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1. บทนํา 

ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ 

� หลักการทีC 1 การดาํรงเงนิกองทุนขั .นตํCา (Pillar 1: Minimum Capital Requirement) 
หลกัการที. 1: กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงเงินกองทุนไม่ตํ.ากว่าระดบัที.กําหนด เพื.อรองรับความเสี.ยง 3 
ประเภท คือ ความเสี.ยงด้านเครดิต ความเสี.ยงด้านตลาด ความเสี.ยงด้านปฏิบติัการ   

� หลักการทีC 2 การกาํกับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process) 
หลกัการที. 2: กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี.ยงที.ดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนเพื.อรองรับความเสี.ยงที.มีนยัสําคญั ซึ.งรวมถงึความเสี.ยงที.ไม่ได้กล่าวถงึในหลกัการที. 1   

� หลักการทีC 3 การใช้กลไกตลาดการกาํกับดูแล (Pillar 3: Market Discipline) 
หลกัการที. 3: กําหนดให้ ธพ. ต้องเปิดเผยข้อมลูสําคญัให้ผู้ลงทุนและผู้ ที.เกี.ยวข้องทราบ และข้อมลูสามารถ
เข้าถงึได้โดยง่าย 

สําหรับการกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเกี.ยวกับการดํารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเสี.ยงและข้อมูลสําคัญๆ ที.
เกี.ยวข้องกบัความเสี.ยงของธนาคารให้บุคคลภายนอกทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3  โดยกําหนดความถี.ใน
การเปิดเผยข้อมลูเป็นรายครึ.งปี และรายปี คือ ข้อมลู ณ สิ @นงวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ.งธนาคาร
พาณิชย์จะต้องเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ที. ธปท.กําหนดภายในระยะเวลา 4 เดอืนหลงัจากวนัสิ @นงวด 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้จัดทํารายงาน Pillar 3 ฉบับนี @ขึ @นมาเพื.อให้
บุคคลภายนอกหรือผู้ เกี.ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเข้มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application) 

การเปิดเผยข้อมลูเกี.ยวกบัการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 นี @ จะเปิดเผยข้อมลูทั @งในระดบัเฉพาะ
ธนาคาร (Solo basis) และระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation) ซึ.งได้รวมข้อมลูของ
บริษัทย่อยของธนาคาร อนัประกอบด้วย 

ชืCอ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ
หุ้นของธนาคาร 

1. บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ ลีสจํากดั เช่าซื @อ 99.99% 
2. บริษัท เวิลด์ลีส จํากดั เช่าซื @อ 99.99% 
3. บริษัท ซีทีคอลล์ จํากดั ติดตามทวงหนี @และเรียกเก็บหนี @ 99.99% 
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3. เงนิกองทุน 

 3.1 โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2558 เงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จํานวนทั @งสิ @น 35,545 ล้านบาท ซึ.งประกอบด้วยเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จํานวน 
24,950 ล้านบาท เงินกองทนุชั @นที. 1 จํานวน 24,950 ล้านบาท และเงินกองทนุชั @นที. 2 จํานวน 10,595 ล้านบาท 
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1) จํานวน 24,686 ล้านบาท เงินกองทุน
ชั @นที. 1 จํานวน 24,686 ล้านบาท และเงินกองทุนชั @นที. 2 จํานวน 10,715 ล้านบาท รวมเป็นเงินกองทนุทั @งสิ @น 
35,401 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

� หุ้นสามญัชําระแล้ว 
� สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
� ทนุสํารองตามกฎหมาย  
� กําไรสะสม  
� องค์ประกอบอื.นของสว่นของเจ้าของ 

o สว่นเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ 
o กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื.อขายของตราสารหนี @และตราสารทนุ 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สําหรับธุรกรรมป้องกัน

ความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
� รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นสว่นของเจ้าของ 

o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

เงนิกองทุนชั .นทีC 2 ประกอบด้วย 

� เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพย์จดัชั @นปกติ  
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� หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึ.งธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดให้ทยอยลดนบัตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทุนจากฐานที.ใช้ในการทยอยลด
นบัในอตัราปีละ 10% โดยเริ.มปีแรกตั @งแตว่นัที. 1 มกราคม 2556 กําหนดให้เพดาน (Cap) ที.
สามารถจะนบัเป็นเงินกองทุนได้ไม่เกิน 90% ของฐานที.ใช้ในการทยอยลดนบั  สําหรับปี 2558 
ธนาคารสามารถนบัตราสารดงักลา่วเป็นเงินกองทนุได้ไมเ่กิน 70% 

� หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III ซึ.งได้รับอนญุาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนงัสือที.ฝกก.(02) 453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่าวเข้า
เป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ได้เตม็จํานวน   
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ตารางทีC 1  โครงสร้างเงนิกองทุน 
*
 

                         หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

1. เงินกองทุนชั.นทีC 1 24,950 21,196 24,686 20,932 
 1.1   เงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)  24,950 21,196 24,686 20,932 
           1.1.1  ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื @อคืน 12,387 10,542 12,387 10,542 
           1.1.2  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธิ) 5,713 3,868 5,713 3,868 
           1.1.3  ทนุสํารองตามกฎหมาย 366 357 366 357 
           1.1.4  กําไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 7,041 6,819 6,537 6,315 
           1.1.5  รายการอื.นของส่วนของเจ้าของ  680 727 723 770 
                     1.1.5.1  กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื.นสะสม 723 770 723 770 
                     1.1.5.2  รายการอื.นของการเปลี.ยนแปลงที.เกิดจากผู้   
                                   เป็นเจ้าของ 

(43) (43) - - 

           1.1.6  รายการปรับต่างๆ ที.ไม่อนญุาตให้มีผลกระทบต่อมลูค่า  
        ของเงินกองทนุ 1/ 

140 127 140 127 

           1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ  (1,377) (1,244) (1,180) (1,047) 
                    1.1.7.1  รายการหกัเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ 2/ (1,377) (1,244) (1,180) (1,047) 
                    1.1.7.2  รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสาร 

     ทางการเงินในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทนุชั @นที. 1 
     ที.เป็นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้หกั 
     จนครบเต็มจํานวน 

- - - - 

    1.2   เงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงนิกองทุนชั .นทีC 2 10,595 10,581 10,715 10,680 
    2.1   เงินที.ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสิทธิด้อยกว่า 
           ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี @สามญั 

10,020 10,020 10,020 10,020 

    2.2   เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั @นปกต ิ 575 561 695 660 
3. เงนิกองทุนทั .งสิ .นตามกฎหมาย 35,545 31,777 35,401 31,612 

*  ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง  
   การเงินตั @งแต่วนัที. 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
1/ การเปลี.ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
2/ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง   
   ผลประโยชน์ของพนกังาน และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ทยอยลดนบัในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง  
   การเงินตั @งแต่วนัที. 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
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3.2 ความเพียงพอของเงนิกองทุน (Capital Adequacy) 

ธนาคารมีการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลกัเกณฑ์ Basel llI ที.ครอบคลมุความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี.ยงด้านตลาด (Market Risk) 
และความเสี.ยงด้านปฏิบติัการ (Operational Risk) ซึ.งธนาคารได้มีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทนุรองรับ
ความเสี.ยงในแตล่ะด้านของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดงันี @ 
 

ประเภทความเสีCยง วิธีการดํารงเงินกองทุน 
1. ความเสี.ยงด้านเครดิต Standardised Approach (SA) 
2. ความเสี.ยงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสี.ยงด้านปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 

 
 ทั @งนี @ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) กําลงัทบทวนหลกัเกณฑ์การคํานวณ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของความเสี.ยงทั @ง 3 ประเภทดงักล่าวข้างต้นใหมท่ั @งหมด โดยธนาคารได้ร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการเตรียมรับมือและการเตรียมความ
พร้อมสําหรับหลกัเกณฑ์ใหมที่.กําลงัจะเกิดขึ @นในอนาคต  
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ตารางทีC 2  มูลค่าเงินกองทุนขั .นตํCาทีCต้องดาํรงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสีCยง  

                       หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

สําหรับความเสีCยงด้านเครดติ  15,233 15,421 15,646 15,780 
1.  ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ 14,960 15,029 15,375 15,391 
    1.1  ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื.อการพฒันา  

ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น  
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยง
เหมือนกบัลกูหนี @ภาครัฐบาล 

62 58 62 58 

    1.2  ลกูหนี @สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การ 
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยง
เหมือนกบัลกูหนี @สถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

468 728 467 727 

    1.3  ลกูหนี @ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์กรของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกบั
ลกูหนี @ธุรกิจเอกชน 

9,409 9,468 11,029 10,959 

    1.4  ลกูหนี @รายย่อย 2,977 2,822 1,685 1,610 
    1.5  สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศยั 1,542 1,462 1,541 1,462 
    1.6  สินทรัพย์อื.น 502 491 591 575 
2.  ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 273 392 271 389 
สําหรับความเสีCยงด้านตลาด 2,540 2,517 2,540 2,517 
     1. ความเสี.ยงด้านอตัราดอกเบี @ย 2,395 2,278 2,395 2,278 
     2. ความเสี.ยงด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสี.ยงด้านอตัราแลกเปลี.ยน 145 239 145 239 
     4. ความเสี.ยงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
สําหรับความเสีCยงด้านปฏบัิตกิาร 1,522 1,411 1,282 1,193 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั.นตํCาทีCต้องดาํรงทั .งสิ .น * 19,295 19,349 19,468 19,490 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสีCยงทั .งสิ .น 227,006 227,634 229,040 229,303 

* อตัราสว่นเงินกองทนุทั @งสิ @นต่อสนิทรัพย์เสี.ยงขั @นตํ.าเท่ากบัร้อยละ 8.50 
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ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็นสว่นของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี.ยง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทุนชั @นที. 1 ตอ่สินทรัพย์เสี.ยง (Tier 1 Ratio) และอตัราส่วน
เงินกองทุนทั @งสิ @น (Total Capital Ratio) อยู่ที.ระดบัร้อยละ 11.0 ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 15.7 ตามลําดบั 
ในขณะที.ระดบัธนาคาร อยู่ที.ระดบัร้อยละ 10.8 ร้อยละ 10.8 และร้อยละ 15.5 ตามลําดบั โดยอตัราส่วน
ดงักลา่วสงูกว่าเกณฑ์ขั @นตํ.าที.ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ที.ระดบัร้อยละ 4.5 ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 
8.5 ตามลาํดบั 
 
ตารางทีC 3  อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ(1) 

                            หน่วย : ร้อยละ 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
ขั .นตํCา
ของ
ธปท. 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

เงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี.ยง 10.99 9.31 10.78 9.13 4.50 
เงินกองทนุชั @นที. 1 ต่อ สินทรัพย์เสี.ยง 10.99 9.31 10.78 9.13 6.00 
เงินกองทนุทั @งสิ @น ต่อ สินทรัพย์เสี.ยง 15.66 13.96 15.46 13.79 8.50 

(1) ธนาคารและกลุม่ธรุกิจทางการเงินดาํรงเงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและ
กลุม่ธรุกิจทางการเงินตั @งแตว่นัที. 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

 
4. ข้อมูลทีCเกีCยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสีCยงและการประเมินความเสีCยงด้านต่างๆ       

(Risk exposure and assessment) 

4.1 กระบวนการบริหารความเสีCยง 

ธนาคารมุ่งที.จะใช้หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี.ยงที.เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื.อให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินที.มั.นคง น่าเชื.อถือและยั.งยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกบัความเสี.ยงหลกัๆ 
5 ด้านด้วยกนั ได้แก่ ความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี.ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี.ยง
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี.ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี.ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี.ยง ซึ.งประกอบด้วย การระบุความเสี.ยง การวดัความ
เสี.ยง การกํากบัติดตามความเสี.ยง และการจดัการความเสี.ยงด้วยระบบการบริหารความเสี.ยงที.แข็งแกร่ง โดยมี
หลกัการที.ว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกบัระดบัความเสี.ยงที.ธนาคารรับได้  

คณะกรรมการธนาคารได้จดัตั @งคณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพื.อกํากบัดแูลด้าน
ความเสี.ยงที. มีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุกประเภทของความเสี.ยง และรายงานตรงต่อ
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คณะกรรมการธนาคาร ซึ.งคณะกรรมการ BRC ประกอบด้วยกรรมการทั @งหมด 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็น 
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั @งคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง (Risk 
Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก 4 คณะ ที.พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงเกี.ยวกับความเสี.ยงด้านต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงด้าน
เครดติ (Credit Risk Committee: CRC) รับผิดชอบเรื.องที.เกี.ยวกบัความเสี.ยงด้านเครดิต คณะกรรมการบริหาร
ความเสี.ยงด้านปฏิบติัการ (Operational Risk Committee: ORC) รับผิดชอบเรื.องที.เกี.ยวกบัความเสี.ยงด้าน
ปฏิบัติการ คณะกรรมการ Basel Committee กํากับดูแลเรื.องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Basel และ
คณะกรรมการความเสี.ยงด้านชื.อเสียง (Reputation Risk Committee) รับผิดชอบเรื.องที.เกี.ยวกบัความเสี.ยง
ด้านชื.อเสียง ทั @งนี @ คณะกรรมการบริหารความเสี.ยงและคณะกรรมการย่อยต่างๆ ประกอบด้วยผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ ทําหน้าที.ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี.ยง เพื.อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา รวมทั @งกําหนดโครงสร้างการกํากบัดูแลในด้านนี @ เพื.อให้ความเสี.ยงด้านต่างๆ มีการบริหาร
จดัการอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตดัสินใจที.โปร่งใส 

ทั @งนี @ ธนาคารมีสายบริหารความเสี.ยงทําหน้าที.พัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธี
ปฏิบติัในการบริหารความเสี.ยงภายในธนาคารที.เหมาะสม สายบริหารความเสี.ยงทําหน้าที.สนบัสนุนการปฏิบติั
หน้าที.ของคณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง คณะกรรมการย่อยภายใต้
คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื.อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหาร
ความเสี.ยงที.เกิดขึ @นในการดําเนินธุรกิจ สายบริหารความเสี.ยงเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื.นๆ ที.มี
ธุรกรรมหรือกิจกรรมที.เกี.ยวข้องกบัความเสี.ยง 

4.2 โครงสร้างและหน้าทีCความรับผิดชอบของหน่วยงานทีCเกีCยวข้องกับการบริหารความเสีCยง 

ธนาคารมีสายบริหารความเสี.ยง (Risk Management Group) ประกอบด้วย 2 ด้าน 4 ทีม และ 1 
สํานกั ดงันี @ 

1. ด้านวิเคราะห์ความเสี.ยงด้านเครดิตและระบบบริหารความเสี.ยง (Risk Analytics and 
Infrastructure Division) มีหน้าที.หลกัที.สําคญั คือ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(Database) ที.เหมาะสมเพี.อใช้ในการบริหารความเสี.ยง พัฒนาแบบจําลอง สําหรับวดัความ
เสี.ยง การควบคมุ ติดตาม และรายงานข้อมลูความเสี.ยงในภาพรวม การกํากบัดแูลเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ Basel และงานวิเคราะห์ความเสี.ยงด้านเงินกองทนุ รวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์
กํากบัแบบรวมกลุม่ 



 
 

9 
 

2. ทีมความเสี.ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Team) มีหน้าที.ในการศึกษาทบทวน 
ติดตาม และปรับปรุงกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี.ยงปฏิบัติการ ให้
สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 

3. ทีมความเสี.ยงด้านตลาด (Market Risk Team) มีหน้าที.วิเคราะห์และระบุความเสี.ยงด้าน
ตลาดที.เกิดจากธุรกรรมในบัญชีเพื.อการค้า (Trading activities) ประเมินคา่ความเสี.ยงด้าน
ตลาด ติดตามและควบคุมตามข้อกําหนดของเพดานความเสี.ยงที.อนุมติัโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร (Market Risk Limits) รายงานผู้บริหารและผู้ที.เกี.ยวข้อง และให้มีการรายงานการ
เกินเพดานความเสี.ยงตามนโยบายธนาคาร (Escalation Procedure) 

4. ทีมความเสี.ยงด้านสินทรัพย์และหนี @สิน (Asset and Liability Management Team) มีหน้าที.
วัด ติดตาม และควบคุมความเสี.ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี.ยงด้านอัตราดอกเบี @ยใน
บัญชีเพื.อธนาคาร ให้อยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางที.ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี @สนิ หรือคณะกรรมการธนาคาร 

5. ทีมความเสี.ยงด้านสินเชื.อรายย่อย (Retail Risk Team) มีหน้าที.ติดตามและจัดทํารายงาน
คณุภาพของพอร์ต (Asset Quality) สินเชื.อรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เพื.อให้เข้าใจและแยกแยะลกัษณะเฉพาะตวัของกลุ่มลูกค้าปัจจัยที.ก่อให้เกิดความ
เสี.ยงตอ่ Portfolio ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ความเสี.ยงและการรายงานนี @จดัทําต่อ
คณะกรรมการชดุต่างๆ ของธนาคาร 

6. ด้านความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit Risk Division) มีหน้าที.วิเคราะห์ความเสี.ยงของลกูหนี @ราย
ตวั พร้อมทั @งเสนอแนะความคิดเหน็ที.จะลดความเสี.ยงก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื.อ 

7. สํานักวิจัย มีหน้าที.นําเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการนําข้อมูล
เหล่านั @นไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
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โครงสร้างสายบริหารความเสีCยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การประเมินความเสีCยงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

5.1 ความเสีCยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี.ยงด้านกลยุทธ์เป็นความเสี.ยงที.อาจเกิดจากการสญูเสียอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาที.ไม่
เพียงพอหรือคลอบคลมุ ซึ.งอาจคกุคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทําให้ขาดความได้เปรียบในการ
แข่งขนั หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการที.จําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

เป้าหมายที.สําคัญของการบริหารความเสี.ยงด้านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสี.ยงที.ดําเนินการโดย
ธนาคารให้อยู่ในระดบัที.กําหนด เพื.อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสญูเสียที.อาจเกิดขึ @น ดงันั @นธนาคารมีการกําหนดระดบัความเสี.ยงที.ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ซึ.งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสี.ยงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย 
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลพัธ์ที.เกิดขึ @นจริงของแผนธุรกิจที.ได้รับการอนมุตัิการ
วิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคและการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิดตลอดกระบวนการกําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
บริหารที.ได้รับมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวนผลลพัธ์ที.เกิดขึ @นจริงเทียบกบัเป้าหมายและแผนงาน 

 

สายบริหารความเสี�ยง 
(Risk Management Group) 

ทีมความเสี�ยงด้านปฎิบติัการ  
(Operational Risk Team) 

ทีมความเสี�ยงด้านตลาด 
(Market Risk Team) 

ด้านวิเคราะห์ความเสี�ยงด้านเครดิต
และระบบบริหารความเสี�ยง 

 (Risk Analytics and Infrastructure Division) 

ทีมความเสี�ยงด้านสินเชื�อรายย่อย 

(Retail Risk Team) 

สาํนักวิจยั 
(Research Office) 

ด้านความเสี�ยงด้านเครดิต  
(Credit Risk Division) 

ทีมความเสี�ยงด้านสินทรพัยแ์ละหนี6สิน  
(Asset and Liability Management Team) 
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ความเสี.ยงด้านกลยทุธ์ที.สําคญัๆ สรุปได้ดงันี @ 

1. ความเสี.ยงจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการไมเ่หมาะสม 

ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรที.เหมาะสมเป็นกลไกสําคญัที.ช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตั @งคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ให้ทําหน้าที.
และรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที.กําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอํานาจ
ตามหลกัการกํากบัดแูลและการปฏิบติังานที.ดีอนัจะทําให้การทําธุรกรรมตา่งๆ มีความถูกต้องเที.ยงตรง
และการดาํเนินการตามแผนธุรกิจเป็นไปอยา่งราบรื.น 

2. ความเสี.ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขนั 

ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัเป็นปัจจยัภายนอกที.ธนาคารต้องติดตามอยู่เสมอ การดําเนินการตาม
แผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ภายนอกที.ไม่เอื @ออํานวยอาจทําให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที.ตั @งไว้ ดงันั @น เพื.อลดความเสี.ยงดงักลา่ว สํานกัวิจยัร่วมกบัด้านกลยทุธ์จะมีการติดตาม
และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ การวิเคราะห์
และประเมินธนาคารคูแ่ข่งอย่างสมํ.าเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยัเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที.เกี.ยวข้องเพื.อพิจารณาดําเนินการที.เหมาะสมตอ่ไป 

3. ความเสี.ยงจากความไมเ่พียงพอของเงินกองทนุ 

ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นสว่นประกอบที.สําคญัอย่างยิ.งของกลไกในการลดและบริหารความ
เสี.ยง ซึ.งได้แก่ การรักษาเงินกองทุนให้เพียงพอทั @งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (extreme but 
plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้กําหนดแผนการ
บริหารจดัการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบติัการในการรักษาระดบัเงินกองทุนของธนาคารให้เป็นไป
ตามที.กฎหมายกําหนด หนึ.งในเครื.องมือที.ธนาคารใช้คือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio 
Trigger) ซึ.งด้านกลยทุธ์และสายการเงินร่วมกบัสายบริหารความเสี.ยงใช้เป็นสญัญาณเตือนล่วงหน้า
ในการติดตามและรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ 
 

5.2 ความเสีCยงด้านเครดิต 

ความเสี.ยงด้านเครดิตเป็นความเสี.ยงที.เกิดจากการที.ลูกค้า หรือคู่สัญญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระหรือพันธะที.มีต่อธนาคารตามที.ระบุไว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผูกพนัอื.นๆ ความเสี.ยงด้าน
เครดิตอาจส่งผลให้คุณภาพของสินเชื.อธนาคารด้อยลงซึ.งจะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดบั
เงินกองทุน การบริหารความเสี.ยงด้านเครดิตมีวตัถุประสงค์หลกัเพื.อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรายได้ที.
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ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับระดบัความเสี.ยงที.ยอมรับได้ ทั @งนี @ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี.ยงด้าน
เครดิต ธนาคารได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี.ยง เทคนิคการวัดความเสี.ยง และการควบคุม
ความเสี.ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้าที.อย่างชัดเจนระหว่างผู้ทํา
หน้าที.ด้านการตลาด ผู้ วิเคราะห์สินเชื.อ ผู้ ประเมินสินเชื.อ ผู้ อนุมัติสินเชื.อ และผู้บริหารจัดการความเสี.ยง        
ในขณะเดียวกนั กรอบและวิธีปฏิบติัการเกี.ยวกบัการบริหารความเสี.ยงสําหรับธนาคารและบริษัทย่อยได้มีการ
ปรับปรุงเพื.อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื.องและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี.ยงของ
ธนาคารและกลุ่มซไีอเอม็บี 

ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครื.องมือในการประเมินความเสี.ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื.อง เพื.อให้
เหมาะสมกบัประเภทลกูค้า และพอร์ตสินเชื.อของธนาคารที.เติบโตขึ @น ประกอบไปด้วย Corporate Rating Tool 
ซึ.งพัฒนาและใช้สําหรับลกูค้าบรรษัทธุรกิจ หรือลกูค้าขนาดใหญ่ เครื.องมือจดัระดบัความเสี.ยง SMEs Rating 
Model สําหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื.องมือจดัระดบัความเสี.ยงสินเชื.อกลุ่มพิเศษ (Specialised 
Lending Rating Model) และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลกูค้ารายย่อยทั @งสินเชื.อ
ไมม่ีหลกัประกนัและสินเชื.อมีหลกัประกนัตลอดจนสินเชื.อเช่าซื @อ ซึ.งในปัจจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system) 
เพื.อใช้ในการจดัระดบัความเสี.ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพ   

ความเสี.ยงจากหนี @ด้อยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสี.ยงที.สําคญัที.กระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดงันั @น ธนาคารจึงให้ความสําคญั
กบัการติดตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตั @งสํารองค่าเผื.อหนี @สงสัยจะสญูอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี @ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลกูค้าที.มีปัญหาในเชิงรุกเพื.อเป็นมาตรการ
ป้องกันไม่ให้สินเชื.อด้อยคุณภาพลง สําหรับการบริหารความเสี.ยงด้านเครดิตระดับ Portfolio นั @น ธนาคาร
ตระหนกัถงึความเสี.ยงจากการกระจกุตวัของสินเชื.อ โดยมีการกําหนดเพดานความเสี.ยง (Risk Limits) ในระดบั
ที.เหมาะสม เช่น เพดานความเสี.ยงในระดบัประเทศ เพดานความเสี.ยงในการให้เงินกู้ ยืมต่อกลุ่มลกูค้า เพดาน
ความเสี.ยงตามประเภทธรุกิจที.มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื.อช่วยในการกําหนดเพดาน
ความเสี.ยงและควบคมุการกระจกุตวัของสินเชื.อ ตลอดจนเพื.อช่วยให้แนวทางที.ชดัเจนในการปล่อยสินเชื.อ ดงันี @ 
“Red - ไม่ควรขยายสินเชื.อ” “Amber – ระมดัระวงัในการปล่อยสินเชื.อ” และ “Green – ขยายสินเชื.อ” เป็นต้น 
นอกจากนี @ ธนาคารได้มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพื.อประเมินผลกระทบที.ธนาคารจะได้รับหากเกิด
เหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกจิ และการเงินตกตํ.า ในกรณีที.เป็นไปได้และกรณีรุนแรง 

ทุกๆ ปี ธนาคารจะได้มีการกําหนด Risk Appetite หรือระดบัความเสี.ยงของ Portfolio ที.ยอมรับได้
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที.มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนั @นๆ เพื.อเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจดําเนินไป
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ภายใต้ระดบัความเสี.ยงที.ธนาคารสามารถบริหารจดัการได้โดยได้มีการติดตามควบคมุเป็นประจําทุกเดือนและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง คณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการ
ธนาคาร 

นอกจากนี @ ธนาคารยงัได้มีการกําหนดนโยบายและกระบวนการที.เกี.ยวข้องกบัความเสี.ยงด้านเครดิต 
เพื.อชว่ยในการป้องกนัหรือลดความเสี.ยงที.อาจจะเกิดขึ @นในอนาคต ซึ.งสามารถสรุปได้ดงันี @ 

• การปรับลดความเสีCยงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื.อโดยให้ความสําคญัต่อความสามารถในการชําระหนี @ โดยพิจารณา
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามปกติของลกูค้าและแหลง่อื.นๆ ที.จะนํามาชําระหนี @ อย่างไรก็ตามธนาคารก็
ให้ความสําคญัต่อหลกัประกนัที.จะมาคํ @าประกนัการกู้ ยืมด้วย เพื.อใช้เป็นหลกัประกนัของการชําระหนี @และช่วย
บรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที.ลกูหนี @ผิดนดัชําระหนี @ สําหรับสินทรัพย์ที.ธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็น
หลกัประกนั ประกอบด้วย เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี @ ตราสารทนุ ที.ดิน สิ.งปลกูสร้าง เครื.องจกัร เป็น
ต้น โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี.ยง
ของการให้สินเชื.อ อันดบัเครดิตของผู้กู้ และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมิน
ราคาและตรีาคาหลกัประกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี.ยงอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตาม
ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกนัที.ธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและ
ความถี.ในการประเมินที.เป็นไปตามนโยบายที.ธนาคารกําหนด 

สําหรับการปรับลดความเสี.ยงด้านเครดิต เพื.อใช้ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของ
ธนาคาร ได้แก ่

� หลกัประกนัทางการเงิน ธนาคารได้มีการนําหลกัประกนัทางการเงินมาใชใันการปรับลดความ
เสี.ยงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พนัธบัตร ตั�วเงินคลงั เป็นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การ
ปรับลดความเสี.ยงด้านเครดิตด้วยหลกัประกนัทางการเงิน โดยวิธี Simple 

� การหกักลบหนี @ในงบดลุ ธนาคารมีสญัญาเงินกู้มาตรฐาน ที.ธนาคารสามารถใช้หกักลบหนี @ กบั
เงินฝากของคูส่ญัญารายเดียวกนั และยงัใช้ Global Master Repurchase Agreement กบั
การทําธุรกรรม Repo-style transaction กบัคูค้่าประเภทสถาบนัทุกราย 

� การคํ @าประกัน และอนุพันธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้คํ @าประกันในการปรับลด
ความเสี.ยงด้านเครดิต ในกรณีที.ผู้ คํ @าประกันเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ 
สถาบนัการเงินที.มนํี @าหนกัความเสี.ยงตํ.ากว่าลกูหนี @  



 
 

14 
 

• นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี . 

 ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบติังานในการบริหารและติดตามหนี @ที.มีปัญหาและที.มีแนวโน้มที.
จะมีปัญหา (Watch-list) อย่างใกล้ชิด เพื.อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเพื.อให้การ
ปฏิบติังานในเรื.องการติดตามหนี @มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การติดตามหนี @ตั @งแต่ประเภทลูกหนี @ที.มีแนวโน้มที.จะมีปัญหา ลูกหนี @ที.กล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลกูหนี @ที.ตํ.ากว่า
มาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างสมํ.าเสมอเพื.อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ.งขึ @น 
นอกเหนือไปจากการจัดชั @นลูกหนี @ตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยังมีการจัดชั @นหนี @ตาม
เกณฑ์คณุภาพ (Qualitative Criteria) ซึ.งเป็นการจดัชั @นล่วงหน้าสําหรับลกูหนี @ที.มีสญัญาณบ่งบอกว่าอาจมี
ปัญหาก่อนที.จะมีการผิดนดัชําระหนี @ ทั @งนี @ เพื.อให้การบริหารจดัการคณุภาพกลุ่มลกูหนี @ที.คาดว่าจะมีปัญหาของ
ธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ @น ธนาคารจงึได้จดัทําแนวทาง การติดตามและรายงานผลลกูหนี @กลุ่ม
ดงักล่าวขึ @นเรียกว่า Early Warning Process เพื.อใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที.สินเชื.อในการตรวจสอบ
สถานะของลกูค้าอย่างสมํ.าเสมอ ซึ.งหากพบว่ามีแนวโน้มที.จะเป็นปัญหาในอนาคตจะได้มีการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติต่อลกูค้าดงักล่าวให้เหมาะสมและทนัท่วงทีเพื.อลดความเสี.ยงให้แก่ธนาคาร ทั @งนี @ ลกูหนี @ที.คาดว่าจะมี
ปัญหาดงักล่าว จะถูกจดัให้เป็นลกูหนี @กลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของปัญหาและ
ความเสี.ยง คือ Watch List – Low, Medium และ High ในสว่นของกลุม่ Watch List – Low ยงัถือว่าเป็นลกูหนี @
จัดชั @นปกติของธนาคาร ขณะที.กลุ่ม Watch List-Medium และ High ถือเป็นลูกหนี @จดัชั @นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
โดยลกูหนี @กลุ่ม Watch List ทั @ง 3 ระดบัดงักลา่ว รวมถงึลกูหนี @ NPL ที.ยงัอยู่ระหวา่งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี @
ที.มียอดหนี @เกินกว่า 10 ล้านบาทขึ @นไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อ
คณะทํางานบริหารจดัการหนี @ที.มีปัญหา (Problem Loan Working Group (PLM)) เป็นประจําทกุเดือน โดย
คณะทํางาน PLM ได้ถูกจัดตั @งขึ @นเพื.อติดตามดูแลและพิจารณาให้คําแนะนําการจัดการหนี @ของลูกหนี @กลุ่ม
ดงักล่าวและรวมถึงลูกหนี @กลุ่มอื.นที.ธนาคารต้องการดูแลใกล้ชิด เพื.อให้เจ้าหน้าที.สินเชื.อได้มีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาลกูหนี @ได้ทนัเวลาก่อนที.จะกลายเป็นหนี @ที.มีปัญหาอนัจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และทําให้ธนาคารมโีอกาสได้รับเงินคืนจากสินเชื.อที.มีปัญหากลบัมามาก 

 สําหรับสินเชื.อลกูค้ารายย่อยที.ไม่มีหลกัประกนัของธนาคารจะเริ.มติดตามให้มีการชําระหนี @ที.ค้างชําระ
ตั @งแต่ 1 วนัขึ @นไป โดยส่งมอบให้บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั ซึ.งเป็นบริษัทลกูของธนาคารเป็นผู้ดําเนินการติดตาม
หนี @สําหรับบัญชีค้างชําระ 1-89 วนั โดยกําหนดวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาค้างชําระ เช่น ในช่วง
ค้างชําระไม่เกิน 90 วนัและถ้าลูกค้าต้องการปรับโครงสร้างหนี @ ภายใต้เงื.อนไขที.เห็นชอบร่วมกัน ก็จะทําการ
ปรับโครงสร้างหนี @กับลูกค้ารายนั @น แต่ถ้าไม่สามารถดําเนินการใดๆ และบัญชีค้างชําระตั @งแต่ 90 วันขึ @นไป 
ธนาคารจะเป็นผู้ตดิตามและบริหารบญัชีดงักล่าวเอง ผ่านทีมงานติดตามหนี @ภายในธนาคาร (In-house) และ/
หรือสง่ให้บริษัทภายนอกที.มีความเชี.ยวชาญในการติดตามหนี @ต่อไป  สําหรับสินเชื.อรายย่อยมีหลกัประกนัของ
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ธนาคาร จะเริ.มติดตามหนี @และบริหารบัญชีที.ค้างชําระตั @งแต่ 1 วันขึ @นไปผ่านหน่วยงานติดตามหนี @ภายใน
ธนาคาร โดยมกีารกําหนดกลยทุธ์ และเครื.องมือในการติดตามหนี @ไว้อย่างชดัเจน 

สําหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงินที.ทําธุรกิจเกี.ยวกบัการให้สินเชื.อประกอบด้วย 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื @อรถยนต์  บริษัทมีการจัดทําระเบียบ
ปฏิบติั เรื.อง การเรียกเก็บเงิน และวิธีการปฏิบัติงานในการเรียกเก็บเงินสําหรับผู้ เช่าซื @อที.มีสถานะ
ค้างชําระ 1-60 วนั และระเบียบปฏิบัติเรื.อง การติดตามและเร่งรัดหนี @ สําหรับลูกหนี @ที.ค้างชําระ
เกินกวา่  60 วนั  เพื.อให้การเก็บตดิตามหนี @เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพในการติดตามหนี @ กรณีค้าง
ชําระ 1- 60 วนั บริษัทจะใช้วิธีโทรศพัท์ทวงถามไปยงัผู้ เช่าซื @อ หากติดต่อไมไ่ด้จะติดต่อไปยงัผู้ คํ @า
ประกนัให้ช่วยติดต่อผู้ เช่าซื @อ หากยังไม่สามารถติดตอ่ได้ จะส่งเจ้าหน้าที.ลงพื @นที.ตามที.อยู่ที.ผู้ เช่า
ซื @อแจ้งไว้ การติดต่อผู้ เช่าซื @อในแต่ละครั @งจะทําการบันทึกรายงานการติดต่อผู้ เช่าซื @อลงใน
ระบบปฏิบัติการเช่าซื @อ  เมื.อผู้ เช่าซื @อค้างชําระเกินกว่า 60 วนั จะจัดทําหนงัสือให้ชําระเงินค่าเช่า
ซื @อที.ค้างชําระ พร้อมกบัทําการทวงถามทางโทรศพัท์ตอ่ผู้ เช่าซื @อและผู้ คํ @าประกันพร้อมกับทําการ
บนัทึกรายงานการติดต่อผู้ เช่าซื @อลงในระบบปฏิบัติการเช่าซื @อ หากติดต่อผู้ เช่าซื @อไมไ่ด้ บริษัทจะ
ส่งเจ้าหน้าที.ลงพื @นที.เพื.อติดตามทวงถามอีกครั @ง พร้อมกับทําหนังสือให้ชําระหนี @และบอกเลิก
สญัญาเช่าซื @อไปยงัผู้ เช่าซื @อและผู้ คํ @าประกนั ในกรณีที.ติดตามพบ จะเจรจาให้ผู้ เช่าซื @อชําระค่างวด
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที.ค้างชําระ หากผู้ เช่าซื @อไม่สามารถชําระหนี @ได้ จะดําเนินการยึดรถและ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที.กําหนดต่อไป หากติดตอ่ไม่พบ และมีการค้างชําระเกิน 150 วนั บริษัทจะ
ดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้ เช่าซื @อและผู้คํ @าประกนัตอ่ไป 

2. บริษัท เวิลด์ลีส จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื @อรถจักรยานยนต์  มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื.อง
การติดตามหนี @และการบอกเลิกสัญญาเพื.อให้การเก็บติดตามหนี @เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทจะเริ.มโทรศพัท์เจรจาทวงถามผู้ เช่าซื @อและผู้ คํ @าประกันเมื.อมีการผิดนดัชําระเกินกว่า 3 วัน
ขึ @นไป และเมื.อมีการค้างชําระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตือนให้ชําระหนี @ พร้อมทั @งให้
เจ้าหน้าที.ออกติดตามตามที.อยู่ที.ผู้ เช่าซื @อแจ้งไว้  และเมื.อค้างชําระ 3 งวดจะจัดทําหนังสือบอก
เลิกสญัญา พร้อมทั @งดําเนินการยดึรถและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที.กําหนดตอ่ไป 

• นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี . 

 ธนาคารมีนโยบายที.จะดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี @ของลกูหนี @ที.ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมี
แนวโน้มสามารถปฏิบัติตามเงื.อนไขที.ตกลงกนัใหม่ได้ ทั @งนี @ เพื.อให้ธนาคารและลูกหนี @ได้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี @ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนี @คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียตํ.าสุด 
ในขณะที.ลูกหนี @ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดย
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ธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี @ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้
เป็นการหลีกเลี.ยงการจัดชั @นหนี @ การกันเงินสํารองเพิ.มและหลีกเลี.ยงหลกัเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี @ยค้างรับ
เป็นรายได้ 

 ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี @ โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั @นตอน และ
วิธีการที.กําหนดไว้สําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี @ ซึ.งครอบคลมุการวิเคราะห์ลูกหนี @ การอนุมติัการ
จัดทําเอกสารสญัญา การติดตามและประเมินผล ซึ.งการปฏิบัติดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบักฎข้อบังคบัของ
ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการและ
ประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี @แล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที.สามที.เป็น
ผู้ ชํานาญการเฉพาะซึ.งได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจที.ปรึกษาทางการเงินให้เป็นที.ปรึกษาทางการเงิน หรือทํา
การปรับปรุงโครงสร้างหนี @แทนธนาคารได้ โดยเงื.อนไขปรับปรุงโครงสร้างหนี @จะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื.อ หรือผู้ มีอํานาจอนมุติัตามคาํสั.งของธนาคาร 

• แนวทางทีCใช้ในการคาํนวณ General Provision และ Specific Provision 

 ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที.กําหนดให้จดัชั @นสินทรัพย์และการตั @ง
ค่าเผื.อหนี @สงสัยจะสูญตามอัตราที.กําหนดสําหรับสินทรัพย์จัดชั @นแต่ละประเภท ทั @งนี @ เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที. สนส. 31/2551 เรื.อง หลกัเกณฑ์การจัดชั @นหนี @ และการกันเงินสํารองของสถาบัน
การเงิน ลงวนัที. 3 สิงหาคม 2551 หรือตามที.จะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็
ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมีหลกัเกณฑ์ที.เข้มงวดกว่า โดยมีทั @งการจัดชั @นตามเกณฑ์คุณภาพ 
และการจดัชั @นตามจํานวนวนัค้างชําระตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยใช้ผลที.ด้อยกว่าระหว่างสอง
เกณฑ์ดงักลา่วเป็นผลสรุปการจดัชั @นเพื.อสะท้อนความเสี.ยงที.แท้จริงของลกูหนี @ 

 นอกจากการกนัเงินสํารองรายลกูหนี @/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะให้มีการกนัเงิน
สํารองทั.วไป (General Provision) ตามที.ธนาคารเห็นสมควร ทั @งนี @ เพื.อรองรับความเสียหายที.อาจเกิดขึ @นโดย
ไม่ได้คาดหมายจากวฏัจกัรเศรษฐกิจ และจากปัจจยัอื.นๆ 

 สําหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที.ดําเนินธุรกิจเช่าซื @อ คือบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจํากัด และ
บริษัท เวิลด์ลีส จํากดั การจัดชั @นหนี @จะจดัตามระยะเวลาที.ค้างชําระตามหลกัเกณฑ์ที.ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม หากพบวา่มข้ีอมลูที.พิสจูน์ได้วา่ลกูหนี @จะมีปัญหาในการชําระหนี @  จะดําเนินการ
จดัชั @นหนี @ตามเกณฑ์คณุภาพทนัที 
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• การผิดนัดชาํระหนี .  

 ธนาคารได้กําหนดนโยบายการบัญชีที.เกี.ยวข้องกับการรับรู้รายได้เมื.อลกูหนี @ผิดนัดชําระหนี @ ค้างชําระ
ดอกเบี @ยเกินกว่าสามเดือนนบัจากวนัที.ครบกําหนดชําระ หรือมีความไม่แน่นอนเกี.ยวกบัการชําระหนี @  ธนาคาร
จะหยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเลิกรายได้สําหรับดอกเบี @ยจากเงินให้กู้ ยืมที.ค้างชําระที.ธนาคารบันทึก
บญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชีเพื.อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะใช้เกณฑ์รับ
ชําระเงินแทน  ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหมเ่มื.อลกูหนี @ได้ชําระเงินต้นและดอกเบี @ยที.ยงัคงค้าง
ครบถ้วนแล้ว 

 ธนาคารจะรับรู้รายได้ สําหรับลกูหนี @ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี @ใหม่ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นหนี @
ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี @ที.อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื.อนไขการปรับโครงสร้างหนี @ใหม่ ซึ.ง
จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์รับชําระเงินจนกว่าลกูหนี @จะปฏิบัติตามเงื.อนไขการปรับโครงสร้างหนี @ติดต่อกนัไม่น้อย
กวา่สามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกว่า 

• การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ธนาคารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื.อมีเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์บ่งชี @ว่ามลูค่าที.คาดว่าจะได้รับคืนตํ.า
กวา่ราคาตามบญัชีอย่างมสีาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน  
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• ข้อมูลฐานะทีCเกีCยวข้องกับความเสีCยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach  

ตารางทีC 4  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงนิทีCสําคัญ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสีCยงด้านเครดติ 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  286,904 256,128 285,042 254,797 
    1.1 เงินให้สินเชื.อรวมสทุธิ 1/ 202,472 186,227 200,673 184,965 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนี @สุทธิ 2/ 54,688 54,426 54,688 54,426 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี @ยค้างรับ) 4,163 4,671 4,100 4,602 
    1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์  25,581 10,804 25,581 10,804 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  2,338,061 1,558,819 2,338,986 1,559,449 
    2.1 การรับอาวลัตั�วเงิน การคํ @าประกนัการกู้ยืมเงิน และ     
          เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

1,278 1,780 1,278 1,780 

    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 2,289,105 1,523,090 2,289,105 1,523,090 
    2.3 วงเงินที.ยงัมิได้เบกิใช้ซึ.งธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว  
          (Undrawn committed line) 

47,678 
 

33,949 
 

48,603 
 

34,579 
 

1/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อ  
   สทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผื.อการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย
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ตารางทีC 5  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีCสําคัญ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีCยงด้านเครดิต 
จาํแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี .  

รวมกลุ่ม 
                               หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี . 

สุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี .ย

ค้างรับ) 

สินทรัพย์ 
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลตัuวเงิน 
การคํ .าประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์ 

นอกตลาด4/ 

วงเงินทีCยัง
มิได้เบกิใช้ซึCง
ธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 276,550 203,732 54,608 1,632 16,578 1,127,842 1,261 1,079,048 47,533 
2. กลุม่เอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,505 817 80 558 3,050 399,952 17 399,791 144 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 6,295 1,084 - 1,842 3,369 348,514 - 348,514 - 
4. กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - 2,162 - 2,162 - 
5. กลุม่ยุโรป 2,706 - - 122 2,584 457,941 - 457,940 1 
6. กลุม่โอเชียเนีย 9 - - 9 - 1,650 - 1,650 - 

รวม 290,065 205,633 54,688 4,163 25,581 2,338,061 1,278 2,289,105 47,678 
หกั Genernal provision (3,161) (3,161) - - - - - - - 

รวม 286,904 202,472 54,688 4,163 25,581 2,338,061 1,278 2,289,105 47,678 
1/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผื.อการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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                   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/ 

รวม 
เงินให้สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .

สุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี .ย 

ค้างรับ) 

สินทรัพย์ 
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลตัuวเงิน 
การคํ .าประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์ 

นอกตลาด4/ 

วงเงินทีCยังมิได้
เบิกใช้ซึCง

ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 251,352 187,398 54,305 3,277 6,372 770,875 1,780 735,180 33,915 
2. กลุม่เอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 2,797 424 121 555 1,697 233,277 - 233,243 34 
3. กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,581 1,187 - 701 693 200,655 - 200,655 - 
4. กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - 
5. กลุม่ยุโรป 2,168 - - 126 2,042 354,012 - 354,012 - 
6. กลุม่โอเชียเนีย 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/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผื.อการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย 

 
 
 
 



 
 

21 
 

เฉพาะธนาคาร 
                 หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .

สุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี .ย  

ค้างรับ) 

สินทรัพย์  
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลตัuวเงิน 
การคํ .าประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์นอก

ตลาด4/ 

วงเงินทีCยังมิได้
เบิกใช้ซึCง

ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 274,805 202,050 54,608 1,569 16,578 1,128,767 1,261 1,079,048 48,458 
2. กลุม่เอเชียแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 4,505 817 80 558 3,050 399,952 17 399,791 144 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 6,295 1,084 - 1,842 3,369 348,514 - 348,514 - 
4. กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - 2,162 - 2,162 - 
5. กลุม่ยโุรป 2,706 - - 122 2,584 457,941 - 457,940 1 
6. กลุม่โอเชียเนีย 9 - - 9 - 1,650 -   1,650 - 

รวม 288,320 203,951 54,688 4,100 25,581 2,338,986 1,278 2,289,105 48,603 
หกั Genernal provision (3,278) (3,278) - - - - - - - 

รวม 285,042 200,673 54,688 4,100 25,581 2,338,986 1,278 2,289,105 48,603 
1/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผื.อการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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                หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .

สุทธิ 2/ 

เงินฝาก 
 (รวมดอกเบี .ย  

ค้างรับ) 

สินทรัพย์  
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลตัuวเงิน 
การคํ .าประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์นอก

ตลาด4/ 

วงเงินทีCยังมิได้
เบิกใช้ซึCง

ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 250,100 186,215 54,305 3,208 6,372 771,505 1,780 735,180 34,545 
2. กลุม่เอเชียแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 2,797 424 121 555 1,697 233,277 - 233,243 34 
3. กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,581 1,187 - 701 693 200,655 - 200,655 - 
4. กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - 
5. กลุม่ยโุรป 2,168 - - 126 2,042 354,012 - 354,012 - 
6. กลุม่โอเชียเนีย 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/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผื.อการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางทีC 6  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสีCยงด้านเครดิต   
จาํแนกตามอายุสัญญาทีCเหลือ 

 
รวมกลุ่ม 

              หนว่ย: ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่

เกิน  1 ปี 
อายุเกิน 

 1 ปี 
General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  90,364 199,701 (3,161) 286,904 70,165 188,745 (2,782) 256,128 
    1.1 เงินให้สินเชื.อรวมสทุธิ 1/ 57,480 148,153 (3,161) 202,472 52,948 136,061 (2,782) 186,227 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนี @สุทธิ 2/  15,552 39,136 - 54,688 9,035 45,391 - 54,426 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี @ยค้างรับ) 4,163 - - 4,163 4,671 - - 4,671 
    1.4 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  13,169 12,412 - 25,581 3,511 7,293 - 10,804 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  1,513,429 824,632 - 2,338,061 978,502 580,317 - 1,558,819 
    2.1 การรับอาวลัตั�วเงิน การคํ @าประกนัการกู้ ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,278   - - 1,278 1,770 10 - 1,780 
    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 1,477,621 811,484 - 2,289,105 953,106 569,984 - 1,523,090 
    2.3 วงเงินที.ยงัมิได้เบกิใช้ซึ.งธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 34,530 13,148 - 47,678 23,626 10,323 - 33,949 

1/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผื.อการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
            หนว่ย: ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกิน 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่

เกิน  1 ปี 
อายุเกิน 

 1 ปี 
General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  103,343 184,977 (3,278) 285,042 83,622 174,036 (2,861) 254,797 
    1.1 เงินให้สินเชื.อรวมสทุธิ 1/ 70,522 133,429 (3,278) 200,673 66,474 121,352 (2,861) 184,965 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนี @สุทธิ 2/  15,552 39,136 - 54,688 9,035 45,391 - 54,426 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี @ยค้างรับ) 4,100 - - 4,100 4,602 - - 4,602 
    1.4 สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  13,169 12,412 - 25,581 3,511 7,293 - 10,804 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  1,513,554 825,432 - 2,338,986 978,632 580,817 - 1,559,449 
    2.1 การรับอาวลัตั�วเงิน การคํ @าประกนัการกู้ ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,278 - - 1,278 1,770 10 - 1,780 
    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 1,477,621 811,484 - 2,289,105 953,106 569,984 - 1,523,090 
    2.3 วงเงินที.ยงัมิได้เบกิใช้ซึ.งธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 34,655 13,948 - 48,603 23,756 10,823 - 34,579 

1/ รวมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญู และคา่เผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ และรวมเงินให้สินเชื.อสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย ซึ.งไมร่วมดอกเบี @ยค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผื.อการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผื.อการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางทีC 7 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี . ก่อน 
พจิารณาผลการปรับลดความเสีCยงด้านเครดติ จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี . 
และตามเกณฑ์การจดัชั .นทีC ธปท. กําหนด 

รวมกลุ่ม 
       หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี . * 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ตํCากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 184,853 16,133 2,039 1,929 2,407 207,361 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 817 - - - - 817 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,084 - - - - 1,084 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 186,754 16,133 2,039 1,929 2,407 209,262 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อและดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
           

                     หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2557 
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี . * 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ตํCากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 176,483 7,817 1,762 1,034 3,571 190,667 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 424 - - - - 424 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,187 - - - - 1,187 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 178,094 7,817 1,762 1,034 3,571 192,278 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อและดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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เฉพาะธนาคาร 
        หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี . * 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ตํCากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 185,716 13,599 1,787 1,924 2,377 205,403 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 817 - - - - 817 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,084 - - - - 1,084 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 187,617 13,599 1,787 1,924 2,377 207,304 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อและดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

       หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2557 
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี . *
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถึงเป็น
พิเศษ 

ตํCากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัยจะ

สูญ 
รวม 

ประเทศไทย 177,624 5,539 1,526 826 3,359 188,874 - 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 424 - - - - 424 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 1,187 - - - - 1,187 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 179,235 5,539 1,526 826 3,359 190,485 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อและดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางทีC 8  มูลค่าของเงินสํารองทีCกันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี .สูญทีCตัดออกจากบัญชีระหว่างปี สําหรับเงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ย  
ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนี . จาํแนกตามประเทศหรือภูมิภาค 

 
รวมกลุ่ม 

            หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
เงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี . 
Specific 

provision 3/ 

เงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี . 

Specific 
provision 3/ 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
ประเทศไทย  3,628 2,366 63  3,269 1,520 64 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย - - - - - - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - - - - - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - 

รวม 3,161 3,628 2,366 63 2,782 3,269 1,520 64 
1/ รวมมลูคา่เงินสํารองที.กนัไว้และหนี @สญูที.ตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย  
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เฉพาะธนาคาร 
              หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
เงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนในตรา
สารหนี . Specific 

provision 3/ 

เงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี . 

Specific 
provision 3/ 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
ประเทศไทย  3,353 1,647 63  2,658 1,275 64 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย - - - - - - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - - - - - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - 

รวม 3,278 3,353 1,647 63 2,861 2,658 1,275 64 
1/ รวมมลูคา่เงินสํารองที.กนัไว้และหนี @สญูที.ตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนี @ด้วย  
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ตารางทีC 9  มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ* ก่อนพจิารณาผลการปรับลด      
ความเสีCยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชั .นทีC ธปท. กําหนด 

รวมกลุ่ม 
                  หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558  

ปกต ิ
กล่าวถงึ

เป็นพิเศษ 
ตํCากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย 

สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั .งสิ .น 

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,643 1,433 - - - 6,076 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 43,583 5,088 909 1,204 1,291 52,075 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,913 906 - - 9 15,828 
การสาธารณปูโภคและบริการ 20,199 4,554 38 7 564 25,362 
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศยั 51,132 953 612 615 257 53,569 
ตวักลางทางการเงิน 15,990 - - - - 15,990 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 36,284 3,199 480 103 286 40,352 
อื.น ๆ 10 - - - - 10 

รวม 186,754 16,133 2,039 1,929 2,407 209,262 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 
 

     หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2557  

ปกต ิ
กล่าวถงึ

เป็นพิเศษ 
ตํCากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย 

สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั .งสิ .น 

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,080 - - 2 291 3,373 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 50,606 2,000 618 209 1,010 54,443 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 16,876 216 - - 40 17,132 
การสาธารณปูโภคและบริการ 21,387 1,744 - 67 574 23,772 
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศยั 46,002 866 511 468 1,021 48,868 
ตวักลางทางการเงิน 6,669 - - - - 6,669 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 33,453 2,991 633 288 635 38,000 
อื.น ๆ 21 - - - - 21 

รวม 178,094 7,817 1,762 1,034 3,571 192,278 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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เฉพาะธนาคาร 
     หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558  

ปกต ิ
กล่าวถงึ

เป็นพิเศษ 
ตํCากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย 

สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั .งสิ .น 

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,643 1,433 - - - 6,076 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 43,583 5,088 909 1,204 1,291 52,075 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14,913 906 - - 9 15,828 
การสาธารณปูโภคและบริการ 20,199 4,554 38 7 564 25,362 
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศยั 51,126 953 612 615 257 53,563 
ตวักลางทางการเงิน 35,021 - - - - 35,021 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 18,122 665 228 98 256 19,369 
อื.น ๆ 10 - - - - 10 

รวม 187,617 13,599 1,787 1,924 2,377 207,304 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

     หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2557  

ปกต ิ
กล่าวถงึ

เป็นพิเศษ 
ตํCากว่า

มาตรฐาน 
สงสัย 

สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั .งสิ .น 

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,080 - - 2 291 3,373 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 50,606 2,000 618 209 1,010 54,443 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 16,876 216 - - 40 17,132 
การสาธารณปูโภคและบริการ 21,387 1,744 - 67 574 23,772 
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศยั 45,996 866 511 468 1,021 48,862 
ตวักลางทางการเงิน 23,975 - - - - 23,975 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 17,294 713 397 80 423 18,907 
อื.น ๆ 21 - - - - 21 

รวม 179,235 5,539 1,526 826 3,359 190,485 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางทีC 10 มูลค่าของเงนิสํารองทีCกันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี .สูญ
ทีCตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด สําหรับเงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ* จาํแนกตามประเภท
ธุรกิจ 

รวมกลุ่ม 
                          หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558  31 ธ.ค. 2557  

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
การเกษตรและเหมืองแร่  12 -  72 - 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 2,375 3 1,274 45 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 1 - 6 90 
การสาธารณปูโภคและบริการ 28 - 23 77 
สินเชื.อเพื.อที.อยูอ่าศยั 497 5 651 - 
ตวักลางทางการเงิน - - - - 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 715 2,358 1,243 1,308 
อื.น ๆ - - - - 

รวม 3,161 3,628 2,366 2,782 3,269 1,520 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 

เฉพาะธนาคาร  
            หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558  31 ธ.ค. 2557 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 

Specific 
provision 

มูลค่าหนี .สูญทีC
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
การเกษตรและเหมืองแร่  12 -  72 - 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 2,375 3 1,274 45 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 1 - 6 90 
การสาธารณปูโภคและบริการ 28 - 23 77 
สินเชื.อเพื.อที.อยูอ่าศยั 497 5 651 - 
ตวักลางทางการเงิน - - - - 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 440 1,639 632 1,063 
อื.น ๆ - - - - 

รวม 3,278 3,353 1,647 2,861 2,658 1,275 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางทีC 11 Reconciliation ของการเปลีCยนแปลงมูลค่าของเงนิสํารองทีCกันไว้ (General provision และ 
Specific provision) สําหรับเงนิให้สินเชืCอรวมดอกเบี .ยค้างรับ* 

รวมกลุ่ม 
                    หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินสํารองที.กนัไว้ต้นปี 2,782 3,269 6,051 3,304 1,996 5,300 
หนี @สญูที.ตดัออกจากบญัชีระหว่างปี (12) (2,354) (2,366) (10) (1,510) (1,520) 
เงินสํารองที.กนัไว้เพิ.มหรือลดระหว่างปี 391 2,713 3,104 (512) 2,783 2,271 
เงินสํารองที.กนัไว้คงเหลือปลายปี 3,161 3,628 6,789 2,782 3,269 6,051 

* รวมเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

เฉพาะธนาคาร 
      หน่วย : ล้านบาท 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินสํารองที.กนัไว้ต้นปี 2,861 2,658 5,519 3,320 1,630 4,950 
หนี @สญูที.ตดัออกจากบญัชีระหว่างปี (12) (1,635) (1,647) (10) (1,265) (1,275) 
เงินสํารองที.กนัไว้เพิ.มหรือลดระหว่างปี 429 2,330 2,759 (449) 2,293 1,844 
เงินสํารองที.กนัไว้คงเหลือปลายปี 3,278 3,353 6,631 2,861 2,658 5,519 

* รวมเงินให้สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางทีC 12 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีC
เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA 

รวมกลุ่ม 
               หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะ
การเงิน  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 
สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะ
การเงิน 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน * 

รวม 

1.  ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ 289,423 51,787 341,210 265,909 28,929 294,838 
1.1 ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื.อการพฒันาระหวา่ง

ประเทศ (MDBs) รวมถึงลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ  
และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับลกูหนี @ภาครัฐบาล 

11,339 58 11,397 17,498 240 17,738 

1.2 ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองสว่นท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับลกูหนี @สถาบนัการเงิน  
และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 

38,638 25,221 63,859 32,086 9,698 41,784 

1.3 ลกูหนี @ธุรกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองสว่นท้องถื.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ธรุกิจเอกชน 

100,553 24,537 125,090 99,707 17,051 116,758 

1.4 ลกูหนี @รายย่อย 46,419 1,971 48,390 43,462 1,940 45,402 
1.5 สินเชื.อเพื.อที.อยูอ่าศยั 49,657 - 49,657 44,776 - 44,776 
1.6 สินทรัพย์อื.น 42,817 - 42,817 28,380 - 28,380 

2.  ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 2,898 246 3,144 3,448 250 3,698 
รวม 292,321 52,033 344,354 269,357 29,179 298,536 

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

สําหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะ
การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะ
การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ 288,558 52,212 340,770 265,372 29,205 294,577 
1.1 ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื.อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @
ภาครัฐบาล 

11,339 58 11,397 17,498 240 17,738 

1.2 ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @สถาบนั
การเงิน และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 

38,574 25,221 63,795 32,016 9,698 41,714 

1.3 ลกูหนี @ธุรกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถื.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ธุรกิจเอกชน 

119,191 24,962 144,153 116,698 17,327 134,025 

1.4 ลกูหนี @รายย่อย 26,148 1,971 28,119 25,377 1,940 27,317 
1.5 สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศยั 49,651 - 49,651 44,769 - 44,769 
1.6 สินทรัพย์อื.น 43,655 - 43,655 29,014 - 29,014 

2.  ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 2,856 246 3,102 3,367 250 3,617 
รวม 291,414 52,458 343,872 268,739 29,455 298,194 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถงึธุรกรรม Reverse repo ด้วย) หลงัคณูด้วยคา่แปลงสภาพ 
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• การจดัอันดับความเสีCยงด้านเครดติ  

ปัจจบุนัธนาคารกําหนดนํ @าหนกัความเสี.ยงของลกูหนี @ประเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือองค์กร
ของรัฐ หรือสถาบันการเงินจาก Country Risk Rating ของลกูหนี @ โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบนัจดัอนัดบั
เครดิตภายนอก (ECAIs) ได้แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษัท 
ฟิทช์เรทติ @งส์ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท ทริสเรทติ @ง จํากัด หรือใช้คะแนน Country risk classification 
ของ OECD มากําหนดนํ @าหนกัความเสี.ยงในกรณีที.ไม่มี Country Risk Rating จาก ECAIs 

สําหรับการคํานวณสินทรัพย์เสี.ยงด้านเครดิตลูกหนี @ประเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกําหนดนํ @าหนัก
ความเสี.ยงตาม Rating ที.ลกูหนี @ได้รับจาก ECAIs ดงันี @ 

 
กลุ่มลูกหนี . สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ทีCเลือกใช้ 

-  ลกูหนี @ธุรกิจเอกชนไทย (ไม่รวมตราสารหนี @ที.
ออกโดยลกูหนี @ธุรกิจเอกชน) 

บริษัท ฟิทช์เรทติ @งส์ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท ทริสเรทติ @ง จํากดั  

-  ลกูหนี @ธุรกิจเอกชนต่างประเทศ  
-  ตราสารหนี @ที.ออกโดยลกูหนี @ธรุกิจเอกชน 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษัท ฟิทช์
เรทติ @งส์ (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท ทริสเรทติ @ง จํากดั 

 
 ในการเลือกใช้ Rating จาก ECAIs เพื.อกําหนดนํ @าหนกัความเสี.ยงนี @ หากลกูหนี @มีหลาย Rating ทาง
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที.ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด คือ 

� กรณีมี 2 Rating และได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงที.ต่างกนั จะเลือกใช้ Rating ที.ให้นํ @าหนัก
ความเสี.ยงที.สงูกวา่ 

� กรณีมีมากกว่า 2 Rating และได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงที.ต่างกนั จะนํานํ @าหนกัความเสี.ยงที.
ตํ.าที.สดุ 2 อนัดบัแรกมาเปรียบเทียบ และเลือกใช้นํ @าหนักความเสี.ยงที.สูงกว่า แต่ถ้าได้รับ
นํ @าหนกัความเสี.ยงตํ.าที.สดุเท่ากัน จะเลือกใช้นํ @าหนกัความเสี.ยงที.ตํ.าที.สดุนั @น 
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ตารางทีC 13 มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ทีCเป็นยอด
สุทธิจาก Specific provision หลังพจิารณามูลค่าการปรับลดความเสีCยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาํแนกตามแต่ละนํ .าหนักความเสีCยง โดยวิธี SA 

รวมกลุ่ม 
                 หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558 

นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCมี Rating นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCไม่มี Rating 

นํ @าหนกัความเสี.ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ 56,240 11,548 16,584 4,776 553 47,185 1,080 47,771 1,082 48,295 106,096 - 
1. ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนี @ธนาคารเพื.อการพฒันาระหวา่ง  

ประเทศ รวมถึงลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับลกูหนี @ภาครัฐบาล 

56,240 - - - 487        

2. ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองสว่นท้องถิ.น องค์การของรัฐ   
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับสถาบนั  
การเงิน และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 

- 5,739 7,231 740 2 
 

       

3. ลกูหนี @ธุรกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองสว่นท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ธรุกิจเอกชน  

- 5,809 9,353 4,036 64      100,721 - 

4. ลกูหนี @รายย่อย          46,412 219  
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศยั        47,771  1,883 4  
6. สินทรัพย์อื.น      47,185 1,080  1,082  5,152 - 
ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 1/      40   947 28 942 1,187 

รวม 56,240 11,548 16,584 4,776 553 47,225 1,080 47,771 2,029 48,323 107,038 1,187 
รายการทีC ธปท. กาํหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            1,192 

1/ ในสว่นที.ไมม่ีการปรับลดความเสี.ยงด้านเครดติ ซึ.งนํ @าหนกัความเสี.ยงขึ @นอยูก่บัสดัส่วนของเงินสํารองที.กนัไว้ตอ่ยอดหนี @ทั @งสิ @น 
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   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2557 

นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCมี Rating นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCไม่มี Rating 
นํ @าหนกัความเสี.ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ  48,554 5,286 11,894 4,978 492 28,169 979 42,622 - 45,698 106,165 - 
1. ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนี @ธนาคารเพื.อการพฒันาระหวา่ง  

ประเทศ รวมถึงลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับลกูหนี @ภาครัฐบาล 

48,554 - - - 446        

2. ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ   
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับสถาบนั  
การเงิน และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 

- 3,485 5,356 390 - 
 

       

3. ลกูหนี @ธรุกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ธรุกิจเอกชน  

- 1,801 6,538 4,588 46      99,057 - 

4. ลกูหนี @รายย่อย          43,548 241  
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศยั        42,622  2,150 4  
6. สินทรัพย์อื.น      28,169 979    6,863 - 
ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 1/      30   1,090  1,025 1,554 

รวม 48,554 5,286 11,894 4,978 492 28,199 979 42,622 1,090 45,698 107,190 1,554 
รายการทีC ธปท. กาํหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            1,004 

1/ ในสว่นที.ไมม่ีการปรับลดความเสี.ยงด้านเครดติ ซึ.งนํ @าหนกัความเสี.ยงขึ @นอยูก่บัสดัส่วนของเงินสํารองที.กนัไว้ตอ่ยอดหนี @ทั @งสิ @น 
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เฉพาะธนาคาร 
   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2558 

นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCมี Rating นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCไม่มี Rating 
นํ @าหนกัความเสี.ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ  56,240 11,485 16,584 4,776 553 46,982 1,080 47,765 1,082 28,024 126,199 - 
1. ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนี @ธนาคารเพื.อการพฒันาระหวา่ง  

ประเทศ รวมถึงลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับลกูหนี @ภาครัฐบาล 

56,240 - - - 487        

2. ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ   
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับสถาบนั  
การเงิน และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 

- 5,676 7,231 740 2        

3. ลกูหนี @ธรุกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ธรุกิจเอกชน  

- 5,809 9,353 4,036 64      119,783 - 

4. ลกูหนี @รายย่อย          26,141 219  
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศยั        47,765  1,883 4  
6. สินทรัพย์อื.น      46,982 1,080  1,082  6,193 - 
ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 1/      40   919 28 929 1,186 

รวม 56,240 11,485 16,584 4,776 553 47,022 1,080 47,765 2,001 28,052 127,128 1,186 
รายการทีC ธปท. กาํหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            1,012 

1/ ในสว่นที.ไมม่ีการปรับลดความเสี.ยงด้านเครดติ ซึ.งนํ @าหนกัความเสี.ยงขึ @นอยูก่บัสดัส่วนของเงินสํารองที.กนัไว้ตอ่ยอดหนี @ทั @งสิ @น 
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   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 
31 ธ.ค. 2557 

นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCมี Rating นํ .าหนักความเสีCยงสาํหรับยอดคงค้างทีCไม่มี Rating 
นํ @าหนกัความเสี.ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ  48,554 5,216 11,894 4,978 492 27,959 979 42,616 - 27,612 124,276 - 
1. ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนี @ธนาคารเพื.อการพฒันาระหวา่ง  

ประเทศ รวมถึงลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับลกูหนี @ภาครัฐบาล 

48,554 - - - 446        

2. ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ   
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความเสี.ยงเหมือนกับสถาบนั  
การเงิน และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 

- 3,415 5,356 390 -        

3. ลกูหนี @ธรุกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น องค์การของรัฐ และ 
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ธรุกิจเอกชน  

- 1,801 6,538 4,588 46      116,325 - 

4. ลกูหนี @รายย่อย          25,463 241  
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศยั        42,616  2,149 4  
6. สินทรัพย์อื.น      27,959 979    7,706 - 
ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 1/      30   1,059  976 1,553 

รวม 48,554 5,216 11,894 4,978 492 27,989 979 42,616 1,059 27,612 125,252 1,553 
รายการทีC ธปท. กาํหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของธนาคาร            802 

1/ ในสว่นที.ไมม่ีการปรับลดความเสี.ยงด้านเครดติ ซึ.งนํ @าหนกัความเสี.ยงขึ @นอยูก่บัสดัส่วนของเงินสํารองที.กนัไว้ตอ่ยอดหนี @ทั @งสิ @น 
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ตารางทีC 14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีCมีหลักประกัน * ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาํแนกตามประเภทของหลักประกัน 

                   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวันทีC 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การคํ .าประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดติ 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การคํ .าประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดติ 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การคํ .าประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดติ 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การคํ .าประกนั
และอนุพนัธ์
ด้านเครดติ 

ลูกหนี .ทีCไม่ด้อยคุณภาพ 21,451 35,561 8,700 30,193 21,451 35,561 8,700 30,193 
   1. ลกูหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนี @ธนาคารเพื.อ   

การพฒันาระหว่างประเทศ รวมถึงลกูหนี @องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ.น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกั
ความเสี.ยงเหมือนกบัลกูหนี @ภาครัฐบาล - - - - - - - - 

   2. ลกูหนี @สถาบนัการเงิน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความ
เสี.ยงเหมือนกบัสถาบนัการเงิน และลกูหนี @บริษัทหลกัทรัพย์ 14,585 35,561 2,359 30,193 14,585 35,561 2,359 30,193 

   3. ลกูหนี @ธุรกิจเอกชน ลกูหนี @องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น  องค์การ
ของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที.ได้รับนํ @าหนกัความสี.ยง
เหมือนกบัลกูหนี @ธรุกิจเอกชน 5,107 - 4,728 - 5,107 - 4,728 - 

   4. ลกูหนี @รายยอ่ย 1,759 - 1,613 - 1,759 - 1,613 - 
   5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศยั - - - - - - - - 
   6. สนิทรัพย์อื.น - - - - - - - - 
ลูกหนี .ด้อยคุณภาพ 40 - 30 - 40 - 30 - 

รวม 21,491 35,561 8,730 30,193 21,491 35,561 8,730 30,193 
*  มลูค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนี @ทั @งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
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5.3 ความเสีCยงด้านตลาด 

ความเสี.ยงด้านตลาดเกิดขึ @นเมื.อธนาคารมีการทําธุรกรรมที.มีความเสี.ยงจากความผนัผวนของปัจจยั
ด้านตลาด อนัได้แก่ อตัราดอกเบี @ย อตัราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุน
และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ.งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ 
ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสี.ยงด้านตลาดเพื.อให้มั.นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที.ควบคมุดแูลความเสี.ยงด้านตลาด ที.
เป็นอิสระจากหน่วยงานที.ก่อให้เกิดความเสี.ยง อีกทั @งธนาคารยงัมีการประเมินและกําหนดเงินทนุสํารองเพื.อ
รองรับความเสี.ยงด้านตลาด ซึ.งเป็นไปตามเกณฑ์ที.ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

ความเสีCยงด้านตลาดประกอบด้วย 

• ความเสีCยงจากอัตราดอกเบี .ย 

 ธนาคารควบคมุดแูลความเสี.ยงจากอตัราดอกเบี @ยทั @งในบญัชีเพื.อการธนาคาร (Banking Book) และ
บญัชีเพื.อการค้า (Trading Book) ความเสี.ยงด้านอตัราดอกเบี @ยในบญัชีเพื.อการธนาคาร หมายถึง ความ
เสี.ยงที.เกิดจากการที.สินทรัพย์ หนี @สิน และรายการนอกงบดลุที.อยู่ในบัญชีเพื.อการธนาคารมีรอบระยะเวลา
การปรับอตัราดอกเบี @ย หรือการครบกําหนดสญัญาไมต่รงกัน หรือเมื.ออตัราดอกเบี @ยอ้างอิงของสินทรัพย์และ
หนี @สินมีการเปลี.ยนแปลงโดยไมส่อดคล้องกนัและมีผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบี @ยสทุธิ (NII) และ/หรือมลูค่า
ทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE) ธนาคารใช้วิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลื.อนไหว
อตัราดอกเบี @ยของสินทรัพย์และหนี @สนิในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี @ ธนาคารยงัมีการประเมินผลที.เกิดขึ @นจาก
ความเสี.ยงอตัราดอกเบี @ยตอ่การสญูเสียรายได้ (ดอกเบี @ยรับสทุธิ) และ/หรือ มลูคา่ทางเศรษฐกิจของส่วนทุน
ของธนาคารอนัเป็นผลจากการเปลี.ยนแปลงอตัราดอกเบี @ยทั @งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต โดย
ธนาคารได้กําหนด Management Action Triggers (MATs) เพื.อเป็นมาตรการป้องกนัความเสี.ยงที.จะมีผล
ต่อดอกเบี @ยรับสทุธิ (NII Effect) และต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทนุ (EVE Effect) ธนาคารจะมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์และการควบคมุความเสี.ยงตอ่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี @สิน (Asset and 
Liability Management Committee: ALCO) คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง (Risk Management 
Committee: RMC) คณะกรรมการความเสี.ยง (Board Risk Committee: BRC) และคณะกรรมการธนาคาร 
(Board of Directors: BOD) 

 ธนาคารบริหารความเสี.ยงด้านอัตราดอกเบี @ยโดยการปรับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี @สินให้
สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี @ยที.คาดการณ์ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได้ดอกเบี @ยสุทธิและมลูค่า
ทางเศรษฐกิจที.เปลี.ยนไป ผลลัพธ์ที.ได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนี @สินให้สอดคล้องกับสภาวะ
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แวดล้อมของธุรกิจ เพื.อให้ธนาคารสามารถบรรลเุป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี.ยงอยู่ในระดบั
ที.ยอมรับได้ ผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงของอัตราดอกเบี @ยเพิ.มขึ @นร้อยละ 1.00 และ 2.00 ต่อรายได้
ดอกเบี @ยสุทธิในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ สิ @นเดือนธันวาคม 2558 มีรายได้สุทธิเพิ.มขึ @น  
ร้อยละ 0.40 และ 0.80 และมลูคา่ทางเศรษฐกิจของสว่นทนุลดลงร้อยละ 1.52 และ 3.04 ตามลําดบั 

สําหรับบัญชีเพื.อการค้านั @น ความเสี.ยงอตัราดอกเบี @ยของธุรกรรมในบัญชีเพื.อการค้าจะอยู่ในการ
ควบคุมดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง ตามกรอบนโยบายที.คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดย
ธนาคารมีการคํานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพื.อการค้าทุกวนัเพื.อติดตามกําไรและขาดทุนเมื.อ
เทียบกบัราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคมุดแูลความเสี.ยงทําหน้าที.จดัทํารายงานสถานะความเสี.ยงรายวัน 
มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit , Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop 
Loss Limit เพื.อควบคุมความเสี.ยงจากการเปลี.ยนแปลงอตัราดอกเบี @ยที.อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินทนุของธนาคาร 

• ความเสีCยงด้านอัตราแลกเปลีCยน 

 ในการบริหารความเสี.ยงจากการเปลี.ยนแปลงของอตัราแลกเปลี.ยน และการรักษาระดบัความเสี.ยง
ตามที.นโยบายของธนาคารกําหนดนั @น ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงินทนุที.เป็นสกุลเดียวกบัสกุลเงินในการ
ให้สินเชื.อ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกนัความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยน นอกจากนี @ ธนาคารยังได้
กําหนดเพดานความเสี.ยงที.เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี.ยงต่างๆ เช่น FX Net 
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ทําการ
ประเมินมลูค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจําทุกวนั ตลอดจนวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมํ.าเสมอ 

 สําหรับบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินของธนาคารนั @น ไม่มีฐานะเงินตราต่างประเทศที.เป็นสาระสําคญั 
ดงันั @นจงึไมมี่ความเสี.ยงด้านอตัราแลกเปลี.ยนที.เป็นสาระสําคญั 

• ความเสีCยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

 ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทนุในตราสารทนุเพื.อค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้ นสามัญที.ได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนี @ที.มีปัญหา และในบาง
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที.พิจารณาแล้วว่าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที.มีศกัยภาพ
และมีการบริหารจัดการที. ดี  สําหรับตราสารอนุพันธ์ที. เ กี.ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity 
Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี.ยงด้านตลาดทั @งหมด จึงไม่มีความเสี.ยงด้านตลาดในบญัชี
เพื.อค้าของตราสารทนุ หรือสินค้าโภคภณัฑ์แตอ่ย่างใด 
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 สําหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนั @น ไม่มีบริษัทใดที.ลงทุนในตราสารทุนและตลาด
สินค้าโภคภณัฑ์ ดงันั @นจงึไม่มีความเสี.ยงในด้านนี @ 

 

ตารางทีC 15 มูลค่าเงินกองทุนขั .นตํCาสําหรับความเสีCยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 

             หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั.นตํCาสําหรับความเสีCยงด้านตลาด 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2558 

ความเสี.ยงด้านอตัราดอกเบี @ย 2,395 2,278 2,395 2,278 
ความเสี.ยงด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
ความเสี.ยงด้านอตัราแลกเปลี.ยน 145 239 145 239 
ความเสี.ยงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั .นตํCาทีCต้องดาํรงสําหรับความเสีCยง
ด้านตลาด  โดยวิธี SA 

2,540 2,517 2,540 2,517 

 
 

ตารางทีC 16 มูลค่าฐานะทีCเกีCยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพืCอการธนาคาร 
 
                       หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะทีCเกีCยวข้องกับตราสารทุน 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

1. มลูค่าฐานะที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุ     
   1.1 มลูค่าตราสารทนุที.จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์     

� ราคาทนุ 68 639 68 639 
� ราคาตลาด 98 683 98 683 

   1.2 มลูค่าตราสารทนุอื.น 333 368 2,041 2,076 
2. กําไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหว่างงวดการรายงาน 91 12 91 12 
3. ส่วนเกินทนุ (ตํ.ากว่าทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร ทนุ

ประเภทเผื.อขาย 
24 35 24 35 

4. มลูค่าเงินกองทนุขั @นตํ.าสําหรับฐานะที.เกี.ยวข้องกบัตราสารทนุแยกตาม 
วิธี SA 

17 70 130 183 
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• ข้อมูลความเสีCยงด้านอัตราดอกเบี .ยในบัญชีเพืCอการธนาคาร 
 
ตารางทีC 17 ผลการเปลีCยนแปลงของอัตราดอกเบี .ย* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

        หนว่ย : ล้านบาท 

สกุลเงนิ 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

บาท (126) 5 (51) 93 
USD 79 44 79 44 
อื.น ๆ 4 (11) 4 (11) 
รวมผลกระทบจากการเปลีCยนแปลงของอัตราดอกเบี .ย (43) 38 32 126 
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี @ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า  -0.5% 0.5% 0.4% 1.8% 

* ใช้ร้อยละการเปลี.ยนแปลงของอตัราดอกเบี @ยเพิ.มขึ @นเท่ากับ 100 bps 

5.4 ความเสีCยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี.ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง การที.ธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใน
ระยะเวลาที.กําหนดได้ อนัอาจเนื.องมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี.ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือไม่สามารถ
จดัหาเงินทนุที.เพียงพอได้ทนัตามกําหนด ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี.ยงด้านสภาพคล่องอย่าง
มีประสทิธิภาพ โดยการควบคมุดแูลระดบัสภาพคล่องให้เพียงพอที.จะชําระภาระผูกพนัได้ทั @งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยมีโครงสร้างแหล่งที.มาของเงินทุนหลักคือเงินฝากและการใช้ไปของเงินทุนหลักคือสินเชื.อ 
นอกจากนี @ธนาคารจะต้องรักษาระดบัของสินทรัพย์สภาพคลอ่งที.เหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ที.มีสภาพคล่องสงู
อย่างเพียงพอ เพื.อเป็นแหล่งสํารองสําหรับสภาพคล่องของธนาคาร โดยตามโครงสร้างของธนาคาร สาย
บริหารเงินมีหน้าที.ในการบริหารความเสี.ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี @สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี @สินมีหน้าที.ในการดแูลภาพรวมของการบริหารความเสี.ยงด้านสภาพ
คล่องของธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี.ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารก่อนที.จะนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) เพื.ออนมุตั ิรวมถงึมีหน้าที.ในการอนุมติัระดบัความเสี.ยง
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมีสายบริหารความเสี.ยงทําหน้าที.ควบคุมและดแูลความเสี.ยงด้านสภาพ
คล่องตามกรอบที.ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี @สิน ในการบริหารความเสี.ยงด้าน
สภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจการเงินนั @น จะเป็นการบริหารแบบกระจายอํานาจ (Decentralised) โดยหาก
ธนาคารจะชว่ยเหลอืด้านสภาพคล่องแก่นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็นไปตามวงเงินสินเชื.อที.
ได้รับอนุมติัตามอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื.อ (Credit Committee: CC) และคณะกรรมการ
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ธนาคาร ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี.ยงด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื.อง เพื.อให้มั.นใจว่าจะมี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์สว่นต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) 
ทั @งในภาวะปกติ (Normal Situation) และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจดัทําส่วน
ต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต (bank-specific, market-wide, and combination of both crises) 
ธนาคารจะมกีารเพิ.มปัจจยัที.สง่ผลลบเพิ.มขึ @นต่อสภาพคลอ่งธนาคาร ซึ.งความถี.ของการควบคมุและรายงาน
ความเสี.ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ จะจดัทําอย่างน้อยเดือนละครั @ง หากระดบัความเสี.ยงด้านสภาพคล่องสูง
เกินเพดานที.กําหนด (limits / MATs) สายบริหารความเสี.ยงจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี @สินและหน่วยงานที.เกี.ยวข้องเพื.อให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั @งดําเนินการอื.นๆ ตามที.กําหนดใน
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ ธนาคารจัดให้มีแหล่งเงินทุนที.หลากหลาย และดําเนินการปรับโครงสร้างแหล่งที.มา
ของเงินทุนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและแนวโน้มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึง
มุ่งดําเนินการให้มีต้นทุนและมีความเสี.ยงด้านสภาพคล่องที.เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดบัที.
ยอมรับได้ นอกจากนี @ธนาคารยงัได้จดัทําแผนฉกุเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื.อใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการและปฏิบตัิอนัเป็นการช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกนัและจดัการปัญหาที.อาจเกิด
จากการระดมเงินได้ 

 สถานะด้านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ @นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีอตัราส่วนสินเชื.อตอ่เงิน
ฝาก (รวมตั�วแลกเงินและหุ้นกู้ ) อยูที่.ร้อยละ 90.2 

5.5 ความเสีCยงด้านปฏบิัตกิาร 

 ความเสี.ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี.ยงที.จะเกิดความเสียหายทั @งทางตรงและทางอ้อมอัน
เนื.องมาจากกระบวนการควบคมุที.ไมเ่พียงพอ โดยอาจเกี.ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในบุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ.งยังประกอบด้วยปัจจัยความเสี.ยงที.เกิดจากการขาดการกํากับดูแล
กิจการที. ดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจัยเหล่านี @สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผล
ประกอบการด้านการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้ 

 เพื.อให้การบริหารความเสี.ยงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบาย แนวทาง
และวิธีการปฏิบติังาน เพื.อให้ธนาคารมีการบริหารจดัการความเสี.ยงที.เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ทั @งนี @ คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง
มีอํานาจหน้าที.กําหนดและนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ Board Risk Committee 
ตามอํานาจที.ได้รับมอบหมาย เพื.ออนุมัตินโยบาย และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี.ยงด้านปฏิบัติการที.
เป็นไปตามหลกัปฏิบตัสิากล นอกจากนี @ ธนาคารยงัได้แต่งตั @งคณะกรรมการบริหารความเสี.ยงด้านปฏิบติัการ
เพื.อหารือ พิจารณากลั.นกรอง ประเมิน และให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ที.เกี.ยวข้องกับความเสี.ยงด้าน
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ปฏิบติัการ และยงัครอบคลมุถงึเหตกุารณ์ทจุริตที.อาจเกิดขึ @น โดยมีปัจจยัสําคญัที.ทําให้เกิดความเสี.ยง ได้แก ่
ด้านบคุลากร กระบวนการ ระบบ และเหตกุารณ์ภายนอก 

มาตรฐานการปฏิบัติงานความเสี.ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบ   
ในการบริหารจัดการความเสี.ยงด้านปฏิบัติการร่วมกนักับหน่วยงานต่างๆ ทั @งในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์  
การบริการ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจน
พนกังานผู้ปฏิบติัการในหน่วยงานนั @นๆ รวมถงึการปฏิบัติตามนโยบายการกํากบัดแูลทั @งภายในและภายนอก 
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมที.เกี.ยวข้อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั @งนี @ 
เพื.อให้มั.นใจว่าหนว่ยงานตา่งๆ ได้มีการปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี.ยง
ภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตั @งผู้ประสานงานด้านกํากบัการปฏิบติังานและบริหารความเสี.ยงด้าน
ปฏิบติัการ (Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื.อติดตามดแูลให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายและวิธีปฏิบติัในการบริหารความเสี.ยงด้านปฏิบติัการในหน่วยงานนั @นๆ 

 ทีมบริหารความเสี.ยงด้านปฏิบตักิารจะทําหน้าที.พฒันาเครื.องมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ 
ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเสี.ยงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี.ยง 
ด้านปฏิบติัการของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล 

ทั @งนี @ หนว่ยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจดัการ
ความเสี.ยงด้านปฏิบติัการโดยใช้เครื.องมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี @ 

1. การประเมินความเสีCยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA) 

 ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี.ยงและควบคุมความเสี.ยงด้วยตนเองและรายงานผลต่อสาย
บริหารความเสี.ยง รายงานเหล่านี @จะใช้เพื.อประเมินและวิเคราะห์ความเสี.ยงที.เกิดขึ @นโดยรวมและใช้เป็น
ข้อมลูในการกําหนดแผนดําเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี @ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน 
เพื.อพิจารณาวา่โครงสร้างและกระบวนการทํางานของหน่วยงานเหล่านั @นมีความเหมาะสมหรือไม ่อนัจะเป็น
การช่วยลดอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานรวมทั @งแก้ไขปัญหาที.เกิดขึ @นได้ทนัเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้าที.
สําหรับผู้ปฏิบัติงานทั.วทั @งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ.งรวมถึงการกําหนดขอบเขตหน้าที.
ความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมติัที.ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ รวมทั @งมีการดูแล
เรื.องความปลอดภยัของข้อมลู ซึ.งทําให้มีความมั.นใจได้ว่าธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื.องและ
สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นที.ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
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2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏบิัติการ (Loss Event Data Reports: LED) 

 ธนาคารกําหนดให้ทกุหน่วยงานมีหน้าที.รายงานข้อมลูความเสียหายผ่านช่องทางที.ธนาคารกําหนด 
รายงานข้อมลูความเสียหายนี @จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี.ยง
ด้านปฏิบติัการของตน และป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ความเสียหายเช่นเดียวกนันี @ขึ @นอีกในอนาคต ข้อมลูการ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื.อพัฒนาและกําหนด
รูปแบบการคํานวณเงินกองทนุของธนาคาร 

3. ดัชนีชี .วัดความเสีCยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 

 ธนาคารได้นํา KRI มาใช้เป็นเครื.องมือในการบริหารจัดการความเสี.ยงด้านปฏิบัติการให้เหมาะสม
กบัองค์กร ทั @งนี @ สญัญาณเตือนลว่งหน้าที.หน่วยงานได้รับซึ.งเป็นผลจากการจดัทํา KRI จะทําให้ฝ่ายบริหาร
ของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี.ยงที.อาจเกิดขึ @นได้อย่าง
ต่อเนื.อง ทั @งนี @ เพื.อป้องกนัและหลีกเลี.ยงความสญูเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานที.อาจเกิดขึ @นจากความ
เสี.ยงด้านปฏิบติัการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 

 ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุถือเป็นช่องว่างในการควบคมุการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึ.งการ
ออกแบบวิธีการควบคมุที.ไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตทีุ.อาจทําให้ความเสี.ยงที.คง
อยู่เกินความเสี.ยงที.กําหนดของธนาคาร เพื.อที.จะบริหารจดัการข้อบกพร่องเหล่านี @ ธนาคารได้พฒันานโยบาย
บริหารจดัการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมขึ @นเพื.อเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดย
จุดประสงค์ของนโยบายจัดทําขึ @นเพื.อให้ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้ถูกระบุและจําแนก
ออกมา รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาได้ถกูแก้ไขหรือได้ถกูรายงานผู้บริหารของธนาคาร
เพื.อทราบอย่างเหมาะสม 

5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 

 ธนาคารให้ความสําคญักบัการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหมแ่ละการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน จึงได้
กําหนดกระบวนการพิจารณาอนมุติัผลิตภณัฑ์ใหมที่.เข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเสี.ยงที.ครอบคลุม
ความเสี.ยงด้านตา่งๆ ที.เกี.ยวข้อง เช่น ความเสี.ยงด้านเครดติ ความเสี.ยงด้านตลาด ความเสี.ยงด้านปฏิบติัการ 
เป็นต้น รวมถึงกําหนดให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะทํางานและ
หนว่ยงานธุรกิจที.เกี.ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภณัฑ์ออกสูต่ลาด 
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6. กระบวนการรับเรืCองร้องเรียน (Complaint Management Process) 

 ธนาคารตระหนกัถึงความเสี.ยงด้านชื.อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลกูค้า จึง
กําหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบติัในการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยจดัตั @งหน่วยงานเพื.อเป็นช่องทางใน
การรับข้อร้องเรียนที.มีถึงธนาคาร ได้แก่ การร้องเรียนผ่านสํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ (ศูนย์กลางการรับ
เรื.องร้องเรียน หรือ Complaint Centre) การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลกูค้า (CIMB Thai Care Centre) การ
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) โดยสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นศนูย์กลาง
ในการรวบรวมเรื.องร้องเรียนที.ผ่านมาตามช่องทางตา่งๆ ข้างต้น 

สํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่จะทําหน้าที.พิจารณาและจัดส่งเรื.องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที.ถูก
ร้องเรียน เพื.อให้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข และจัดทําหนังสือตอบชี @แจงไปยังผู้
ร้องเรียนโดยตรง สว่นเรื.องร้องเรียนที.ผ่านมาจากหน่วยงานทางการ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผู้ ทํา
หนังสือตอบชี @แจงไปยังหน่วยงานทางการ เพื.อให้ได้รับทราบผลการดําเนินการแก้ไข นอกจากนี @ สํานัก
กรรมการผู้ จัดการใหญ่จะรวบรวมเรื.องร้องเรียนทั @งหมดและแนวทางแก้ไขนําเสนอต่อที.ประชุมคณะทํางาน
ร่วมพิจารณาปัญหาเรื.องร้องเรียนเพื.อให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื.อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ ร้องเรียนและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ @นอีก หลงัจากนั @น สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุปเรื.อง
ร้องเรียนและผลการแก้ไขเรื.องร้องเรียนนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจําทกุเดือน  

7. แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนืCอง (Business Continuity Plan) 

 ธนาคารกําหนดให้มีการพฒันาและบริหารจัดการความต่อเนื.องทางธุรกิจ โดยที.ทุกหน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความตอ่เนื.อง
ทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขั @นตอนที.ระบุไว้ในแผนความ
ต่อเนื.องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั @ง เพื.อให้แน่ใจว่าเมื.อเกิดเหตกุารณ์วิกฤตใดๆ กระทั.งสง่ผลชะงกังนัต่อ
ธุรกิจที.สําคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที.สําคญันั @นกลบัคืนมาและให้บริการอย่างต่อเนื.องได้
ทั @งหมด หรือบางส่วนภายในเวลาที.ได้กําหนดไว้ ทั @งนี @ เพื.อเป็นการรักษาชื.อเสียงและความมั.นใจของลกูค้า
ของธนาคารและบริษัทในเครือ 

8. การตรวจสอบและกาํกับการปฏบิัตงิาน (Internal Audit and Compliance) 

 ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานอิสระที.ช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทําหน้าที.ตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้านตรวจสอบภายในทําหน้าที.ตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบัติงานของ
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หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเสี.ยงและการ
ควบคุมภายในที.ดี ส่วนฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานทําหน้าที.ติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้
เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานตา่งๆ ที.เกี.ยวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 
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6. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิCมเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 

ตารางทีC 18 ข้อมูลคุณสมบัตทิีCสําคัญของตราสารทางการเงินทีCนับเป็นเงินกองทุน * 

หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั 

(มหาชน) 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0041031707 TH0041032B06 MYBPN1400414 
 การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ / 
เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทนุชั @นที. 2) 

เงนิกองทนุชั @นที. 2 เงนิกองทนุชั @นที. 2 เงนิกองทนุชั @นที. 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเรื.อง loss absorption at the 

point of non-viability 

มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเรื.อง loss absorption at the 

point of non-viability 

มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ 
Basel III 

5 กรณีที.มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักล่าว ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน ทยอยลดนบัได้ตลอดอายหุุ้นกู้ และ

ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อย
ละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อนสิ @นสดุอายุ
สญัญา 

ทยอยลดนบัได้ตลอดอายหุุ้นกู้ และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อย
ละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อนสิ @นสดุอายุ
สญัญา 

นบัได้เต็มจํานวนตลอดอายหุุ้นกู้  
และต้องทยอย (Amortised) ลดนบั
ร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อนสิ @นสดุ
อายสุญัญา 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร 
8 จํานวนที.สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2,975 ล้านบาท 2,975 ล้านบาท 4,070 ล้านบาท 

9 มลูค่าที.ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย) 1,000 บาท / หน่วย 1,000 บาท / หน่วย 100 ริงกิต / หน่วย 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนี @สินที.วดัมลูค่าด้วย 

ราคาทนุตดัจําหน่าย 
หนี @สินที.วดัมลูค่าด้วย 
ราคาทนุตดัจําหน่าย 

หนี @สินที.วดัมลูค่าด้วย 
ราคาทุนตดัจําหน่าย 

11 วนัที.ออกตราสารทางการเงิน (Original date) 14 กรกฎาคม 2554 9 พฤศจิกายน 2555 7 กรกฎาคม 2557 
12 ตราสารทางการเงินที.ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนด

ระยะเวลาการชําระคืน 
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 

13 วนัครบกําหนด (Original maturity date) 14 กรกฎาคม 2564 9 พฤศจิกายน 2565 5 กรกฎาคม 2567 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อนได้รับการ

อนมุตัิจากผู้ กํากบัดแูลหรือไม ่
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด

หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก่อน 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก่อน 
15 วนัที.มีสิทธิไถ่ถอน วนัที.มีภาระผูกพนัในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการไถ่ถอน หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ชนิดระบชุื.อผู้ ถือไม่มี

หลกัประกนัมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื.อ
ขายให้กบัผู้ลงทนุทั.วไปและผู้ลงทนุ
สถาบนั / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด : หุ้นมี
อาย ุ10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
วนัครบกําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 
5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วนัที.มีสิทธิไถ่ถอน ณ 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ชนิดระบชุื.อผู้ ถือไม่มี
หลกัประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน 
และนกัลงทนุ / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด: 
หุ้นมีอาย ุ10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่
ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วนัที.มี
สิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ 9 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื.อนบัเป็นเงินกองทนุขั @นที 2 
เพื.อขายให้กบัผู้ลงทนุในต่างประเทศ 
/ สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด : หุ้นมีอาย ุ10 
ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
กําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย /วนัที.มีสิทธิไถ่ถอน ณ 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
วนัแรกคือ 14 กรกฎาคม 2559 / 
มลูค่าไถ่ถอนจํานวน 3,000 ล้านบาท 

พฤศจิกายน 2560 / มลูค่าไถ่ถอน
จํานวน 3,000 ล้านบาท 

วนัแรก คือ 8 กรกฎาคม 2562 /
มลูค่าไถ่ถอนจํานวน 400 ล้าน
มาเลเซียริงกิต 

16  วนัที.มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
 ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอื&นใด 

17 ผลตอบแทน / เงนิปันผลแบบคงที.หรือลอยตวั อตัราคงที. (Fixed rate) อตัราคงที. (Fixed rate) อตัราคงที. (Fixed rate) 
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื.นที.เกี.ยวข้อง อตัราดอกเบี @ยคงที.ร้อยละ 5.35 ต่อปี 

ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี @ยทกุหก
เดือน 

อตัราดอกเบี @ยคงที.ร้อยละ 4.80 ต่อปี 
ชําระดอกเบี @ยทกุหกเดือน 

อตัราดอกเบี @ยคงที.ร้อยละ 5.60 ต่อปี 
ตลอดอายุหุ้นกู้  ชําระดอกเบี @ยทกุหก
เดือน 

19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่มี dividend stopper ไม่มี dividend stopper ไม่มี dividend stopper 
20 ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอํานาจเต็มที.ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี @ย

หรือผลตอบแทนอื.นใดได้เองทั @งหมด หรือบางส่วน หรือตามคําสั.งที.ได้รับ 
ธนาคารต้องปฏิบตัิตามคําสั.งที.ได้รับ  ธนาคารต้องปฏิบตัิตามคําสั.งที.ได้รับ  ธนาคารต้องปฏิบตัิตามคําสั.งที.ได้รับ  

21 มีเงื.อนไขที.เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม่ เช่น มี
เงื.อนไขในการกําหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึ @นในลกัษณะขั @นบนัได (step up) 

ไม่มีเงื.อนไขในการกําหนดอตัราผล 
ตอบแทนให้สงูขึ @นในลกัษณะ

ขั @นบนัได (No step-up) 

ไม่มีเงื.อนไขในการกําหนดอตัราผล 
ตอบแทนให้สงูขึ @นในลกัษณะ

ขั @นบนัได (No step-up) 

ไม่มีเงื.อนไขในการกําหนดอตัราผล 
ตอบแทนให้สงูขึ @นในลกัษณะ

ขั @นบนัได (No step-up) 
22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที.สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื.อนไขในการแปลงสภาพที.ธนาคาร / 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินนั @นกําหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั @งจํานวนหรือบางส่วน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที.มีการแปลง

สภาพไป 
ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสารทางการเงินที.มีการแปลง
สภาพไป 

ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูค่า ไม่มีคณุสมบตัใินการลดมลูค่า ไม่มีคณุสมบตัใินการลดมลูค่า มีคณุสมบตัใินการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที.ธนาคาร/กลุ่มธรุกิจทางการเงินนั @น

กําหนดไว้ 
ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู เหตกุารณ์ที.จะทําให้เกิดการลดมลูค่า 

มีดงัต่อไปนี @ 
1) ธนาคารมีผลการดําเนินงานที.ไม่
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เช่น 
มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้าหนี @ หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัที.จะกระทบ
ต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี @ หรือ 
ธนาคารไม่สามารถเพิ.มทนุได้ด้วย
ตวัเอง เป็นต้น และ 

2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานของทางราชการที.มี
อํานาจอื.นใดตดัสินใจจะเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น 
การให้เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร 
และหน่วยงานดงักล่าวได้แจ้งให้
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
ธนาคารทราบถึงการตดัสินใจนั @น 

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทั @งจํานวนหรือบางส่วน ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู อาจจะลดมลูค่าเต็มจํานวนหรือ
บางส่วน 

32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชั.วคราว ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู เป็นการลดมลูค่าถาวร (Permanent) 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชั.วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของลําดบัการด้อยสิทธิในกรณีที.มีการชําระบญัชี (ให้ระบุประเภทของ

ตราสารทางการเงินที.ด้อยสิทธิกว่า) 
ตราสารที.มีลกัษณะคล้ายทนุ / หุ้น

บุริมสิทธิและ/หรือหุ้นสามญั 
ตราสารที.มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน

เจ้าหนี @สามญัและเจ้าหนี @ด้อยสิทธิทกุ
ประเภท / หุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสม

เงินปันผลและ/หรือหุ้นสามญั 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที.เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ 
(ถ้ามี) / ผู้ ถือตราสารทางการเงินที.
นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 / ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึ.งสิทธิตามข้อกําหนดสทิธิ
ของผู้ ถือตราสารนั @นหรือโดยผลของ
กฎหมายถกูกําหนดให้ด้อยกว่าหุ้นกู้  
ทั @งนี @ สิทธิในการได้รับชําระเงิน
ดงักล่าวจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ ด้วย
กนัเอง และกบัตราสารทางการเงินที.
นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ที.ยงัไมไ่ด้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทั @งในปัจจบุนั
และในอนาคต 

* ในวนัที. 27 มีนาคม 2557 ธนาคารได้ไถถ่อนตราสารหนี @ด้อยสิทธิที.มีลกัษณะคล้ายทนุที.สะสมดอกเบี @ยจ่ายจํานวน 2,500 ล้านบาท ครบกําหนด 27 มีนาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ (ทั @งนี @ภายใต้เงื.อนไขของข้อกําหนดสิทธิ) ธนาคาร
ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนังสือเลขที. ฝกก.(02) 53/2557 การขออนญุาตไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที.มีลกัษณะคล้ายทนุที.สะสมดอกเบี @ยจ่ายสกลุเงินบาท
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ตารางทีC 19 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลักเกณฑ์      
Basel III (Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร                

                             หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจาํงวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีCจะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนใน 
อนาคตตามหลักเกณฑ์  

Basel III 
เงนิกองทุนชั .นทีC 1 :   
เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)   

     1.1  รายการที.สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ 25,726 1/ 147 2/ 
     1.2  ปรับ   รายการปรับจากเงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของตาม  
                      หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล 

140 3/   

     1.3  หกั     รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของ (1,180) 4/ 224 4/ 
เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของสทุธิ 24,686  

เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)   

     1.4  รายการที.สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงิน -  
     1.5  หกั   รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงิน -  

เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินสทุธิ -  

รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 1 สุทธ ิ(CET1+ Additional tier 1) 24,686  
เงนิกองทุนชั .นทีC 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการที.สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 10,715 5/ (5,950) 5/ 
      1.7  หกั   รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 2 -  
รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 2 10,715  
รวมเงนิกองทุนทั .งสิ .น (เงนิกองทุนชั.นทีC 1 และเงนิกองทุนชั.นทีC 2) 35,401  

1/ CET 1 capital ที.เพิ.มขึ @นเกิดจาก CET 1 วนัที. 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน  21,647  ล้านบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวนัที. 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 4,120 ล้านบาท และกําไรจาก
การวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @ที.ทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 84 ล้านบาท และกําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ในปี 2558 
จํานวน 15 ล้านบาท และขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงินสด ในปี 2558 จํานวน (140) ล้านบาท 

2/ ส่วนที.เหลือจากการทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ของกําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื.อขายของตราสารหนี @ จํานวน 126 ล้านบาท และกําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ  
   ดําเนินงานในต่างประเทศ จํานวน 21 ล้านบาท 
3/ การเปลี.ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
4/ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวน 862 ล้านบาทม, ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที. 19  
   (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนกังาน จํานวน 169 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที.ทยอยหกั ในปี 2558 จํานวน 149 ล้านบาท และส่วนที.เหลือจากการทยอยหกันําไป  
   รวมคํานวณสินทรัพย์เสี.ยงด้านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 224 ล้านบาท  
5/ เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั @นปกติ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบติัไม่  
   ครบตามเกณฑ์ Basel III ที.สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 70 ดงันั @น ส่วนที.เหลือที.ต้องทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคตอีก 5,950 ล้านบาท 
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รวมกลุ่ม 
                                            หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีCสามารถนับเป็นเงนิกองทนุชั.นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื @อคืน 12,387  
2 ใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นสามญั -  
3 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธิ) 5,713  
4 ทนุสํารองตามกฎหมาย 366  
5 เงนิสํารองที.ได้จดัสรรจากกําไรสทุธิเมื.อสิ @นงวดการบญัชี -  
6 กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,041  
7 กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื.นสะสม   
 7.1  การเปลี.ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาที.ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชดุ 740  
 7.2  กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื.อขายของตราสารหนี @และตราสารทนุ 108 126 1/ 
 7.3  กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 15 21 2/ 
 7.4  กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี.ยงใน 

      กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
(140)  

 7.5  กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี.ยงในเงินลงทนุ  
      สทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รายการอื.นของการเปลี.ยนแปลงที.เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43)  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

9 รายการของบริษัทลกูที.ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคมุที.สามารถ
นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

-  

10 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแล 

26,187  

เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล  

11 การเปลี.ยนแปลงมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนพุนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash 
flow hedge reserve) 

140  

12 กําไร (ขาดทนุ) สะสมที.เกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ 140  

เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล  
15 ผลขาดทนุสทุธิ (185)3/  
16 ค่าความนิยม -  
17 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื.น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (152) 4/ 227 4/ 
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,040)  
19 สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision) -  
20 กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
21 การถือตราสารทนุไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุ -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

22 เงนิลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ทั @งทางตรงและทางอ้อม 

-  

23 เงนิลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วน
ของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูค่าของตราสารทนุอ้างองิที.นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื.นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น กรณีเป็นผู้ซื @ออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.บริษัทที.ประกอบธุรกิจเงิน
ร่วมลงทนุเข้าไปลงทนุ 

-  

26 เงนิลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนบัสนนุ ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของแต่
ละบริษัทนั @น 

-  

27 เงนิลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนบัสนนุ ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของแต่ละ
บริษัทนั @น 

-  

28 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
29 รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตรา

สารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเต็มจํานวน 
-  

30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (1,377)  
31 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 24,950  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการทีCสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ  

32 เงนิที.ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซื @อคืน -  
33 ใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงนิที.ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี @สามญั และเจ้าหนี @ด้อยสิทธิทกุ

ประเภท ซึ.งรวมถงึผู้ ถือตราสารทางการเงินที.นับเป็นเงินกองทุนชั @นที. 2 
-  

35 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าตราสารตามข้อ 32 ถงึ 34 ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบริษัทลกูเฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที.สามารถนบัเป็น

เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล -  
เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล  

38 การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที.ทําธุรกิจ

ทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

40 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอื.น ทั @ง
ทางตรงและทางอ้อม 

-  

41 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื.นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  

42 มลูค่าของตราสารทางการเงินอ้างองิที.นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนั
การเงินอื.นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื.น กรณีเป็นผู้ ซื @ออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี @หรือตราสารทนุ 

-  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit 
Derivatives) 

43 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที.
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 

-  

44 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ 
ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 

-  

45 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
46 รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 2 ในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทนุชั @นที. 2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบ

เต็มจํานวน 
-  

47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ -  
48 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  
49 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 1 (T1 = CET1+AT1) 24,950  

เงนิกองทุนชั .นทีC 2: รายการทีCสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นทีC 2  

50 เงนิที.ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื @อคืน -  
51 ใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงนิที.ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี @สามญั 10,020 5/ (5,950) 5/ 
53 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าตราสารตามข้อ 50 ถงึ 52 ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงนิสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั @นปกติ (General provision) 575  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

55 เงนิสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบริษัทลกูเฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที.สามารถนบัเป็น

เงนิกองทนุชั @นที. 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 10,595  
เงนิกองทุนชั .นทีC 2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล  

58 การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที.ทําธุรกิจ

ทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอื.น ทั @ง
ทางตรงและทางอ้อม 

-  

61 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น 
นอกจากที.ระบใุนข้อ 59 และ 60 

-  

62 มลูค่าของตราสารทางการเงินอ้างองิที.นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื.น กรณีเป็นผู้ ซื @ออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี @หรือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และ
กรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ 
ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัท 

-  

64 เงนิลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ 
ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 

-  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม  2558 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงนิกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III 

65 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงนิกองทุนชั .นทีC 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชั .นทีC 2 (T2) 10,595  
68 รวมเงนิกองทุนทั .งสิ .น (TC = T1+T2) 35,545  

1/ สว่นที.เหลือจากการทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ของกําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื.อขายของตราสารหนี @ จํานวน 126 ล้านบาท 
2/ กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดาํเนินงานในตา่งประเทศ ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนับในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตั @งแตว่นัที. 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป   
   ส่วนที.เหลอืจากการทยอยนบัเข้า CET 1 ในปี 2559 จํานวน 21 ล้านบาท  
3/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
4/ สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที.ทยอยหกั CET 1 ในปี 2558 จํานวน 152 ล้านบาท และสว่นที.เหลือจากการทยอยหกันําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสี.ยงด้านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 227 ล้านบาท 
5/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบตัิไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที.สามารถนับเข้าเป็นเงินกองทนุได้ไม่เกินร้อยละ 70 ในปี 2558  
   ดงันั @น สว่นที.เหลือที.ต้องทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตอกี 5,950 ล้านบาท 
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ตารางทีC 20 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทุน  เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

ส่วนทีC 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงิน * 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทนุ ประจาํงวดธันวาคม  2558 
จาํนวนทีCเปิดเผยในงการเงนิ

ทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จาํนวนทีCเปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

สินทรัพย์ 
1. เงนิสด 2,397 2,397  
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 14,293 14,293  
3. สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 25,581 25,581  
4. เงนิลงทนุสุทธิ 54,891 54,891  
5. เงนิลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ - -  
6. เงนิให้สินเชื.อแก่ลกูหนี @และดอกเบี @ยค้างรับสทุธิ    

6.1  เงนิให้สินเชื.อแก่ลกูหนี @ 203,553 203,553  
6.2  ดอกเบี @ยค้างรับ 520 520  

รวมเงนิให้สินเชืCอแก่ลูกหนี .และดอกเบี .ยค้างรับ 204,073 204,073  
6.3  หกั    รายได้รอตดับญัชี (4,945) (4,945)  
6.4  หกั    ค่าเผื.อหนี @สงสยัจะสญู (6,731) (6,731) A 1/ 
6.5  หกั    ค่าเผื.อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี @ (55) (55)  

รวมเงนิให้สินเชืCอแก่ลูกหนี .และดอกเบี .ยค้างรับสุทธิ 192,342 192,342  
7. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 41 41  
8. ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 1,194 1,194  
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รายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทนุ ประจาํงวดธันวาคม  2558 
จาํนวนทีCเปิดเผยในงการเงนิ

ทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จาํนวนทีCเปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

9. ที.ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 2,770 2,770  
10. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื.นสทุธิ 379 379  

10.1  ส่วนที.นบัเข้า CET 1 152 152 B 2/ 
10.2  อื.น ๆ 227 227  

11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,040 1,040 C 
12. สินทรัพย์อื.นสทุธิ 9,693 9,693  

รวมสินทรัพย์ 304,621 304,621  
หนี .สิน 

13. เงนิรับฝาก 170,217 170,217  
14. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 20,018 20,018  
15. หนี @สินจ่ายคืนเมื.อทวงถาม 321 321  
16. หนี @สินทางการเงินที.กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยุติธรรม 16,040 16,040  
17. หนี @สินตราสารอนพุนัธ์ 25,683 25,683  
18. ตราสารหนี @ที.ออกและเงินกู้ ยืม    

18.1  ตราสารหนี @ที.ออก 9,371 9,371 D 3/ 
18.2  เงนิกู้ยืม 24,623 24,623  
18.3  ดอกเบี @ยค้างจ่าย - -  

19. ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 41 41  
20. ประมาณการหนี @สิน 1,641 1,641  
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รายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทนุ ประจาํงวดธันวาคม  2558 
จาํนวนทีCเปิดเผยในงการเงนิ

ทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จาํนวนทีCเปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

21. หนี @สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี - -  
22. หนี @สินอื.น 9,558 9,558  

รวมหนี .สิน 277,513 277,513  
23. ส่วนของเจ้าของ 

23.1  ทนุเรือนหุ้น    
23.1.1  ทนุจดทะเบียน    

23.1.1.1   หุ้นบรุิมสิทธิ - -  
23.1.1.2   หุ้นสามญั 13,705 13,705  

23.1.2  ทนุที.ออกและชําระแล้ว    
23.1.2.1   หุ้นบรุิมสิทธิ - -  
23.1.2.2   หุ้นสามญั 12,387 12,387 E 

23.2  ใบสําคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้น - -  
23.3  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าหุ้น    

23.3.1  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าหุ้นบรุิมสิทธิ - -  
23.3.2  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั 5,713 5,713 F 

23.4  องค์ประกอบอื.นของส่วนของเจ้าของ 721 721  
23.4.1  ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 776 776  

23.4.1.1   ส่วนที.นบัเข้า CET1 740 740 G 4/ 
23.4.1.2   อื.นๆ 36 36  
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รายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทนุ ประจาํงวดธันวาคม  2558 
จาํนวนทีCเปิดเผยในงการเงนิ

ทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จาํนวนทีCเปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

23.4.2  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) ทนุจากการเปลี.ยนแปลงมลูค่าของเงินลงทุน 234 234  
23.4.2.1   ตราสารหนี @ 210 210  

   23.4.2.1.1   ส่วนที.นบัเข้า CET1 84 84 H 5/ 
   23.4.2.1.2   อื.นๆ 126 126  

23.4.2.2   ตราสารทนุ 24 24 H  
23.4.3  การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  (185) (185) I 6/ 
23.4.4  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36 36  

23.4.4.1   ส่วนที.นบัเข้า CET1 15 15 J 7/ 
23.4.4.2   อื.นๆ 21 21  

23.4.5  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสี.ยงสําหรับการ
ป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงินสด (ส่วนที.มีประสิทธิผล) 

(140) (140) K 

23.4.6  ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสี.ยงสําหรับการ
ป้องกนัความเสี.ยงในเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที.มีประสิทธิผล) 

- -  

23.4.7  ส่วนแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื.นในบริษทัร่วม - -  
23.5  ส่วนเกินจากการเปลี.ยนแปลงส่วนได้เสียของธนาคารในบริษัทย่อย (43) (43) L 
23.6  กําไร (ขาดทนุ) สะสม    

23.6.1  จดัสรรแล้ว    
23.6.1.1   ทนุสํารองตามกฎหมาย 366 366 M 
23.6.1.2   อื.น ๆ - -  
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รายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทนุ ประจาํงวดธันวาคม  2558 
จาํนวนทีCเปิดเผยในงการเงนิ

ทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จาํนวนทีCเปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

23.6.2  ยงัไม่ได้จดัสรร    
23.6.2.1   ส่วนที.นบัเข้า CET 1 7,041 7,041 N 
23.6.2.2   รอจดัสรร 41 41  
23.6.2.3   กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด 882 882  

23.7   หกั   หุ้นทนุซื @อคืน - หุ้นบรุิมสิทธิ - -  
23.8   หกั   หุ้นทนุซื @อคืน - หุ้นสามญั - -  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 27,108 27,108  
23.9  ส่วนได้เสียที.ไมม่ีอํานาจควบคุม - -  
รวมส่วนของเจ้าของ 27,108 27,108  
รวมหนี .สินและส่วนของเจ้าของ 304,621 304,621  

* รายการงบแสดงฐานะการเงินทีCเผยแพร่ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกาํกับดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง 
1/ เงินสํารองคา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญูตามเกณฑ์จดัชั @นลกูหนี @ ตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
2/ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน เช่น สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ ทยอยหกัออกปีละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561 
3/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ Basel lll และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว ที.มคีณุสมบตัิไมค่รบตามหลกัเกณฑ์ Basel III ดงันั @น จะสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของฐานที.ใช้ในการทยอยลดนบั และในปีถดัไปจะต้องทยอยลดลงปีละ 10% 
4/ ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทุนได้เฉพาะรายการที.ได้รับอนุมตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
5/ กําไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @ที.ทยอยนบัเข้าปีละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561 
6/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที. 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7/ กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนบัในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตั @งแตว่ันที. 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
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ส่วนทีC 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีCเกีCยวข้องกับเงนิกองทุน 
  หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีCสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื @อคืน 12,387 E 
2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นสามญั -  
3 สว่นเกิน (ตํ.ากวา่) มลูค่าหุ้นสามญั (สทุธิ) 5,713 F 
4 ทนุสาํรองตามกฎหมาย 366 M 
5 เงินสาํรองที.ได้จดัสรรจากกําไรสทุธิเมื.อสิ @นงวดการบญัชี -  
6 กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,041 N 
7 กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื.นสะสม -  
 7.1  การเปลี.ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาที.ดิน อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 740 G 4/ 
 7.2  กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื.อขายของตราสารหนี @และตราสารทนุ 108 H 5/ 
 7.3  กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 15 J 7/ 
 7.4  กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเสี.ยงใน 

       กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
(140) K 

 7.5  กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเสี.ยงในเงนิลงทนุ  
       สทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

8 รายการอื.นของการเปลี.ยนแปลงที.เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43) L 
9 รายการของบริษัทลกูที.ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที.ไมม่ีอํานาจควบคมุที.สามารถนบัเป็น

เงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 
-  

10 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดแูล 26,187  
เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 

11 การเปลี.ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี.ยงในกระแสเงนิสด  
(Cash flow hedge reserve) 

140 K 

12 กําไร (ขาดทนุ) สะสมที.เกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ 140  

เงินกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล 
15 ผลขาดทุนสทุธิ (185) I 6/ 
16 คา่ความนิยม -  
17 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื.น (นอกเหนือจากคา่ความนิยม) (152) B 2/ 
18 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี (1,040) C 
19 สํารองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 กําไรจากการทําธรุกรรมการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 21 การถือตราสารทนุไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที.ทําธรุกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุ -  
22 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ทั @งทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นสว่นของ
เจ้าของของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทนุอ้างอิงที.นบัเข้าเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงนิอื.นหรือกลุม่ธรุกิจ
ทางการเงินอื.น กรณีเป็นผู้ ซื @ออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.บริษัทที.ประกอบธรุกิจเงินร่วม
ลงทนุเข้าไปลงทนุ 

-  

26 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงนิลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษทัที.ทําธรุกิจทางการเงินและธรุกิจ
สนบัสนนุ ที.กลุม่ธรุกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหนา่ยได้แล้วทั @งหมดของแตล่ะบริษทันั @น 

-  

27 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงนิลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษทัที.ทําธรุกิจทางการเงินและธรุกิจ
สนบัสนนุ ที.กลุม่ธรุกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของแต่ละบริษัทนั @น 

-  

28 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
29 รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินในสว่นที.เหลือ ในกรณีที.เงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสาร

ทางการเงินมีจํานวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเต็มจํานวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงินกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (1,377)  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 24,950  
เงินกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการทีCสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ 

32 เงินที.ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซื @อคืน -  
33 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงนิปันผล -  
34 เงินที.ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงนิ เจ้าหนี @สามญั และเจ้าหนี @ด้อยสิทธิทกุ

ประเภท ซึ.งรวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงนิที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 
-  

35 สว่นเกิน (ตํ.ากวา่) มลูค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ที.กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที.ไมม่ีอํานาจควบคมุและบคุคลภายนอกที.สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 

1 ที.เป็นตราสารทางการเงนิของกลุม่ธรุกิจทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล -  
เงนิกองทุนชั .นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

38 การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงนิ

หรือธรุกิจสนบัสนนุ 
-  

40 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอื.น ทั @งทางตรงและ
ทางอ้อม 

-  

41 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุม่ -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธรุกิจทางการเงนิอื.น นอกจากที.ระบใุนข้อ 39 และ 40 
42 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที.นบัเข้าเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ที.เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงนิอื.น

หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงนิอื.น กรณีเป็นผู้ ซื @ออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี @หรือตราสารทนุ (Bond / Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงนิและธรุกิจสนบัสนนุ ที.กลุม่
ธรุกิจทางการเงนิถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 

-  

44 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงนิและธรุกิจสนบัสนนุ ที.กลุม่
ธรุกิจทางการเงนิถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหนา่ยได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 

-  

45 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
46 รายการหกัจากเงินกองทนุชั @นที. 2 ในสว่นที.เหลือ ในกรณีที.เงนิกองทนุชั @นที. 2 มีจํานวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเต็ม

จํานวน 
-  

47 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงินกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงิน -  
48 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 1 ทีCเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  

49 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 1 (T1 = CET1+AT1) 24,950  
เงินกองทุนชั .นทีC 2: รายการทีCสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั.นทีC 2 

50 เงินที.ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงนิปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงนิปันผลซื @อคืน -  
51 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

52 เงินที.ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงนิและเจ้าหนี @สามญั 10,020 D 3/ 
53 สว่นเกิน (ตํ.ากวา่) มลูค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ที.กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์จดัชั @นปกติ (General provision) 575 A 1/ 
55 เงินสาํรองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที.ไมม่ีอํานาจควบคมุและบคุคลภายนอกที.สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 

2 ของกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดแูล 10,595  
เงินกองทุนชั .นทีC 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 

58 การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงนิ

และธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอื.น ทั @งทางตรงและ
ทางอ้อม 

-  

61 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 ของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุม่ธรุกิจทางการเงนิอื.น 
นอกจากที.ระบใุนข้อ 59 และ 60 

-  

62 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที.นบัเข้าเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 ของสถาบนัการเงินอื.นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
อื.น กรณีเป็นผู้ ซื @ออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี @หรือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขาย

-  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลทีCรายงานโดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งทีCมาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ข้อตกลงรับประกนัความเสี.ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 
63 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงนิและธรุกิจสนบัสนนุ ที.กลุม่

ธรุกิจทางการเงนิถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 
-  

64 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที.นบัเป็นเงนิกองทนุชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงนิและธรุกิจสนบัสนนุ ที.กลุม่
ธรุกิจทางการเงนิถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหนา่ยได้แล้วทั @งหมดของบริษัทนั @น 

-  

65 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงินกองทุนชั.นทีC 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชั.นทีC 2 (T2) 10,595  
68 รวมเงนิกองทุนทั .งสิ .น (TC = T1+T2) 35,545  
1/ เงินสํารองคา่เผื.อหนี @สงสยัจะสญูตามเกณฑ์จดัชั @นลกูหนี @ ตามที.ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด สําหรับเงินสํารองสินทรัพย์จดัชั @นปกติ (Normal provision) จะนับเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ได้ จํานวน 575 บาท 
2/ สินทรัพย์ไม่มีตวัตน เช่น สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ ทยอยหกัออกปีละ 20% ในระหวา่งช่วงปี 2557 – 2561 
3/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณุสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์ Basel lll จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จํานวน 6,000 ล้านบาท ที.มีคณุสมบตัิไมค่รบตามหลกัเกณฑ์ Basel III ดงันั @น จะสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั @นที. 2 ได้ไมเ่กินร้อยละ 70 ของ

ฐานที.ใช้ในการทยอยลดนบั และในปีถดัไปจะต้องทยอยลดลงปีละ 10% 
4/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการที.ได้รับอนมุตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
5/ กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื.อขายของตราสารทนุ จํานวน 24 บาท และกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื.อขายของตราสารหนี @ที.ทยอยนับเข้าเป็น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 84 บาท และสว่นที.เหลือจากการทยอยนบัเข้า จํานวน 126 บาท 
6/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7/ กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดาํเนินงานในตา่งประเทศ ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนับในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตั @งแตว่นัที. 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
 


