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1. บทน า 

ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ 

 หลักการที่ 1 การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement) 
หลกัการท่ี 1: ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรับความ 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงด้านเครดติ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร   

 หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process) 
หลกัการท่ี 2: ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมิน ความ
เพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีไม่ได้กล่าวถึงในหลกัการ
ท่ี1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline) 
หลกัการท่ี 3: ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลส าคญัให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ และ
ข้อมลู สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

ส าหรับการก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงและข้อมูลส าคัญๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับความเส่ียงของธนาคารให้บคุคลภายนอกทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3  โดยก าหนดความถ่ี
ในการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายคร่ึงปีและรายปี คือ ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์จะต้องเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ท่ี ธปท.ก าหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) จึงได้จดัท ารายงาน  Pillar 3 ฉบบันีข้ึน้มาเพ่ือให้บุคคล 
ภายนอกหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเข้มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร 
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2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูล ทัง้ในระดบัธนาคาร (Solo basis) และระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation) โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วยบริษัทตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ฐานะบริษัทแม่ 
2. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ ากัด (ได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากัด เม่ือวนัท่ี    

6 ก.พ. 2561) ประกอบธุรกิจให้เชา่/เชา่ซือ้รถยนต์ 
3. บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่ซือ้และจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 
4. บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการตดิตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้

3. เงนิกองทุน 

 3.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 40,729 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 
30,940 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 30,940 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 9,789 ล้านบาท 
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 29,878 ล้านบาท เงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 1 จ านวน 29,878 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 9,966 ล้านบาท รวมเป็นเงินกองทนุทัง้สิน้ 
39,844 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 หุ้นสามญัช าระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสะสม  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 
o ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
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o ขาดทนุจากการประเมินมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกันความ
เส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ (ก าหนดให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกิน   
ร้อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต)   

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
414/2559 ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 
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ตารางท่ี  1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                          หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 30,940 30,913 29,878 29,732 
 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1)  30,940 30,913 29,878 29,732 
           1.1.1  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คืน 15,140 15,140 15,140 15,140 
           1.1.2  สว่นเกิน (ต า่กวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 8,465 8,465 8,465 8,465 
           1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 398 398 398 398 
           1.1.4  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 7,181 7,156 5,699 5,675 
           1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ  1,522 1,492 1,564 1,535 
                     1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 1,565 1,535 1,564 1,535 
                     1.1.5.2  รายการอืน่ของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                                

ผู้ เป็นเจ้าของ 
(43) (43) - - 

           1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ที่ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่  
        ของเงินกองทนุ 1/ 

44 20 44 20 

           1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  (1,810) (1,758) (1,432) (1,501) 
                    1.1.7.1  รายการหกัเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ

เจ้าของ 2/ 
(1,810) (1,758) (1,432) (1,501) 

                    1.1.7.2  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสาร 
     ทางการเงินในสว่นท่ีเหลอื ในกรณีที่เงินกองทนุ

ชัน้ท่ี 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่
เพียงพอให้หกัจนครบเตม็จ านวน 

- - - - 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 9,789 12,684 9,966 12,845 
    2.1   เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิ      

ด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 
9,086 12,086 9,086 12,086 

    2.2   เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 703 598 880 759 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 40,729 43,597 39,844 42,577 

1/ การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
2/ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)    
   เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนทยอยลดนบัในอตัราปีละ 20% ในระหวา่งช่วงปี 2557 – 2561 
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทนุเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการลดและ
บริหารความเส่ียง ซึ่งได้แก่ การรักษาเงินกองทุนให้เพียงพอทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (extreme but 
plausible events) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ธนาคารได้ก าหนดแผนการบริหารจดัการ
เงินกองทนุ ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
โดยธนาคารใช้เคร่ืองมือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger) ซึ่งหน่วยงานการเงินร่วมกับ
บริหารความเส่ียงใช้เป็นสญัญาณเตือนลว่งหน้าในการตดิตามและรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ธนาคารมีการค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลกัเกณฑ์ Basel 3 ท่ีครอบคลมุความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
และความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) ซึ่งธนาคารได้มีการก าหนดวิธีการด ารงเงินกองทนุรองรับ
ความเส่ียงในแตล่ะด้านของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินดงันี ้

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

1. ความเส่ียงด้านเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 

 

 ทัง้นี ้Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) อยู่ระหว่างทบทวนหรือออกหลกัเกณฑ์
การค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงทัง้ 3 ประเภทดงักล่าวข้างต้นใหม่ทัง้หมด โดย
ธนาคารได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการเตรียมรับมือและ
การเตรียมความพร้อมส าหรับหลกัเกณฑ์ใหมท่ี่ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะน ามาบงัคบัใช้ในอนาคต 
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ตารางท่ี  2 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  15,352 14,720 15,779 15,137 
1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภาพ 14,876 14,222 15,306 14,642 

1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

9 8 9 8 

1.2  ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

818 644 817 642 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

8,149 7,930 10,239 9,912 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 3,590 3,419 1,820 1,774 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 1,748 1,714 1,748 1,714 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 562 507 673 592 

2.  ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 476 498 473 495 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 3,118 3,410 3,118 3,410 
     1. ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,016 3,010 3,016 3,010 
     2. ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 102 400 102 400 
     4. ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 1,854 1,790 1,468 1,456 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 20,324 19,920 20,365 20,003 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 2,988 2,929 2,994 2,942 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 23,312 22,849 23,359 22,945 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 239,102 234,348 239,581 235,334 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงขัน้ต ่าเทา่กบัร้อยละ 8.50 
2/ อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้ธนาคาร  
   พาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ
ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และอตัราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 12.9 ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 17.0 ตามล าดบั ในขณะท่ี
การด ารงเงินกองทุนของธนาคาร อยู่ท่ีร้อยละ 12.5 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 16.6 ตามล าดบั โดยอตัราส่วน
ดงักล่าวสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 5.75 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี  3 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                                หนว่ย : ร้อยละ 

อัตราส่วน 

กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
เกณฑ์
ขัน้ต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขัน้ต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 12.94 13.19 12.47 12.63 4.50 5.75 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 12.94 13.19 12.47 12.63 6.00 7.25 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 17.03 18.60 16.63 18.09 8.50 9.75 

1/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้           
ธนาคารพาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทุนสว่นเพิ่มอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

4. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงด้านต่างๆ 

ธนาคารมุ่งท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพ่ือให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินท่ีมัน่คง น่าเช่ือถือและยัง่ยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกบัความเส่ียงหลกั 
5 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพ
คล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) และความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic 
Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย การระบคุวามเส่ียง การวดัความเส่ียง การ
ก ากบัตดิตามความเส่ียง และการจดัการความเส่ียง ด้วยระบบการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่ง โดยมีหลกัการ
วา่ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงท่ีธนาคารรับได้  

คณะกรรมการธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพ่ือก ากบัดแูลด้าน
ความเส่ียงท่ีมีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุกประเภทของความเส่ียงและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ BRC ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการธนาคาร
ทัง้หมด และคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
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Committee: RMC) โดยให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ BRC เพ่ือดแูลความเส่ียงด้านตา่งๆ ได้แก่ ความเส่ียง
ด้านเครดติ ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร ความเส่ียงด้านช่ือเสียง ความเส่ียงด้านเงินกองทนุ (การก ากบัดแูลเร่ือง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น ทัง้นี ้RMC ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ ท าหน้าท่ีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ BRC และ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้ก าหนดโครงสร้างการก ากบัดแูลในด้านนี ้เพ่ือให้ความเส่ียงด้านตา่งๆ 
มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีกระบวนการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส  และ
นอกจากนี ้BRC ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการคณุภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee:AQC) โดยมีหน้าท่ีใน
การพิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจดัการลกูหนีท่ี้มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพ่ือขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง(แล้วแต่กรณี ) ตลอดจนอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอและแผนงานการตัง้และทบทวนการตัง้ส ารองลกูหนีท่ี้ไม่ใช่สินเช่ือรายย่อยท่ีมีปัญหาหรือคาด
วา่จะมีปัญหา 

 ทัง้นี ้ธนาคารมีหนว่ยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีพฒันาและด าเนินการตามนโยบาย กลยทุธ์และ
วิธีปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงภายในธนาคารท่ีเหมาะสม บริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ BRC, RMC คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 
ตลอดจนชว่ยฝ่ายจดัการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ บริหารความเส่ียงเป็นหน่วยงาน
อิสระจากหนว่ยงานธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง 

 ในปี 2560 บริหารความเส่ียงได้จดัตัง้หน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ เพ่ือดแูลจดัการสินเช่ือ
ด้อยคุณภาพ รวมทัง้ให้ค าปรึกษาส าหรับลูกหนีท่ี้หากไม่ได้รับการบริหารจัดการจะกลายเป็นสินเช่ือด้อย
คณุภาพ 

นอกจากนี ้ธนาคารได้เปล่ียนกระบวนการอนุมัติสินเช่ือประเภทท่ีมิใช่รายย่อย จากเดิมอนุมัติโดย 
“คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดบั 2” “คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดบั 3” และ “อ านาจอนมุตัิเฉพาะ
ในการอนุมัติร่วมกันเพ่ือการอนุมัติสินเช่ือบางกรณีของสายบริหารความเส่ียงและสายงานธุรกิจ” เป็นการ
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือโดย “อ านาจอนุมตัิเฉพาะในการอนุมตัิร่วมกัน ของบริหารความเส่ียงและหน่วยงาน
ธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA) และ “คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ” 

การอนมุตัิโดย JDA มีการก าหนดหลกัเกณฑ์โดยก าหนดระดบัวงเงินกลุ่มลกูค้า (Group Exposure) 
ระดบัความเส่ียงของกลุ่มลกูค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมลูหนีข้องหลกัประกัน (Loan-to-
Collateral Value) เป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดระดบัอนุมัติ เพ่ือเป็นการลดจ านวนลูกค้าท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ท าให้สามารถอนมุตัวิงเงินได้เร็วขึน้ 
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ในกรณีท่ีลูกค้ารายนัน้ๆ ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถอนุมตัิโดย JDA ได้ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

4.1 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 4.1.1 การบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงด้านเครดติ คือโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีลกูหนีห้รือคูส่ญัญา (Counterparty) ไม่ยินยอม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหรือพนัธะท่ีมีตอ่ธนาคารตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผูกพนัอ่ืนๆ 
ความเส่ียงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คณุภาพของสินเช่ือธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลตอ่ความสามารถในการท า
ก าไรและระดบัเงินกองทนุ การบริหารความเส่ียงด้านเครดติมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเสริมสร้างมลูคา่แก่ผู้ ถือหุ้น 
โดยรายได้ท่ีได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้ภายใต้นโยบายบริหาร
ความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารได้จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เทคนิคการวดัความเส่ียงและ
การควบคมุความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดลุผ่านการก าหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน 
ระหวา่งผู้ท าหน้าท่ีด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเช่ือ ผู้ประเมินสินเช่ือ ผู้อนมุตัสิินเช่ือ และผู้บริหารจดัการความ
เส่ียง ขณะเดียวกนั ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตักิารเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงส าหรับธนาคารและ
บริษัทในเครือ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง
ของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบีด้วย 

ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
เหมาะสมกับประเภทลูกค้า และพอร์ตสินเช่ือของธนาคารท่ีเติบโตขึน้ ประกอบไปด้วย Corporate Rating 
Model ซึ่งพฒันาและใช้ส าหรับลกูค้าบรรษัทธุรกิจ หรือลกูค้าขนาดใหญ่ เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียง SMEs 
Rating Model ส าหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียง Life Insurance Model 
และ General Insurance Model ส าหรับลกูค้ากลุ่ม Life & Non-Life เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียงสินเช่ือกลุ่ม
พิเศษ (Specialized Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing 
Real Estate (IPRE) และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส าหรับลกูค้ารายย่อยทัง้สินเช่ือไม่มี
หลกัประกนัและสินเช่ือมีหลกัประกนัตลอดจนสินเช่ือเช่าซือ้ ซึ่งในปัจจบุนัธนาคารมีระบบงาน (system) เพ่ือ
ใช้ในการจดัระดบัความเส่ียง การติดตามและประเมินผลแบบจ าลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ธนาคารยงัได้ท าการก าหนดระดับคณุภาพของสินเช่ือใหม่ของลกูค้ารายย่อย (Acquisition 
Quality Trigger: AQT) เพ่ือท าการเฝ้าตดิตามคณุภาพของสินเช่ือรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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โดยธนาคารได้จดัตัง้สายงานเพ่ือติดตามดแูลและบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. วิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตและระบบบริหารความเส่ียง (Risk Analytics and Infrastructure) มี
หน้าท่ีหลกัท่ีส าคญั คือ ออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมลู (Database) ท่ีเหมาะสมเพ่ีอใช้ในการ
บริหารความเส่ียง พฒันาแบบจ าลอง ส าหรับวดัความเส่ียง การควบคมุ ติดตาม และรายงานข้อมูล
ความเส่ียงในภาพรวม การก ากบัดแูลเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel และงานวิเคราะห์ความเส่ียงด้าน
เงินกองทนุ รวมถึงการปฏิบตัติามเกณฑ์ก ากบัแบบรวมกลุม่ 

 

2. บริหารความเส่ียงสินเช่ือ Non-Retail (Non-Retail Credit Risk Management) มีหน้าท่ีพิจารณาและ
กลัน่กรองการขออนุมตัิสินเช่ือและบทวิเคราะห์สินเช่ือจากสายงานธุรกิจ Non-Retail ท่ีได้จดัท าขึน้ 
โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสินเช่ือและระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ 
ของธนาคารประเทศไทย และติดตามความเส่ียงของ Portfolio ลูกค้าสินเช่ือ Non-Retail เพ่ีอให้
ค าแนะน าในการจดัการเพ่ือลดความเส่ียง ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ 

 

3. บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายย่อย (Retail Credit Risk Management) มีหน้าท่ีติดตามและจดัท า
รายงานคณุภาพของพอร์ต (Asset Quality) สินเช่ือรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เพ่ือให้เข้าใจและแยกแยะลกัษณะเฉพาะตวัของกลุ่มลูกค้าปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ 
Portfolio ต่างๆ ได้อย่างชดัเจน พร้อมท าการวิเคราะห์ความเส่ียง ผลกระทบและจดัท ารายงานเพ่ือ
เสนอตอ่คณะกรรมการชดุตา่งๆ ของธนาคาร 

 

4. บริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ (Special Assets Management) มีหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
โดยการบริหารลกูหนีส้ินเช่ือทีมี Risk Rating 14A หรือด้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม การเรียกคืน 
การแก้ไข การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้และหรือการด าเนินคดีและติดตามกระบวนการด าเนินการทาง
กฎหมาย นอกจากนี ้ยงัท าหน้าท่ีบริหารอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย โดยให้มีการน าเสนอแนวทางและ
การวางแผนการขาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ดแูลจดัการสินทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมขาย 

 

5. บริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) มีหน้าท่ีในการศึกษาทบทวน 
ตดิตาม และปรับปรุงกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบั
แนวปฏิบตัขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
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6. บริหารความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk Management) มีหน้าท่ีวิเคราะห์และระบคุวามเส่ียงด้าน
ตลาดท่ีเกิดจากธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้า (Trading activities) ประเมินค่าความเส่ียงด้านตลาด 
ตดิตามและควบคมุตามข้อก าหนดของเพดานความเส่ียงท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market 
Risk Limits) รายงานผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการรายงานการเกินเพดานความเส่ียงตาม
นโยบายธนาคาร (Escalation Procedure) 

 

7. บริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management) มีหน้าท่ีวดั ติดตาม 
และควบคมุความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือธนาคารให้อยู่
ภายใต้นโยบายและแนวทางท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน หรือคณะกรรมการ
ธนาคาร 

 

8. ส านกัวิจยั (Research Office) มีหน้าท่ีวิเคราะห์ จดัท า และน าเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการและ
ทิศทางเศรษฐกิจให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือน าข้อมลูเหลา่นัน้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
 

9. ทดสอบคณุภาพสินเช่ือ (Credit Assurance Testing) มีหน้าท่ีติดตามและทดสอบคณุภาพสินเช่ือ
เฉพาะลกูค้าสินเช่ือ Non-Retail เพ่ือประเมินคณุภาพการตดัสินใจอนมุตัิสินเช่ือในเร่ืองตา่งๆ และช่วย
ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งการบริหารความเส่ียงในฐานะ Second Line of Defense รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไข (ถ้ามี) ซึ่งจะถกูรวบรวมและรายงานตอ่ผู้ มีอ านาจ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
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 การจัดการสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

ความเส่ียงจากสินเช่ือด้อยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีกระทบ
ต่อความสามารถในการท าก าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้
ความส าคญักบัการติดตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูอยา่งเพียงพอ นอกจากนี ้ธนาคารมีการตดิตามดแูลและบริหารจดัการลกูค้าท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันไม่ให้สินเช่ือด้อยคุณภาพลง ส าหรับการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตระดบั Portfolio นัน้ 
ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงจากการกระจกุตวัของสินเช่ือ โดยมีการก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) 
ในระดบัท่ีเหมาะสม เชน่ เพดานความเส่ียงในระดบัประเทศ เพดานความเส่ียงในการให้เงินกู้ ยืมตอ่กลุ่มลกูค้า 
เพดานความเส่ียงตามประเภทธุรกิจท่ีมี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพ่ือช่วยในการก าหนด
เพดานความเส่ียงและควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือ ตลอดจนเพ่ือช่วยให้มีแนวทางท่ีชดั เจนในการปล่อย
สินเช่ือ ดงันี ้“Red - ไม่ควรขยายสินเช่ือ” “Amber – ระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ” และ “Green – ขยาย
สินเช่ือ” นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการจดัท าการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะได้รับ
หากเกิดเหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต ่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง 

ทกุๆ ปี ธนาคารมีการก าหนด Risk Appetite หรือระดบัความเส่ียงของ Portfolio ท่ียอมรับได้ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณ์วา่จะเป็นในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจด าเนินไปภายใต้ระดบั
ความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถบริหารจดัการได้ โดยได้มีการติดตามควบคมุเป็นประจ าทกุเดือนและรายงานตอ่ 
RMC, BRC และคณะกรรมการธนาคาร 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้มีการก าหนดนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงด้านเครดิต 
เพ่ือชว่ยในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 นโยบายการควบคุมดูแล และการตดิตามหนี ้

 ธนาคารได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตังิานในการบริหารและติดตามหนีท่ี้มีปัญหาและท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะมีปัญหา (Watch List) อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
การปฏิบตังิานในเร่ืองการตดิตามหนีมี้ปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ
ในการติดตามหนีต้ัง้แต่ประเภทลูกหนีท่ี้มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา ลูกหนีท่ี้กล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลูกหนีท่ี้ต ่า
กวา่มาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ 
นอกเหนือไปจากการจดัชัน้ลูกหนีต้ามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแล้ว ธนาคารยงัมีการจดัชัน้หนีต้าม
เกณฑ์คณุภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจดัชัน้ล่วงหน้าส าหรับลกูหนีท่ี้มีสญัญาณบง่บอกว่าอาจมี
ปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนดัช าระหนี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารจัดการคณุภาพกลุ่มลูกหนีท่ี้คาดว่าจะมีปัญหา
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ของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้จดัท าแนวทางการติดตามและรายงานผลลกูหนี ้
กลุ่มดงักล่าวขึน้เรียกว่า Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือในการตรวจสอบ
สถานะของลูกหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต  จะได้มีการก าหนด
แผนการปฏิบตัติอ่ลกูหนีด้งักล่าวให้เหมาะสมและทนัท่วงทีเพ่ือลดความเส่ียงให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ลกูหนีท่ี้คาด
ว่าจะมีปัญหาดงักล่าว จะถูกจดัให้เป็นลูกหนีก้ลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของ
ปัญหาและความเส่ียง คือ Watch List-Low, Watch List-Medium และ Watch List-High ในส่วนของกลุ่ม 
Watch List-Low ยงัถือว่าเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้ปกติของธนาคาร ขณะท่ีกลุ่ม Watch List-Medium และ Watch 
List-High ถือเป็นลูกหนีจ้ดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยลูกหนีก้ลุ่ม Watch List ทัง้ 3 ระดบัดงักล่าว รวมถึง
ลูกหนี ้NPL ท่ีมียอดหนีเ้กินกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาตอ่คณะกรรมการคณุภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจ าทกุเดือน 

คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตัง้ขึน้เพ่ือติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าและพิจารณาอนุมัติการ
จดัการหนีข้องลกูหนีก้ลุม่ดงักลา่ว รวมถึงลกูหนีก้ลุ่มอ่ืนท่ีธนาคารต้องการดแูลใกล้ชิด เพ่ือให้ธนาคารสามารถ
จดัการหนีท่ี้มีปัญหาและหนีท่ี้มีแนวโน้มจะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในการปรับระดบัการจดั
ชัน้ลูกหนี ้การตัง้ส ารอง และการด าเนินการเพ่ือเรียกคืนหนี ้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และท าให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนจากสินเช่ือท่ีมีปัญหากลบัมาสงูขึน้ 

นอกจากนี ้ในส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอ
การขาย (Non-Performing Asset: NPA) ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลกัเกณฑ์การค านวณ
มลูคา่เพ่ือการจ าหน่าย จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมลูค่า
ราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้ความส าคญักบัความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความ
เสียหายตอ่ธนาคาร 

ส าหรับสินเช่ือลกูค้ารายย่อยท่ีไม่มีหลกัประกนัของธนาคารจะเร่ิมติดตามให้มีการช าระหนีท่ี้ค้างช าระ
ตัง้แต ่1 วนัขึน้ไป โดยส่งมอบให้บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทลกูของธนาคารเป็นผู้ด าเนินการติดตาม
หนีส้ าหรับบญัชีค้างช าระ 1-89 วนั โดยก าหนดวิธีปฏิบตัิอย่างชดัเจนในแต่ละช่วงเวลาค้างช าระ เช่น ในช่วง
ค้างช าระไม่เกิน 90 วนัและถ้าลกูค้าต้องการปรับโครงสร้างหนี ้ภายใต้เง่ือนไขท่ีเห็นชอบร่วมกัน ก็จะท าการ
ปรับโครงสร้างหนีก้ับลูกค้ารายนัน้ แต่ถ้าไม่สามารถด าเนินการใดๆ และบญัชีค้างช าระตัง้แต่ 90 วันขึน้ไป 
ธนาคารจะเป็นผู้ตดิตามและบริหารบญัชีดงักล่าวเอง ผ่านทีมงานติดตามหนีภ้ายในธนาคาร ( In-house) และ/
หรือสง่ให้บริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในการติดตามหนีต้่อไป  ส าหรับสินเช่ือรายย่อยมีหลกัประกนัของ
ธนาคาร จะเร่ิมติดตามหนีแ้ละบริหารบญัชีท่ีค้างช าระตัง้แต่ 1 วันขึน้ไป ผ่านหน่วยงานติดตามหนีภ้ายใน
ธนาคาร โดยมีการก าหนดกลยทุธ์ และเคร่ืองมือในการตดิตามหนีไ้ว้อย่างชดัเจน 
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ส าหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการให้สินเช่ือประกอบด้วย 2 บริษัท คือ 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้รถยนต์  บริษัทมีการจัดท าระเบียบ
ปฏิบตั ิเร่ือง การเรียกเก็บเงิน และวิธีการปฏิบตังิานในการเรียกเก็บเงินส าหรับผู้ เช่าซือ้ท่ีมีสถานะ
ค้างช าระ 1-60 วนั และระเบียบปฏิบตัิเร่ือง การติดตามและเร่งรัดหนี ้ส าหรับลูกหนีท่ี้ค้างช าระ
เกินกว่า  60 วนั  เพ่ือให้การเก็บติดตามหนีเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามหนี ้กรณี
ค้างช าระ 1- 60 วนั บริษัทจะใช้วิธีโทรศพัท์ทวงถามไปยงัผู้ เช่าซือ้ หากติดตอ่ไม่ได้จะติดตอ่ไปยัง
ผู้ค า้ประกนัให้ชว่ยตดิตอ่ผู้ เชา่ซือ้ หากยงัไมส่ามารถตดิตอ่ได้ จะส่งเจ้าหน้าท่ีลงพืน้ท่ีตามท่ีอยู่ท่ีผู้
เช่าซือ้แจ้งไว้ การติดต่อผู้ เช่าซือ้ในแต่ละครัง้จะท าการบนัทึกรายงานการติดต่อผู้ เช่าซือ้ลงใน
ระบบปฏิบตัิการเช่าซือ้  เม่ือผู้ เช่าซือ้ค้างช าระเกินกว่า 60 วนั จะจดัท าหนงัสือให้ช าระเงินคา่เช่า
ซือ้ท่ีค้างช าระ พร้อมกบัท าการทวงถามทางโทรศพัท์ตอ่ผู้ เช่าซือ้และผู้ค า้ประกนัพร้อมกบัท าการ
บนัทึกรายงานการติดตอ่ผู้ เช่าซือ้ลงในระบบปฏิบตัิการเช่าซือ้ หากติดตอ่ผู้ เช่าซือ้ไม่ได้ บริษัทจะ
ส่งเจ้าหน้าท่ีลงพืน้ท่ีเพ่ือติดตามทวงถามอีกครัง้ พร้อมกับท าหนังสือให้ช าระหนีแ้ละบอกเลิก
สญัญาเชา่ซือ้ไปยงัผู้ เชา่ซือ้และผู้ค า้ประกนั ในกรณีท่ีตดิตามพบ จะเจรจาให้ผู้ เช่าซือ้ช าระคา่งวด
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีค้างช าระ หากผู้ เช่าซือ้ไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ จะด าเนินการยึดรถและ
ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตอ่ไป หากตดิตอ่ไมพ่บ และมีการค้างช าระเกิน 150 วนั บริษัทจะ
ด าเนินการทางกฎหมายตอ่ผู้ เชา่ซือ้และผู้ค า้ประกนัตอ่ไป 

2. บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์  บริษัทมีการจดัท าระเบียบปฏิบตัิ 
เร่ือง การตดิตามหนีแ้ละการบอกเลิกสญัญา เพ่ือให้การติดตามทวงถามและเร่งรัดหนีมี้ปัญหา มี
ประสิทธิภาพและมีวิธีปฏิบตัิงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในกรณีท่ีผู้ เช่าซือ้ไม่มาช าระหนีห้รือมา
ช าระหนีแ้ต่ไม่ครบถ้วน นับตัง้แต่วันครบก าหนดช าระเงินตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซือ้ และ
บริษัทจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ เช่าซือ้และผู้ค า้ประกนั น าเงินเข้ามาช าระภายใน 30 วนั ก่อนบอกเลิก
สญัญา ในกรณีท่ีมีหนีค้้างช าระไมน้่อยกวา่ 3 งวดตดิตอ่กนั 

 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีท่ี้ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมี
แนวโน้มสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันใหม่ได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ธนาคารและลูกหนีไ้ด้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีร่้วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับช าระหนีคื้นสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต ่าสุด 
ในขณะท่ีลูกหนีย้งัคงสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดย
ธนาคารจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้
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เป็นการหลีกเล่ียงการจดัชัน้หนี ้การกนัเงินส ารองเพิ่ม และการหลีกเล่ียงหลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบีย้ค้าง
รับเป็นรายได้ 

 ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้โดยธนาคารจะถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ส าหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ซึ่งครอบคลมุการวิเคราะห์ลกูหนี ้การอนมุตัิ การ
จดัท าเอกสารสญัญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบตัิดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบักฎข้อบงัคบัของ
ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการและ
ประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลท่ี สามท่ีเป็น
ผู้ช านาญการเฉพาะซึง่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือท า
การปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ทนธนาคารได้ โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสร้างหนีจ้ะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ หรือผู้ มี
อ านาจอนมุตัติามค าสัง่ของธนาคาร 

 นโยบายการจัดชัน้สินทรัพย์และการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ธนาคารได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีก าหนดให้จดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามอัตราท่ีก าหนดส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้แต่ละประเภท ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 5/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การจดัชัน้หนี ้และการกันเงินส ารองของสถาบนั
การเงิน ลงวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 หรือตามท่ีจะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็
ตาม แนวทางปฏิบตัิภายในของธนาคารจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า โดยมีทัง้การจดัชัน้ตามเกณฑ์คณุภาพ 
และการจดัชัน้ตามจ านวนวนัค้างช าระตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด โดยใช้ผลท่ีด้อยกว่าระหว่างสอง
เกณฑ์ดงักลา่วเป็นผลสรุปการจดัชัน้ เพ่ือสะท้อนความเส่ียงท่ีแท้จริงของลกูหนี ้

นอกจากการกนัเงินส ารองรายลกูหนี/้รายบญัชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะก าหนดให้มีการ
กันเงินส ารองทัว่ไป (General Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึน้โดยไมไ่ด้คาดหมายจากวฏัจกัรเศรษฐกิจและจากปัจจยัอ่ืนๆ 

 ส าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีด าเนินธุรกิจเช่าซือ้ คือบริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจ ากัด และ
บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั การจดัชัน้หนีจ้ะจดัตามระยะเวลาท่ีค้างช าระตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม หากพบว่ามีข้อมลูท่ีพิสจูน์ได้ว่าลกูหนีจ้ะมีปัญหาในการช าระหนีจ้ะด าเนินการ
จดัชัน้หนีต้ามเกณฑ์คณุภาพทนัที 

ส าหรับการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงตามวิธี SA ทัง้ในระดบัธนาคารและ
ระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้แบง่เงินกนัส ารองไว้ส าหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดลุ ดงันี ้
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 General Provision คือ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติทัง้หมดท่ีสามารถนับเป็น
เงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ แต่ไม่รวมถึงเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติส่วนท่ีนบัเป็น Specific 
Provision แล้ว โดยเงินส ารองส าหรับลกูหนีช้ัน้ปกติ คิดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ  1  
ของมลูหนีห้ลงัหกัหลกัประกนั 

 Specific Provision ประกอบด้วย เงินส ารองส าหรับลกูหนีช้ัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ ซึ่งคิดคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 2 ของมูลหนีห้ลงัหกัหลกัประกนั และเงินส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู ส าหรับลูกหนีท่ี้จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และจดัชัน้สงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 
100 ของส่วนตา่งระหว่างยอดหนีต้ามบญัชีกบัมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากลูกหนีห้รือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน 
ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้คดิลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหนา่ยหลกัประกนัได้อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงเงินส ารองท่ีกนัไว้ส าหรับส่วนท่ีลดลงจากการปรับลดมลูคา่
ตามราคาตลาดของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุท่ีถือไว้เพ่ือค้าและเผ่ือขาย และมลูคา่การด้อยคา่ 

 ค าจ ากัดความของการผิดนัดช าระหนี ้และการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

1. การผิดนัดช าระหนี ้

 ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้รายได้เม่ือลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้ค้างช าระ
ดอกเบีย้เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ หรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการช าระหนี ้ ธนาคาร
จะหยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเลิกรายได้ส าหรับดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมท่ีค้างช าระ ท่ีธนาคารบนัทึก
บญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะใช้เกณฑ์รับ
ช าระเงินแทน  ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหมเ่ม่ือลกูหนีไ้ด้ช าระเงินต้นและดอกเบีย้ท่ียงัคงค้าง
ครบถ้วนแล้ว 

ธนาคารจะรับรู้รายได้ ส าหรับลูกหนีภ้ายหลงัการปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นหนี ้
ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ ซึ่ง
จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์รับช าระเงินจนกว่าลกูหนีจ้ะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนีต้ิดตอ่กนัไม่น้อย
กวา่สามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ธนาคารจะพิจารณาการด้อยคา่เม่ือมีเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์บง่ชีว้่ามลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่า
กวา่ราคาตามบญัชีอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน 
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ตารางท่ี  4 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงนิท่ีส าคัญ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  284,941 280,990 279,703 278,368 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 215,474 200,428 210,305 197,870 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 43,931 54,887 43,931 54,887 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 4,258 4,440 4,189 4,376 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  21,278 21,235 21,278 21,235 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  2,472,447 2,400,949 2,474,597 2,401,877 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และ     
          เลต็เตอร์ออฟเครดิต 

1,712 1,368 3,862 1,368 

    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 2,439,168 2,366,855 2,439,168 2,366,855 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว  
          (Undrawn committed line) 

31,567 
 

32,726 
 

31,567 
 

33,654 
 

1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้  
   สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางท่ี  5  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิท่ีส าคัญ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้าน
เครดติ จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้

ค้างรับ) 

สินทรัพย์ 
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์ 

นอกตลาด4/ 

วงเงนิท่ียัง
มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 276,970 216,519 43,931 2,682 13,838 1,378,284 1,712 1,345,023 31,549 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,601 839 - 607 3,155 387,554 - 387,536 18 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 4,121 1,191 - 892 2,038 357,500 - 357,500 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 31 30 - 1 - 14,136 - 14,136 - 
5. กลุ่มยโุรป 2,338 29 - 62 2,247 334,973 - 334,973 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,290  1,276 - 14 - - - - - 

รวม 289,351 219,884 43,931 4,258 21,278 2,472,447 1,712 2,439,168 31,567 
หกั General provision (4,410) (4,410) - - - - - - - 

รวม 284,941 215,474 43,931 4,258 21,278 2,472,447 1,712 2,439,168 31,567 
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2559 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้ 

ค้างรับ) 

สินทรัพย์ 
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์ 

นอกตลาด4/ 

วงเงนิท่ียังมิได้
เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 273,224 202,186 54,887 3,037 13,114 1,074,282 1,368 1,040,335 32,579 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,860 946 - 500 3,414 532,569 - 532,422 147 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 4,523 1,455 - 834 2,234 389,540 - 389,540 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 34 33 - 1 - 18,544 - 18,544 - 
5. กลุ่มยโุรป 2,517 - - 48 2,469 385,424 - 385,424 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 24 - - 20 4 590 - 590 - 

รวม 285,182 204,620 54,887 4,440 21,235 2,400,949 1,368 2,366,855 32,726 
หกั General provision (4,192) (4,192) - - - - - - - 

รวม 280,990 200,428 54,887 4,440 21,235 2,400,949 1,368 2,366,855 32,726 
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
                 หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้  

ค้างรับ) 

สินทรัพย์  
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์นอก

ตลาด4/ 

วงเงนิท่ียังมิได้
เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 271,515 211,133 43,931 2,613 13,838 1,380,434 3,862 1,345,023 31,549 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,601 839 - 607 3,155 387,554 - 387,536 18 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 4,121 1,191 - 892 2,038 357,500 - 357,500 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 31 30 - 1 - 14,136 - 14,136 - 
5. กลุ่มยโุรป 2,338 29 - 62 2,247 334,973 - 334,973 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,290 1,276 - 14 - - -   - - 

รวม 283,896 214,498 43,931 4,189 21,278 2,474,597 3,862 2,439,168 31,567 
หกั General provision (4,193) (4,193) - - - - - - - 

รวม 279,703 210,305 43,931 4,189 21,278 2,474,597 3,862 2,439,168 31,567 
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
               หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2559 
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก 
 (รวมดอกเบีย้  

ค้างรับ) 

สินทรัพย์  
ตราสาร
อนุพันธ์  

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยืมเงนิ และเล็ต
เตอร์ออฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ์นอก

ตลาด4/ 

วงเงนิท่ียังมิได้
เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 270,754 199,780 54,887 2,973 13,114 1,075,210 1,368 1,040,335 33,507 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,860 946 - 500 3,414 532,569 - 532,422 147 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 4,523 1,455 - 834 2,234 389,540 - 389,540 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 34 33 - 1 - 18,544 - 18,544 - 
5. กลุ่มยโุรป 2,517 - - 48 2,469 385,424 - 385,424 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 24 - - 20 4 590 -   590 - 

รวม 282,712 202,214 54,887 4,376 21,235 2,401,877 1,368 2,366,855 33,654 
หกั General provision (4,344) (4,344) - - - - - - - 

รวม 278,368 197,870 54,887 4,376 21,235 2,401,877 1,368 2,366,855 33,654 
1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 

 

 
 



 
 

23 
 

ตารางท่ี  6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต 
จ าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 

                 หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  78,712 210,639 (4,410) 284,941 70,581 214,601 (4,192) 280,990 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 57,655 162,229 (4,410) 215,474 52,801 151,819 (4,192) 200,428 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  6,587 37,344 - 43,931 4,503 50,384 - 54,887 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 4,258 - - 4,258 4,440 - - 4,440 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  10,212 11,066 - 21,278 8,837 12,398 - 21,235 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  1,469,863 1,002,584 - 2,472,447 1,395,555 1,005,394 - 2,400,949 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,712   - - 1,712 1,368   - - 1,368 
    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 1,447,457 991,711 - 2,439,168 1,371,286 995,569 - 2,366,855 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 20,694 10,873 - 31,567 22,901 9,825 - 32,726 

1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 

 

 

 



 
 

24 
 

            หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  91,165 192,731 (4,193) 279,703 85,874 196,838 (4,344) 278,368 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 70,177 144,321 (4,193) 210,305 68,158 134,056 (4,344) 197,870 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  6,587 37,344 - 43,931 4,503 50,384 - 54,887 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 4,189 - - 4,189 4,376 - - 4,376 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  10,212 11,066 - 21,278 8,837 12,398 - 21,235 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  1,469,863 1,004,734 - 2,474,597 1,396,483 1,005,394 - 2,401,877 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,712 2,150 - 3,862 1,368 - - 1,368 
    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 1,447,457 991,711 - 2,439,168 1,371,286 995,569 - 2,366,855 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 20,694 10,873 - 31,567 23,829 9,825 - 33,654 

1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางท่ี  7 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้
และตามเกณฑ์การจัดชัน้ที่ ธปท. ก าหนด 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                       หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้* 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 199,247 12,451 3,064 2,843 4,304 221,909 - 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 517 - - - 508 1,025 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 1,191 - - - - 1,191 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 30 - - - - 30 - 
กลุ่มยโุรป 29 - - - - 29 - 
กลุ่มโอเชียเนีย 1,276 - - - - 1,276 - 

รวม 202,290 12,451 3,064 2,843 4,812 225,460 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                      หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2559 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้* 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 182,636 12,774 4,284 4,516 3,423 207,633 - 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 640 - 306 207 - 1,153 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 1,455 - - - - 1,455 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 33 - - - - 33 - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 184,764 12,774 4,590 4,723 3,423 210,274 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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เฉพาะธนาคาร 
        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้* 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 197,739 8,594 2,742 2,841 4,211 216,127 - 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 517 - - - 508 1,025 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 1,191 - - - - 1,191 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 30 - - - - 30 - 
กลุ่มยโุรป 29 - - - - 29 - 
กลุ่มโอเชียเนีย 1,276 - - - - 1,276 - 

รวม 200,782 8,594 2,742 2,841 4,719 219,678 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
 

 
เฉพาะธนาคาร 

        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2559 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้*
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัยจะ
สูญ 

รวม 

ประเทศไทย 183,011 10,005 4,056 4,512 3,364 204,948 - 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 640 - 306 207 - 1,153 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 1,455 - - - - 1,455 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 33 - - - - 33 - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - - - - - - - 

รวม 185,139 10,005 4,362 4,719 3,364 207,589 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางท่ี  8 มูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างปี ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ
และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาค 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
            หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี ้
Specific 

provision 3/ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้

Specific 
provision 3/ 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
ประเทศไทย  5,390 2,312 106  5,654 3,431 467 
กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 186 - - - - - 
กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - - - - - 
กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - 
กลุม่ยโุรป - - - - - - 
กลุม่โอเชียเนีย - - - - - - 

รวม 4,410 5,576 2,312 106 4,192 5,654 3,431 467 
1/ รวมมลูคา่เงินส ารองที่กนัไว้และหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
              หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนในตรา
สารหนี ้Specific 

provision 3/ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี ้

Specific 
provision 3/ 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
ประเทศไทย  4,994 1,690 106  5,375 2,905 467 
กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 186 - - - - - 
กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - - - - - 
กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - 
กลุม่ยโุรป - - - - - - 
กลุม่โอเชียเนีย - - - - - - 

รวม 4,193 5,180 1,690 106 4,344 5,375 2,905 467 
1/ รวมมลูคา่เงินส ารองที่กนัไว้และหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย 
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ตารางท่ี  9 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียง
ด้านเครดติ จ าแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                    หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
31 ธ.ค. 2560  

ปกต ิ
กล่าวถงึ
เป็นพิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสูญ 

รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,629 - - - 1 5,630 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 38,250 4,263 1,256 1,370 3,395 48,534 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10,631 1,119 161 22 211 12,144 
การสาธารณปูโภคและบริการ 26,378 789 357 563 549 28,636 
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 57,716 1,652 663 791 335 61,157 
ตวักลางทางการเงิน 19,160 - - - - 19,160 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 44,504 4,628 627 97 321 50,177 
อื่น ๆ 22 - - - - 22 

รวม 202,290 12,451 3,064 2,843 4,812 225,460 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
31 ธ.ค. 2559  

ปกต ิ
กล่าวถงึ
เป็นพิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสูญ 

รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,806 - - 7 - 4,813 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 38,426 3,932 2,561 3,601 1,021 49,541 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10,772 1,469 58 221 9 12,529 
การสาธารณปูโภคและบริการ 27,029 2,387 797 194 610 31,017 
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 53,681 1,354 644 547 1,247 57,473 
ตวักลางทางการเงิน 9,095 - - - - 9,095 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 40,925 3,632 530 153 536 45,776 
อื่น ๆ 30 - - - - 30 

รวม 184,764 12,774 4,590 4,723 3,423 210,274 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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เฉพาะธนาคาร 
                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
31 ธ.ค. 2560  

ปกต ิ
กล่าวถงึ
เป็นพิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสูญ 

รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,629 - - - 1 5,630 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 38,250 4,263 1,256 1,370 3,395 48,534 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10,631 1,119 161 22 211 12,144 
การสาธารณปูโภคและบริการ 26,378 789 357 563 549 28,636 
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 57,708 1,652 663 791 335 61,149 
ตวักลางทางการเงิน 41,908 - - - - 41,908 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 20,256 771 305 95 228 21,655 
อื่น ๆ 22 - - - - 22 

รวม 200,782 8,594 2,742 2,841 4,719 219,678 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
เฉพาะธนาคาร 

                  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
31 ธ.ค. 2559  

ปกต ิ
กล่าวถงึ
เป็นพิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสูญ 

รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,806 - - 7 - 4,813 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 38,426 3,932 2,561 3,601 1,021 49,541 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10,772 1,469 58 221 9 12,529 
การสาธารณปูโภคและบริการ 27,029 2,387 797 194 610 31,017 
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 53,672 1,354 644 547 1,247 57,464 
ตวักลางทางการเงิน 30,776 - - - - 30,776 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 19,628 863 302 149 477 21,419 
อื่น ๆ 30 - - - - 30 

รวม 185,139 10,005 4,362 4,719 3,364 207,589 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางท่ี  10  มูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้  (General provision และ Specific provision)  และมูลค่าของ 
หนีสู้ญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* จ าแนก
ตามประเภทธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2559  

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
การเกษตรและเหมืองแร่  1 -  - 35 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 3,585 245 3,442 1,653 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 295 - 224 - 
การสาธารณปูโภคและบริการ 233 63 285 2 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 547 4 766 29 

ตวักลางทางการเงิน - - - - 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 915 2,000 937 1,712 
อ่ืน ๆ - - - - 

รวม 4,410 5,576 2,312 4,192 5,654 3,431 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 

เฉพาะธนาคาร 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2559 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
การเกษตรและเหมืองแร่  1 -  - 35 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 3,585 245 3,442 1,653 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 295 - 224 - 
การสาธารณปูโภคและบริการ 233 63 285 2 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 547 4 766 29 
ตวักลางทางการเงิน - - - - 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 519 1,378 658 1,186 

อ่ืน ๆ - - - - 
รวม 4,193 5,180 1,690 4,344 5,375 2,905 

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางท่ี  11  Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้ (General provision และ
Specific provision) ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                     หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นปี 4,192 5,654 9,846 3,161 3,628 6,789 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (17) (2,295) (2,312) (36) (3,395) (3,431) 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่หรือลดระหวา่งปี 235 2,217 2,452 1,067 5,421 6,488 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายปี 4,410 5,576 9,986 4,192 5,654 9,846 

* รวมเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 

เฉพาะธนาคาร 
                      หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นปี 4,344 5,375 9,719 3,278 3,353 6,631 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (17) (1,673) (1,690) (36) (2,869) (2,905) 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่หรือลดระหวา่งปี (134) 1,478 1,344 1,102 4,891 5,993 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายปี 4,193 5,180 9,373 4,344 5,375 9,719 

* รวมเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที่  12  มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นยอดสุทธิจาก  
Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

    กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                         หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 290,096 39,269 329,365 284,183 41,531 325,714 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่ง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ  
และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

7,803 3,744 11,547 20,413 43 20,456 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  
และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

41,083 13,124 54,207 29,542 17,269 46,811 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

91,485 21,049 112,534 93,507 22,856 116,363 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 56,231 1,352 57,583 50,917 1,363 52,280 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 56,834 - 56,834 52,468 - 52,468 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 36,660 - 36,660 37,336 - 37,336 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5,325 229 5,554 7,204 312 7,516 
รวม 295,421 39,498 334,919 291,387 41,843 333,230 

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

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 285,630 41,419 327,049 282,529 41,957 324,486 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่ง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนี ้
ภาครัฐบาล 

7,803 3,744 11,547 20,413 43 20,456 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนั
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 

41,015 13,124 54,139 29,478 17,269 46,747 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

113,928 23,199 137,127 114,801 23,282 138,083 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 28,457 1,352 29,809 27,268 1,363 28,631 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 56,826 - 56,826 52,459 - 52,459 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 37,601 - 37,601 38,110 - 38,110 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5,277 229 5,506 7,163 312 7,475 
รวม 290,907 41,648 332,555 289,692 42,269 331,961 

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

ธนาคารก าหนดน า้หนกัความเส่ียงของลกูหนีป้ระเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือองค์กรของรัฐ 
หรือสถาบนัการเงินจาก Country Risk Rating ของลกูหนี ้โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิต
ภายนอก (ECAIs) ได้แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษัท ฟิทช์
เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด หรือใช้คะแนน Country risk classification 
ของ OECD มาก าหนดน า้หนกัความเส่ียงในกรณีท่ีไมมี่ Country Risk Rating จาก ECAIs 

ส าหรับการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตลูกหนีป้ระเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารก าหนดน า้หนกั
ความเส่ียงตาม Rating ท่ีลกูหนีไ้ด้รับจาก ECAIs และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ดงันี ้

กลุ่มลูกหนี ้ สถาบันจดัอนัดับเครดติภายนอก (ECAIs) ที่เลือกใช้ 
-  ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนไทย (ไมร่วมตราสารหนีท้ี่
ออกโดยลกูหนีธุ้รกิจเอกชน) 

บริษัท ฟิทช์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  

-  ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนตา่งประเทศ  
-  ตราสารหนีท้ี่ออกโดยลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,   
บริษัท ฟิทช์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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ตารางที่  13  มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นยอดสุทธิจาก 
Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2560 

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

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 47,766 10,738 16,855 11,891 65 39,134 245 55,139 - 57,720 89,813 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

47,729 - 191 - 7        

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

37 5,635 1,455 7,772 - 
 

       

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

- 5,103 15,209 4,119 58      83,037 - 

4. ลกูหนีร้ายย่อย          56,024 216  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        55,139  1,696 -  
6. สินทรัพย์อ่ืน      39,134 245  -  6,560 - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/      91   1,725 48 1,670 2,019 

รวม 47,766 10,738 16,855 11,891 65 39,225 245 55,139 1,725 57,768 91,483 2,019 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,669            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2559 

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

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  50,048 13,375 10,516 10,603 171 40,120 298 50,896 551 52,132 97,004 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

50,019 - 17 - 81        

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

29 5,315 1,438 7,592 0 
 

       

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

- 8,060 9,061 3,011 90      90,892 - 

4. ลกูหนีร้ายย่อย          50,559 213  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        50,896  1,573 -  
6. สินทรัพย์อ่ืน      40,120 298  551  5,899 - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/      150   2,378 75 2,358 2,555 

รวม 50,048 13,375 10,516 10,603 171 40,270 298 50,896 2,929 52,207 99,362 2,555 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,510            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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เฉพาะธนาคาร 
  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2560 

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

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  47,766 10,670 16,855 11,890 65 38,768 245 55,131 - 29,947 115,712 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

47,729 - 191 - 7        

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

37 5,567 1,455 7,771 -        

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

- 5,103 15,209 4,119 58      107,629 - 

4. ลกูหนีร้ายย่อย          28,251 216  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        55,131  1,696 -  
6. สินทรัพย์อ่ืน      38,768 245  -  7,867 - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/      91   1,689 48 1,661 2,017 

รวม 47,766 10,670 16,855 11,890 65 38,859 245 55,131 1,689 29,995 117,373 2,017 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,315            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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เฉพาะธนาคาร 
        หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2559 

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

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  50,048 13,311 10,516 10,603 171 39,874 298 50,891 551 28,479 119,743 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

50,019 - 17 - 81        

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

29 5,251 1,438 7,592 0        

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

- 8,060 9,061 3,011 90      112,611 - 

4. ลกูหนีร้ายย่อย          26,910 213  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        50,891  1,569 -  
6. สินทรัพย์อ่ืน      39,874 298  551  6,919 - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/      150   2,347 75 2,350 2,554 

รวม 50,048 13,311 10,516 10,603 171 40,024 298 50,891 2,898 28,554 122,093 2,554 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,294            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 

 

 

 



 
 

40 
 

4.1.3 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายการให้สินเช่ือโดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณา
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามปกติของลกูค้าและแหล่งอ่ืนๆ ท่ีจะน ามาช าระหนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ให้ความส าคญัต่อหลักประกันท่ีจะมาค า้ประกันการกู้ ยืมด้วย เพ่ือใช้เป็นหลักประกันของการ
ช าระหนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ีลูกหนีผ้ิดนัดช าระหนี ้สินทรัพย์ท่ีธนาคารจะ
พิจารณารับไว้เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี ้ตราสารทุน ท่ีดิน สิ่ง
ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัสว่นของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัให้
เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงของการให้สินเช่ือ อนัดบัเครดิตของผู้กู้ และสภาพคล่องของหลกัประกนั โดย
ธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียง
อยา่งมีประสิทธิผลและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยหลกัประกนัท่ีธนาคารรับไว้
จะต้องมีการประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก าหนด 
 

ส าหรับการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต เพ่ือใช้ส าหรับการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุ
ของธนาคาร ได้แก่ 

 หลกัประกนัทางการเงิน ธนาคารได้มีการน าหลกัประกนัทางการเงินมาใช้ในการปรับลดความ
เส่ียงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั เป็นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การ
ปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตด้วยหลกัประกนัทางการเงิน โดยวิธี Simple 

 การหักกลบหนีใ้นงบดลุ ธนาคารมีสญัญาเงินกู้มาตรฐาน ท่ีธนาคารสามารถใช้หกักลบหนี ้
กบัเงินฝากของคูส่ญัญารายเดียวกนั และยงัใช้ Global Master Repurchase Agreement 
ส าหรับธุรกรรม Repo-style transaction กบัคูส่ญัญาท่ีมีการลงนาม 

 การค า้ประกัน และอนุพนัธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้ค า้ประกันในการปรับลด
ความเส่ียงด้านเครดิต ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกนัเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ และ
สถาบนัการเงินท่ีมีน า้หนกัความเส่ียงต ่ากว่าลกูหนี ้
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ตารางท่ี  14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลักประกัน 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 21,267 25,913 12,846 26,378 21,267 25,913 12,846 26,378 
   1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือ   

การพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกั
ความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 1,477 - - - 1,477 - - - 

   2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความ
เสี่ยงเหมือนกบัสถาบนัการเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 13,481 25,870 6,117 26,349 13,481 25,870 6,117 26,349 

   3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความสี่ยง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 5,004 5 5,248 2 5,004 5 5,248 2 

   4. ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,305 38 1,481 27 1,305 38 1,481 27 
   5. สินเช่ือเพ่ีอที่อยูอ่าศยั - - - - - - - - 
   6. สินทรัพย์อ่ืน - - - - - - - - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 21 73 48 105 21 73 48 105 

รวม 21,288 25,986 12,894 26,483 21,288 25,986 12,894 26,483 
*  มลูคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
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4.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึงความเปล่ียนแปลงหรือความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรือเงิน
ลงทุนเพ่ือค้า ดงันัน้ ความเส่ียงด้านตลาดเกิดขึน้เม่ือธนาคารมีการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากความผัน
ผวนของปัจจยัด้านตลาด อนัได้แก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตรา
สารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุน
ของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาดเพ่ือให้มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตัิ
เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ีควบคมุดแูลความเส่ียง
ด้านตลาด ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง อีกทัง้ธนาคารยังมีการประเมิ นและก าหนด
เงินทนุส ารองเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

4.2.1 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า 

ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือการค้าท่ีส าคญัของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร ได้แก่ 

1. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 ความเส่ียงอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าจะอยู่ในการควบคมุดแูลของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (RMC) ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารก าหนด โดยธนาคารมีการค านวณ
ราคายตุธิรรมของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าทกุวนั เพ่ือตดิตามก าไรและขาดทนุเม่ือเทียบกบัราคาตลาด โดย
หนว่ยงานควบคมุดแูลความเส่ียงท าหน้าท่ีจดัท ารายงานสถานะความเส่ียงรายวนั มีการก าหนด One Basis 
Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพ่ือควบคมุความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินทนุของธนาคาร 

 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและการรักษาระดบัความเส่ียง
ตามท่ีนโยบายของธนาคารก าหนดนัน้ ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเป็นสกลุเดียวกบัสกลุเงินในการ
ให้สินเช่ือ หรือใช้ตราสารอนุพนัธ์ในการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้
ก าหนดเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์และประเภทความเส่ียงตา่งๆ เช่น FX Net 
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ท าการ
ประเมินมูลคา่ Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจ าทุกวนั ตลอดจนวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 
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3. ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

 ธนาคารไม่มีการท าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพ่ือค้านอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้ นสามัญท่ีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา และในบาง
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ
และมีการบริหารจดัการท่ีดี ส าหรับตราสารอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Derivatives) 
ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้านตลาดทัง้หมด จึงไม่มีความเส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้าของตรา
สารทนุ หรือสินค้าโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด 

4. ความเส่ียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอ่ืน 

 ธนาคารมีการท าธุรกรรมเงินกู้ ยืมท่ีมีอนพุนัธ์แฝง เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทนุให้กบัลกูค้า โดยหาก
เป็นตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียน ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้าน
ตลาดทัง้หมด จงึไมมี่ความเส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้า ส าหรับตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ 

 ส าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร ไม่มีการท าธุรกรรมด้านความเส่ียงด้านตลาดแต่
อยา่งใด 

การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า  

ปัจจบุนัธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) ในการค านวณเงินกองทนุขัน้ต ่าท่ีต้อง
ด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาดทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตารางท่ี  15 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 

              หนว่ย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

31 ธ.ค. 
2560 

30 มิ.ย. 
2560 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,016 3,010 3,016 3,010 
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 102 400 102 400 
ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 3,118 3,410 3,118 3,410 
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4.2.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: 
IRRBB) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรัพย์ หนีส้ิน และรายการนอกงบดลุท่ีอยู่ในบญัชีเพ่ือการ
ธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับดอกเบีย้หรือการครบก าหนดสญัญาไม่ตรงกนั หรือเม่ืออตัราดอกเบีย้อ้างอิง
ของสินทรัพย์และหนีส้ินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่สอดคล้องกนั และมีผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบีย้สทุธิและ/
หรือมลูคา่ของผู้ ถือหุ้น 

 ปัจจยัความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจตา่งๆ อตัราเงินเฟ้อ และการด าเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคญัทัว่โลก ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ทิศทางและระดบัของอตัราดอกเบีย้โดยตรง หรือส่งผลตอ่การเคล่ือนย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ และกระทบ
ทางอ้อมมายังอัตราดอกเบีย้ นอกจากนัน้ การแข่งขันเพ่ือเพิ่มห รือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเช่ือ มีผลให้สว่นตา่งดอกเบีย้แคบลงด้วย 

ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ผ่านนโยบายท่ีมีการก าหนดขึน้โดย ALCO 
ทัง้นี ้IRRBB ท่ีด าเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร  ALCO เป็นคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงาน
ตอ่ BRC และด้วยการสนบัสนนุจากหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) ภายใต้งาน
บริหารความเส่ียง และหนว่ยงานบริหารเงินกองทนุและงบดลุภายใต้งานการเงิน  ALCO จะรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและตดิตามงบดลุ การบริหารธุรกิจ และกลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียง เพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า 
IRRBB อยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหารจดัการ IRRBB วนัตอ่วนั 
และปิด gapping รวมทัง้ด าเนินการตามของกลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียง  

IRRBB วดัจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งเป็นมาตรการ
วดัผลกระทบระยะยาวของการเคล่ือนไหวอย่างฉับพลนัของอตัราดอกเบีย้ท่ีครอบคลมุสินทรัพย์และหนีส้ิน
ทัง้หมดของธนาคาร โดยก าหนดและประเมินความเ ส่ียงจากอัตราดอกเบีย้เป็นค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (เชน่ มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้และเงินทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต) เน่ืองจากมลูคา่
พอร์ตสินทรัพย์และหนีส้ินจะเพิ่มขึน้และลดลงตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ มาตรการนีจ้ะช่วยให้
ธนาคารสามารถประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะของบญัชีเพ่ือการธนาคารใน
ปัจจบุนั ทัง้นี ้EVE จะค านวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของ
อตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ินในช่วงเวลาต่างๆ กัน นอกจากนี ้ธนาคารยงัประเมินผลกระทบจาก
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ความเส่ียงอตัราดอกเบีย้ท่ีก่อให้เกิดการสญูเสียรายได้จากการท่ีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงทัง้ในภาวะ
ปกตแิละภาวะวิกฤตด้วย  

การจดัเพดานความเส่ียง (MATs) มีการก าหนดเป็นมาตรการ Pre-emptive ควบคมุความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้จากผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE จะรายงานไปยงั ALCO, BRC และ
คณะกรรมการธนาคาร เป็นประจ าทกุเดือน 

ธนาคารบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ิน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ท่ีคาดการณ์ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง NII กับ EVE ผลของการ
ทดสอบในภาวะวิกฤต จะใช้ในการก าหนดกลยุทธ์งบดลุทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายผลตอบแทนธุรกิจท่ีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

 
ตารางท่ี  16 ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

         หนว่ย : ล้านบาท 

สกุลเงนิ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

บาท (89) (234) (20) (147) 
USD 95 84 95 84 
อื่น ๆ 13 1 13 1 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 19 (149) 88 (62) 
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สทุธิในอกี 1 ปีข้างหน้า  0.2% -1.8% -1.1% -0.8% 

* ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้เทา่กบั 100 bps 
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4.2.3 ฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ธนาคารไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเพิ่ม ปัจจุบนัธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุน ท่ีมา
จากการควบรวมกิจการ เป็นจ านวนท่ีไมมี่นยัส าคญั และมีการจ าหนา่ยออกไปบางสว่น ในปี 2560 

นโยบายบญัชีในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุสรุปได้ดงันี ้ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซือ้
สดุท้ายของตราสารทนุนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัสิน้วนัท าการสดุท้ายของปี 

 เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป และ
แสดงด้วยราคาทนุหกัการด้อยคา่ 

 เงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะธนาคารบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุหกัค่าเผ่ือการ
ด้อยคา่ สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสียสทุธิจากคา่
เผ่ือการด้อยคา่ 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคารทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางท่ี  17 มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

                                  หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

1. มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ     
   1.1 มลูคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์     

 ราคาทนุ 66 66 66 66 
 ราคาตลาด 81 102 81 102 

   1.2 มลูคา่ตราสารทนุอื่น 279 301 1,987 2,009 
2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -3 2 -3 2 
3. สว่นเกินทนุ (ต า่กวา่ทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสาร 
ทนุประเภทเผ่ือขาย 

12 28 12 28 

4. มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ
แยกตาม วิธี SA 

11 15 156 127 
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4.3 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมอัน
เน่ืองมาจากกระบวนการควบคมุท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บคุลากร 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งยังประกอบด้วยปัจจัยความเส่ียงท่ีเกิดจากการขาดการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจัยเหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผล
ประกอบการด้านการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้ 

เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารมีประสิทธิผล ธนาคารจงึได้จดัให้มีนโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(RMC) มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดและน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ BRC ตามอ านาจท่ี
ได้รับมอบหมาย เพ่ืออนมุตันิโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการท่ีเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติสากล นอกจากนี ้ธนาคารยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk Management Committee: ORC) เพ่ือหารือ พิจารณากลัน่กรอง ประเมินและให้
ค าแนะน าในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ และยงัครอบคลมุถึงเหตกุารณ์ทุจริตท่ี
อาจเกิดขึน้ โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความเส่ียง ได้แก่ ด้านบคุลากรกระบวนการ ระบบ และเหตกุารณ์
ภายนอก 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานความเส่ียงด้านปฏิบตัิการของธนาคารคือ การก าหนดความรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการความเส่ียงด้านปฏิบตัิการร่วมกันกับหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภณัฑ์ การ
บริการ และระบบสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนกังานผู้
ปฏิบัติการในหน่วยงานนัน้ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลทัง้ภายในและภายนอก 
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทัง้นี  ้
เพ่ือให้มัน่ใจวา่หนว่ยงานตา่งๆ ได้มีการปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเส่ียง
ภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตัง้ผู้ประสานงานด้านก ากับการปฏิบตัิงานและบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบตัิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: 
DCORO) เพ่ือตดิตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ
ในหนว่ยงานนัน้ๆ 
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ทีมบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารจะท าหน้าท่ีพฒันาเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ 
ระบ ุประเมิน ควบคมุ รายงานและตดิตามความเส่ียงด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบันโยบายความเส่ียงด้าน
ปฏิบตักิารของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล 

ทัง้นี ้หนว่ยงานตา่งๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร โดยใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี ้

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

 ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเส่ียงและควบคมุความเส่ียงด้วยตนเองและรายงานผลต่องาน
บริหารความเส่ียง รายงานเหลา่นีจ้ะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้โดยรวมและใช้เป็นข้อมลู
ในการก าหนดแผนด าเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนีธ้นาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณาวา่โครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงานเหล่านัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ อนัจะเป็นการ
ชว่ยลดอปุสรรคในการปฏิบตังิานรวมทัง้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลา ตลอดจนมีการก าหนดหน้าท่ีส าหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานทัว่ทัง้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและอ านาจในการอนมุตัท่ีิชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอ านาจ รวมทัง้มีการดแูลเร่ืองความ
ปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งท าให้มีความมัน่ใจได้ว่าธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้อง
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัตกิาร (Loss Event Data Reports: LED) 

 ธนาคารก าหนดให้ทกุหน่วยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมลูความเสียหายผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 
รายงานข้อมูลความเสียหายนีจ้ะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียง
ด้านปฏิบตักิารของตน และป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ความเสียหายเช่นเดียวกนันีข้ึน้อีกในอนาคต ข้อมลูการ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหายดงักล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือพัฒนาและก าหนด
รูปแบบการค านวณเงินกองทนุของธนาคาร 

3. ดัชนีชีวั้ดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 

 ธนาคารได้น า KRI มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงด้านปฏิบตัิการให้เหมาะสมกบั
องค์กร ทัง้นี ้สญัญาณเตือนล่วงหน้าท่ีหน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจดัท า KRI จะท าให้ฝ่ายบริหารของ
หน่วยงานสามารถบริหารจดัการและติดตามผลการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียงความสูญเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานท่ีอาจเกิดขึน้จากความเส่ียง
ด้านปฏิบตักิารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. การบริหารจัดการประเดน็ข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 
 ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุถือเป็นช่องว่างในการควบคมุการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบวิธีการควบคมุท่ีไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตท่ีุอาจท าให้ความเส่ียงท่ีคง
อยูเ่กินความเส่ียงท่ีก าหนดของธนาคาร เพ่ือท่ีจะบริหารจดัการข้อบกพร่องเหล่านี ้ธนาคารได้พฒันาแนวทาง
ปฏิบตัิงานบริหารจดัการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุขึน้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจดัการอย่างเป็น
ระบบ โดยจดุประสงค์ของแนวทางปฏิบตัิงานจดัท าขึน้เพ่ือให้ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้
ถกูระบแุละจ าแนกออกมา รวมถึงมีการก ากบัดแูลให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาได้ถกูแก้ไขหรือได้มีการรายงาน
ตอ่ผู้บริหารของธนาคารเพ่ือทราบอยา่งเหมาะสม 

5. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 

 ธนาคารให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้
ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนมุตัิผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเข้มงวดโดยให้ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุม
ความเส่ียงด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
เป็นต้น รวมถึงก าหนดให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยคณะท างานและ
หนว่ยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด 

6. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Management Process) 

ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึง
ก าหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตัิในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือเป็นช่องทางใน
การรับข้อร้องเรียนท่ีมีถึงธนาคาร ได้แก่ การร้องเรียนผ่านส านกักรรมการผู้ จดัการใหญ่ (ศูนย์กลางการรับ
เร่ืองร้องเรียน หรือ Complaint Centre) การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลูกค้า (CIMB Thai Care Centre) การ
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) ตลอดจนสาขาต่างๆ ของธนาคาร โดยส านัก
กรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมเร่ืองร้องเรียนท่ีผา่นมาตามชอ่งทางตา่งๆ ข้างต้น 

ส านักกรรมการผู้ จัดการใหญ่จะท าหน้าท่ีพิจารณาและจัดส่งเร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีถูก
ร้องเรียน เพ่ือให้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข และจัดท าหนังสือตอบชีแ้จงไปยังผู้
ร้องเรียนโดยตรง สว่นเร่ืองร้องเรียนท่ีผ่านมาจากหน่วยงานทางการ ส านกักรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ท า
หนังสือตอบชีแ้จงไปยังหน่วยงานทางการ เพ่ือให้ได้รับทราบผลการด าเนินการแก้ไข นอกจากนี ้ส านัก
กรรมการผู้จดัการใหญ่จะรวบรวมเร่ืองร้องเรียนทัง้หมดและแนวทางแก้ไขน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะท างาน
ร่วมพิจารณาปัญหาเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ ร้องเรียนและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึน้อีก หลังจากนัน้ ส านกักรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุปเร่ือง
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ร้องเรียนและผลการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนน าเสนอต่อคณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ าทกุเดือน 

7. แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 

 ธนาคารก าหนดให้มีการพฒันาและบริหารจดัการความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ โดยท่ีทกุหน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและด าเนินการเขียนแผนความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขัน้ตอนท่ีระบุไว้ในแผนความ
ตอ่เน่ืองทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้แน่ใจว่าเม่ือเกิดเหตกุารณ์วิกฤตใดๆ กระทัง่ส่งผลชะงกังนัตอ่
ธุรกิจท่ีส าคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจท่ีส าคญันัน้กลบัคืนมาและให้บริการอย่างต่อเน่ืองได้
ทัง้หมดหรือบางส่วนภายในเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาช่ือเสียงของธนาคารและความมัน่ใจ
ของลกูค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ 

8. การตรวจสอบและก ากับการปฏิบัตงิาน (Internal Audit and Compliance) 
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงานเป็นหน่วยงานอิสระท่ีช่วย

คณะกรรมการตรวจสอบในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากับการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจัดการและการ
ปฏิบตังิานของหนว่ยงานตา่งๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกัการบริหารความเส่ียง
และการควบคมุภายในท่ีดี ส่วนหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงานท าหน้าท่ีติดตามควบคมุการด าเนินงานของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 

 4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเส่ียงในปัจจบุนัและท่ีคาดว่าจะเกิดกบัรายได้ เงินกองทนุ
ผู้ ถือหุ้น หรือช่ือเสียงของธนาคารท่ีเกิดจากการไมส่ามารถท่ีจะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
เงินทุนทัง้ในปัจจุบันและอนาคต (ทัง้ท่ีคาดการณ์ไว้และไม่คาดคิด) หรือภาระผูกพันตามกฎระเบียบท่ีมี
ก าหนดการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงการด าเนินงานประจ าวนั และมีค่าความสญูเสียท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 
ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งเกิดจากการไมส่มดลุกนัในระยะเวลาของกระแสเงินสด 

วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผกูพนัเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตนีุ ้นโยบายการบริหาร
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องคือ การรักษาคุณภาพท่ีสูง มีการกระจายพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์สภาพ
คล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากเครือข่ายท่ีกว้างและการมุ่งเน้น
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ตลาดขนาดใหญ่ของธนาคาร เป็นการรักษาฐานเงินฝากหลกัหลากหลายประเภท ประกอบด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวนั และเงินฝากระยะยาว เพ่ือให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ ธนาคาร
ยงัคงส ารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทัง้ปี เพ่ือให้การด าเนินงานของธนาคารมีความปลอดภัย สอดคล้อง
กบักลยทุธ์ โครงสร้างและยทุธวิธีมมุมองของธนาคารฯ 

ปัจจยัความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีส าคญัของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้
ไปของเงินทุนของธนาคาร การปรับตวัของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเพิ่มฐานเงินฝากท่ีมีต้นทุนต ่าในสภาวะท่ี
อตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่า และเพ่ือรองรับหลกัเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ซึ่งจะเน้นการ
ขยายเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรัพย์ท่ีลูกค้าใช้เป็นบญัชีหลัก (Transactional Account) 
นอกจากนี ้การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคญัทัว่
โลก อาจท าให้เกิดความผนัผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ตลาดการเงินมี
ความผนัผวนและอาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและต้นทนุในการจดัหาเงินทนุ 

ความรับผิดชอบแบบวันต่อวันส าหรับการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการควบคุม จะ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: 
ALCO) ซึง่จะประชมุอยา่งน้อยเดือนละครัง้ เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และประมาณการ
แหลง่เงินทนุของธนาคาร  ALCO เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการโดยรวมและการก ากบัดแูลสภาพคล่อง และ
ให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร  ALCO ยงัรับผิดชอบในการอนุมตัิเพดานความเส่ียงและระดบัความ
เส่ียงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ หน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและท างานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงิน ในการเฝ้าระวัง
เก่ียวกับสภาวะตลาด ในขณะท่ี สายงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบในการสร้างและรักษา
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกบัผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทนุอ่ืนๆ บริหารเงินท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินทนุ
โดยรวม เม่ือมีความจ าเป็นหรือฉุกเฉิน ธนาคารมีการจัดการอย่างรอบคอบ ในสถานะสภาพคล่องท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการประจ าวนั มาตรการของธนาคารและการคาดการณ์กระแสเงินสดนัน่เกิดขึน้จาก 
profile ท่ีครบก าหนดของสินทรัพย์ หนีส้ิน ภาระผกูพนันอกงบดลุ และตราสารอนพุนัธ์ ตามกรอบระยะเวลา
ครบก าหนด ภายใต้เง่ือนไขทางธุรกิจ ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤตเป็นประจ า ส าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องจะมีการกระจายอ านาจ ดงันัน้ เพ่ือสนับสนุน
สภาพคลอ่งธนาคารอาจพิจารณาและอนมุตัวิงเงินให้กบับริษัทเหลา่นัน้ ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียง (Management 
Action Triggers: MATs) และระดบัความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ และเพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารถึง
สภาวะและแรงกดดนัด้านสภาพคล่องท่ีเกิดขึน้ นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร 
รวมทัง้สมมติฐานและเพดานความเส่ียงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ และการเปล่ียนแปลงความต้องการทางธุรกิจ
และสภาวะตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่องมีการตรวจสอบประจ าทุกวนั เพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์
ความเส่ียงภายใน ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบส าหรับการเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 แผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องของธนาคารจะแจ้งเตือน เพ่ือให้มีการจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงวิกฤตสภาพคล่องและอยู่ภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าว ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบส าคญั คือ ระบบเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมบริหารในภาวะ
วิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management: FCM) EWS ได้รับการออกแบบมาเพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหาร
ของธนาคาร เม่ือใดก็ตามท่ีสภาพคล่องอาจจะมีความเส่ียง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหา
การขาดสภาพคล่อง และการประเมินความต้องการเงินทนุ และกลยทุธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง 
EWS สร้างขึน้จากชุดตวัชีว้ดั (ตรวจสอบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า) ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถส่งสญัญาณ
ความแข็งแกร่งทางการเงินและความมัน่คงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่องจะด าเนินการ
ทกุคร่ึงปี ในการระบแุละวดัผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจดัการด าเนินการล่วงหน้าได้ มีการจดัท า
โมเดลสถานการณ์จ าลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) 
วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤต (Combined Crisis: CC) สมมติฐานท่ีใช้
รวมทัง้อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัราเบิกใช้เงินกู้  และส่วนลดมลูคา่ของสินทรัพย์สภาพคล่อง  เอกสาร
และผลการทดสอบจะน าเสนอต่อ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบท่ีผ่านมาได้
ชีใ้ห้เห็นว่า ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการสภาพคล่องภายใต้เง่ือนไขการ
ทดสอบในภาวะวิกฤตตา่งๆ 

4.5 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยทุธ์เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่
เพียงพอ หรือคลอบคลมุ ซึ่งอาจคกุคามการด าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท าให้ขาดความได้เปรียบใน
การแขง่ขนั หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

เป้าหมายท่ีส าคญัของการบริหารความเส่ียงด้านกลยทุธ์ คือ การรักษาความเส่ียงท่ีด าเนินการโดย
ธนาคารให้อยู่ในระดบัท่ีก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทนุ โดยลด
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การเกิดความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันัน้ธนาคารมีการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
ซึ่งอนุมตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเส่ียงด้านกลยทุธ์ประกอบด้วย 
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนมุตั ิ
การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิดตลอดกระบวนการก าหนดแผนธุรกิจ หลงัจากการด าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
บริหารท่ีได้รับมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกบัเป้าหมายและแผนงาน 
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  5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 
 

ตารางท่ี  18 ข้อมูลคุณสมบัตท่ีิส าคัญของตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงินกองทุน* 

หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน MYBPN1400414 MYBPN1600096 
การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุ

ชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีที่มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลา่ว - - 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน นบัได้เต็มจ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และต้องทยอย 

(Amortised) ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เต็มจ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และต้องทยอย 
(Amortised) ลดนบัร้อยละ 20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน

สิน้สดุอายสุญัญา 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร 
8 จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หนว่ย : ล้านบาท) 4,070 ล้านบาท 5,016 ล้านบาท 
9 มลูคา่ที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย) 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย : หนว่ย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย : หนว่ย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหนา่ย หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 7 กรกฎาคม 2557 11 กรกฎาคม 2559 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลา 

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลา 

การช าระคืน 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด 
13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 5 กรกฎาคม 2567 10 กรกฎาคม 2569 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุตัจิากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม ่
มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนั

ครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถถ่อน หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อ
นบัเป็นเงินกองทนุขัน้ที 2 เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุใน
ตา่งประเทศ / วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ 8 
กรกฎาคม 2562 /มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 400 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสทิธิเพื่อ
นบัเป็นเงินกองทนุขัน้ที 2 เพื่อขายให้กบัผู้ลงทนุใน
ตา่งประเทศ / วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ 10 
กรกฎาคม 2564 /มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 570 ล้าน
เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - - 
 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที่ (Fixed rate) อตัราคงที่ (Fixed rate) 
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี  

ตลอดอายหุุ้นกู้ช าระดอกเบีย้ทกุหกเดือน 
อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี  

ตลอดอายหุุ้นกู้ช าระดอกเบีย้ทกุหกเดือน 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper 
20 ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมอี านาจเตม็ที่ในการยกเลกิการจา่ยดอกเบีย้หรือ

ผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ 
ธนาคารต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ที่ได้รับ  ธนาคารต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ที่ได้รับ  

21 มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไขใน
การก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 

ไมม่ีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน 
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (No step-up) 

ไมม่ีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน 
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (No step-up) 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
- - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น - - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป - - 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมกีารแปลงสภาพไป - - 
29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 
30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ที่ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ เหตกุารณ์ที่จะท าให้เกิดการลดมลูคา่ มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ เช่น มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจา่ยคืน
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของธนาคาร
ลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้
หรือ ธนาคารไมส่ามารถเพิ่มทนุได้ด้วยตวัเอง เป็น
ต้น และ 
2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงาน
ของทางราชการท่ีมีอ านาจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้า
ช่วยเหลอืทางการเงินแกธ่นาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และหนว่ยงาน
ดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคารทราบถึงการตดัสนิใจนัน้ 

เหตกุารณ์ที่จะท าให้เกิดการลดมลูคา่ มีดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไมส่ามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ เช่น มีสนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจา่ยคืน
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของธนาคาร
ลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบตอ่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้
หรือ ธนาคารไมส่ามารถเพิ่มทนุได้ด้วยตวัเอง เป็น
ต้น และ 
2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงาน
ของทางราชการท่ีมีอ านาจอื่นใดตดัสนิใจจะเข้า
ช่วยเหลอืทางการเงินแกธ่นาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และหนว่ยงาน
ดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคารทราบถึงการตดัสนิใจนัน้ 
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หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียด 
31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชัว่คราว เป็นการลดมลูคา่ถาวร (Permanent) เป็นการลดมลูคา่ถาวร (Permanent) 
33 หากเป็นการลดมลูคา่ชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว - - 
34 สถานะของล าดบัการด้อยสทิธิในกรณีที่มีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกวา่) 
ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุของธนาคาร 
(รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้ามี) / ผู้ ถือตราสารทาง
การเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 / ผู้ ถือตราสาร
ใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสทิธิของผู้ ถือตราสาร
นัน้หรือโดยผลของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่
หุ้นกู้  ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงินดงักลา่วจะ
ทดัเทียมกนัตามสดัสว่น (pari passu) ระหวา่งหุ้น
กู้ ด้วยกนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนของธนาคาร 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่เป็นตราสารทนุของธนาคาร 
(รวมถึงผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ (ถ้ามี) / ผู้ ถือตราสารทาง
การเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 / ผู้ ถือตราสาร
ใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสทิธิของผู้ ถือตราสาร
นัน้หรือโดยผลของกฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่
หุ้นกู้  ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงินดงักลา่วจะ
ทดัเทียมกนัตามสดัสว่น (pari passu) ระหวา่งหุ้น
กู้ ด้วยกนัเอง และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนของธนาคาร 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

* ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือไม่มีหลกัประกนั จ านวน 3,000 ล้านบาท ครบก าหนด 9 พฤศจิกายน 2565 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ (ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขของข้อก าหนดสทิธิ) ธนาคารได้รับอนญุาต
จากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสือเลขท่ี ฝกก.(02) 439/2560 การขออนญุาตไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
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ตารางท่ี  19  การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์    
Basel III (Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร            
                                                        หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของ
รายการที่จะต้องมกีาร
ทยอยนับเข้าหรือ

ทยอยหกัเงนิกองทุนใน 
อนาคตตามหลกัเกณฑ์  

Basel III 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 :   
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1)   

     1.1  รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 31,266 1/ 17 2/ 
     1.2  ปรับ   รายการปรับจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตาม  
                      หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล 

44 3/   

     1.3  หกั     รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,432)4/ (73) 4/ 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของสทุธิ 29,878  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)   

     1.4  รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
     1.5  หกั   รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินสทุธิ -  

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1) 29,878  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 9,9665/  
      1.7  หกั   รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2   
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 9,966  
รวมเงนิกองทุนทัง้สิน้ (เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 และเงนิกองทุนชัน้ที่ 2) 39,844  

1/ CET 1 capital ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจาก CET 1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน  26,848 ล้านบาท รวม CET 1 ในระหวา่งงวดก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 4,418 ล้านบาท ซึง่
ประกอบด้วย การเพ่ิมทนุจดทะเบียน ณ มิ.ย. 2560 จ านวน 5,505 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิระหวา่งงวดคร่ึงปีหลงั (ก.ค.-ธ.ค. 2559) จ านวน (1,355) ล้านบาท และองค์ประกอบอ่ืนของสว่น
ของเจ้าของและส ารองอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ในปี 2560 จ านวน 268 ล้านบาท 

2/ สว่นท่ีเหลือจากการทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ของก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนี ้จ านวน 16 ล้านบาท และก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ  
   ด าเนินงานในต่างประเทศ จ านวน 1 ล้านบาท 
3/ การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
4/ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี จ านวน 1,023 ล้านบาท, ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน จ านวน 117 ล้านบาท และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีทยอยหกั ในปี 2560 จ านวน 292 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลือจากการทยอยหกัน าไป รวมค านวณ 
   สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ตามวิธี SA จ านวน 73 ล้านบาท  
5/ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามเกณฑ์ Basel III จ านวน 9,086 ล้านบาท



 
 

59 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                                            หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คืน 15,140  
2 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั -  
3 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 8,465  
4 ทนุส ารองตามกฎหมาย 398  
5 เงินส ารองที่ได้จดัสรรจากก าไรสทุธิเมื่อสิน้งวดการบญัชี -  
6 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,181  
7 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม   
 7.1  การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,529  
 7.2  ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 76 16 1/ 
 7.3  ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ 4 1 2/ 
 7.4  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด     

       (Cash flow hedge reserve) 
(44)  

 7.5  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเสีย่งในเงินลงทนุ  
       สทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

8 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43)  
9 รายการของบริษัทลกูที่ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุที่สามารถนบัเป็น

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
  

10 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลกัเกณฑ์ 
การก ากบัดูแล 

32,706  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล  
11 การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด  

(Cash flow hedge reserve) 
44  

12 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมที่เกิดจากการเลอืกใช้วธีิ Fair value option -  
13 รายการอื่นตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 44  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดแูล  
15 ผลขาดทนุสทุธิ (141) 3/  
16 คา่ความนิยม -  
17 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น (296) 4/ (74) 4/ 
18 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,373)  
19 ส ารองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

21 การถือตราสารทนุไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุ -  
22 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทนุอ้างองิที่นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทนุเข้าไปลงทนุ 

-  

26 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

27 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

28 รายการอื่นตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด -  
29 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินในสว่นท่ีเหลอื ในกรณีที่เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสาร

ทางการเงินมีจ านวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเต็มจ านวน 
-  

30 รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,810)  
31 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 30,940  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ  
32 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
33 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนีส้ามญั และเจ้าหนีด้้อยสทิธิทกุ

ประเภท ซึง่รวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 
-  

35 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้

ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  

38 การซือ้คืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงิน

หรือธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

40 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่น ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 

-  

41 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่
ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

42 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่น
หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีห้รือตราสารทนุ (Bond / Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

44 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

45 รายการอื่นตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด -  
46 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ในสว่นท่ีเหลอื ในกรณีทีเ่งินกองทนุชัน้ท่ี 2 มีจ านวนไมเ่พยีงพอให้หกัจนครบเต็ม

จ านวน 
-  

47 รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -  
48 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  
49 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 30,940  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2  
50 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
51 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 9,086 5/  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

53 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) 703  
55 เงินส ารองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้

ที่ 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 9,789  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล  

58 การซือ้คืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงิน

และธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่น ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 

-  

61 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น 
นอกจากที่ระบใุนข้อ 59 และ 60 

-  

62 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
อื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีห้รือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็น
ผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่ -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวดธันวาคม  2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III 

ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
64 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที่กลุม่

ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
-  

65 รายการอื่นตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด -  
66 รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (T2) 9,789  
68 รวมเงนิกองทุนทัง้สิน้ (TC = T1+T2) 40,729  

1/ สว่นท่ีเหลือจากการทยอยนบัเข้า CET 1 ของก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนี ้จ านวน 16 ล้านบาท 
2/ สว่นท่ีเหลือจากการทยอยนบัเข้า CET 1 ของก าไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ จ านวน 1 ล้านบาท 
3/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน  
4/ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีทยอยหกั CET 1 ในปี 2560 จ านวน 296 ล้านบาท และสว่นท่ีเหลือจากการทยอยหกัน าไปรวมค านวณสนิทรัพย์เสี่ยงด้านเครดติ ตามวิธี SA จ านวน 74 ล้านบาท 
5/ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III จ านวน 9,086 ล้านบาท 
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ตารางท่ี  20 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ* 
หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดธันวาคม  2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิ
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

สินทรัพย์ 
1. เงินสด 1,591 1,591  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 18,168 18,168  
3. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 21,278 21,278  
4. เงินลงทนุสทุธิ 44,060 44,060  
5. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ - -  
6. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ    

6.1  เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 218,058 218,058  
6.2  ดอกเบีย้ค้างรับ 517 517  

รวมเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 218,575 218,575  
6.3  หกั    รายได้รอตดับญัชี (7,036) (7,036)  
6.4  หกั    คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (9,869) (9,869) A 1/ 
6.5  หกั    คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (106) (106)  

รวมเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 201,564 201,564  
7. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 581 581  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดธันวาคม  2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิ
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

8. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,034 1,034  
9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,588 3,588  
10. คา่ความนิยมและสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่นสทุธิ 370 370  

10.1  สว่นท่ีนบัเข้า CET 1 296 296 B 2/ 
10.2  อื่น ๆ 74 74  

11. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,373 1,373 C 
12. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 6,996 6,996  

รวมสินทรัพย์ 300,603 300,603  
หนีส้นิ    

13. เงินรับฝาก 177,401 177,401  
14. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 15,648 15,648  
15. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 255 255  
16. หนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 23,104 23,104  
17. หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 19,965 19,965  
18. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม    

18.1  ตราสารหนีท้ี่ออก 7,817 7,817 D 3/ 
18.2  เงินกู้ยมื 12,116 12,116  

19. ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 581 581  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดธันวาคม  2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิ
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

20. ประมาณการหนีส้นิ 1,946 1,946  
21. หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี - -  
22. หนีส้นิอื่น 8,719 8,719  

รวมหนีส้ิน 267,552 267,552  
23. ส่วนของเจ้าของ    

23.1  ทนุเรือนหุ้น    
23.1.1  ทนุจดทะเบียน    

23.1.1.1   หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.1.1.2   หุ้นสามญั 15,140 15,140  

23.1.2  ทนุท่ีออกและช าระแล้ว    
23.1.2.1   หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.1.2.2   หุ้นสามญั 15,140 15,140 E 

23.2  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น - -  
23.3  สว่นเกิน (ต า่กวา่) มลูคา่หุ้น    

23.3.1  สว่นเกิน (ต า่กวา่) มลูคา่หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.3.2  สว่นเกิน (ต า่กวา่) มลูคา่หุ้นสามญั 8,465 8,465 F 

23.4  องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,535 1,535  
23.4.1  สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,623 1,623  



 
 

69 
 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดธันวาคม  2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิ
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

23.4.1.1   สว่นท่ีนบัเข้า CET1 1,529 1,529 G 4/ 
23.4.1.2   อื่นๆ 94 94  

23.4.2  สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุ 92 92  
23.4.2.1   ตราสารหนี ้ 80 80  

23.4.2.1.1   สว่นท่ีนบัเข้า CET1 64 64 H 5/ 
23.4.2.1.2   อื่นๆ 16 16  

23.4.2.2   ตราสารทนุ 12 12 H 
23.4.3  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (141) (141) I 6/ 
23.4.4  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 5 5  

23.4.4.1   สว่นท่ีนบัเข้า CET1 4 4 J 7/ 
23.4.4.2   อื่นๆ 1 1  

23.4.5  สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสีย่งส าหรับการ
ป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด (สว่นท่ีมีประสทิธิผล) 

(44) (44) K 

23.4.6  สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสีย่งส าหรับการ
ป้องกนัความเสีย่งในเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ (สว่นท่ีมีประสทิธิผล) 

- -  

23.4.7  สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - -  
23.5  สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของธนาคารในบริษัทยอ่ย (43) (43) L 
23.6  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดธันวาคม  2560 
จ านวนที่เปิดเผยในงการเงนิ
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

การอ้างอิง 

23.6.1  จดัสรรแล้ว    
23.6.1.1   ทนุส ารองตามกฎหมาย 398 398 M 
23.6.1.2   อื่น ๆ - -  

23.6.2  ยงัไมไ่ด้จดัสรร    
23.6.2.1   สว่นท่ีนบัเข้า CET 1 7,181 7,181 N 
23.6.2.2   รอจดัสรร 8 8  
23.6.2.3   ก าไรสทุธิส าหรับงวด 367 367  

23.7   หกั   หุ้นทนุซือ้คืน - หุ้นบริุมสทิธิ - -  
23.8   หกั   หุ้นทนุซือ้คืน - หุ้นสามญั - -  

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 33,051 33,051  
23.9  สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ - -  
รวมส่วนของเจ้าของ 33,051 33,051  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 300,603 300,603  

* รายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง 
1/ เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์จดัชัน้ลกูหนี ้ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
2/ สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน เช่น สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ ทยอยหกัออกปีละ 20% ในระหวา่งช่วงปี 2557 – 2561 
3/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ Basel lll สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
4/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
5/ ก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีท่ี้ทยอยนบัเข้าปีละ 20% ในระหวา่งช่วงปี 2557 – 2561 
6/ ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7/ ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ ท่ีทยอยนบัเข้าปีละ 20% ในระหวา่งช่วงปี 2557 – 2561 
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ส่วนที่ 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 
  หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คืน 15,140 E 
2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั -  
3 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 8,465 F 
4 ทนุส ารองตามกฎหมาย 398 M 
5 เงินส ารองท่ีได้จดัสรรจากก าไรสทุธิเม่ือสิน้งวดการบญัชี -  
6 ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,181 N 
7 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสะสม -  
 7.1  การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,529 G 4/ 
 7.2  ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 76 H 5/ 
 7.3  ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ 4 J 7/ 
 7.4  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงใน 

       กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
(44) K 

 7.5  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทนุสทุธิ  -  
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รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

       ในหน่วยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 
8 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43) L 
9 รายการของบริษัทลกูท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุท่ีสามารถนบัเป็น

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

10 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 32,706  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

11 การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธรุกรรมป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

44 K 

12 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รายการอื่นตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 44  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

15 ผลขาดทนุสทุธิ (141) I 6/ 
16 คา่ความนิยม -  
17 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (296) B 2/ 
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,373) C 
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รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

19 ส ารองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
21 การถือตราสารทนุไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินหรือธรุกิจสนบัสนนุ -  
22 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของ
เจ้าของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากท่ีระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทนุอ้างอิงท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธรุกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีบริษัทท่ีประกอบธรุกิจเงินร่วม
ลงทนุเข้าไปลงทนุ 

-  

26 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

27 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุ ท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะบริษัทนัน้ 

-  

28 รายการอื่นตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
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รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

29 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในสว่นท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสาร
ทางการเงินมีจ านวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเตม็จ านวน 

-  

30 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1,810)  
31 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 30,940  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 
32 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
33 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนีส้ามญั และเจ้าหนีด้้อยสิทธิทกุ

ประเภท ซึง่รวมถงึผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 
-  

35 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 32 ถงึ 34 ท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ 

ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

38 การซือ้คืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงิน

หรือธุรกิจสนบัสนนุ 
-  
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รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

40 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่น ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 

-  

41 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่
ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากท่ีระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  

42 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่น
หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีห้รือตราสารทนุ (Bond / Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

44 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

45 รายการอื่นตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
46 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ในสว่นท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มีจ านวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเตม็

จ านวน 
-  

47 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -  
48 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  

49 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 30,940  
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รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 
50 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซือ้คืน -  
51 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 9,086 D 3/ 
53 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 50 ถงึ 52 ท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) 703 A 1/ 
55 เงินส ารองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุ 

ชัน้ท่ี 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 9,789  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

58 การซือ้คืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงิน

และธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื่นทัง้ทางตรง  
และทางอ้อม 

-  

61 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น -  
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รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงนิ 

นอกจากท่ีระบใุนข้อ 59 และ 60 
62 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงิน

อื่น กรณีเป็นผู้ซือ้อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีห้รือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขาย
ข้อตกลงรับประกนัความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

64 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุท่ีกลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

-  

65 รายการอื่นตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (T2)   9,789  
68 รวมเงนิกองทุนทัง้สิน้ (TC = T1+T2) 40,729  
1/ เงินส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์จดัชัน้ลกูหนี ้ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด ส าหรับเงินส ารองสนิทรัพย์จดัชัน้ปกต ิ(Normal provision) จะนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ จ านวน 703 ล้านบาท แตไ่ม่เกินร้อยละ 1.25 ของสนิทรัพย์เสี่ยงด้านเครดติ 
2/ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน เช่น สทิธิการใช้ซอฟท์แวร์ ทยอยหกัออกปีละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561 
3/ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ Basel lll จ านวน 9,086 ล้านบาท สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
4/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
5/ ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารทนุ จ านวน 12 ล้านบาท และก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีท่ี้ทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ในปี 2560 จ านวน 64 ล้านบาท  
6/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7/ ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในตา่งประเทศ ทยอยนบัเข้าปีละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561 


