
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

การด ารงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 

และการด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง (LCR) 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

สารบัญ 
      หน้า 

ส่วนที่ 1: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 ...................................................... 1 

1. บทน า ................................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ ........................................................................................................................... 1 

3. เงนิกองทุน ........................................................................................................................................... 2 

3.1 โครงสร้างเงินกองทนุ ........................................................................................................................ 2 
3.2 ความเพียงพอของเงินกองทนุ ............................................................................................................ 5 

4. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง ............................................................................................................ 8 

5. การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ........................................................................................................ 14 

5.1 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ .................................................................................................................... 14 
5.2 ความเส่ียงด้านเครดิต ..................................................................................................................... 14 

5.2.1 การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต .............................................................................................. 14 
5.2.2 การจดัอนัดบัความเส่ียงด้านเครดิต .......................................................................................... 37 
5.2.3 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต ............................................................................................. 42 

5.3 ความเส่ียงด้านตลาด ...................................................................................................................... 44 
5.3.1 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือค้า .......................................................................... 44 
5.3.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ............................................................... 46 
5.3.3 ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ............................................................. 48 

5.4 ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร ............................................................................................................... 49 
5.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ............................................................................................................. 52 

6. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS .......................................................... 55 

ส่วนที่ 2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) ............................................................... 68 

1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง .......................... 69 
2. ข้อมลูอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ .................................................................................................... 69 
3. หลกัเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมลู Liquidity Coverage Ratio ..................................................... 69 

 



 
 

สารบัญตาราง 
       หน้า 

ตารางท่ี 1 โครงสร้างเงินกองทนุ .................................................................................................................. 4 

ตารางท่ี 2 มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต ่าท่ีต้องด ารงตามหลกัเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง ................ 6 

ตารางท่ี 3 อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ............................................ 7 

ตารางท่ี 4 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ การเงินท่ี
ส าคญัก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต .......................................................... 20 

ตารางท่ี 5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ี
ส าคญั ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของ
ลกูหนี ้..................................................................................................................................... 21 

ตารางท่ี 6 มลูคา่ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อน
พิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามอายสุญัญาท่ีเหลือ ............................. 25 

ตารางท่ี 7 มลูคา่ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทนุในตราสารหนี ้ก่อนพิจารณา ผลการ
ปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี ้และตามเกณฑ์การจดัชัน้
ท่ี ธปท. ก าหนด ....................................................................................................................... 27 

ตารางท่ี 8 มลูคา่ของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ญูท่ีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างปี ส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตาม
ประเทศหรือภมูิภาค................................................................................................................. 29 

ตารางท่ี 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้าน
เครดิต จ าแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจดัชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด ........................................ 31 

ตารางท่ี 10 มลูคา่ของเงินส ารองท่ีกนัไว้  (General provision และ Specific provision)  และมลูคา่ของหนีส้ญู

ท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 33 

ตารางท่ี 11Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และSpecific 

provision) ส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ ................................................................... 34 

ตารางท่ี 12 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยก
ตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA .............................................................................................. 35 

 

 



 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
       หน้า 

ตารางท่ี 13 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision หลงั
พิจารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละ
น า้หนกัความเส่ียง โดยวิธี SA ................................................................................................ 38 

ตารางท่ี 14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลักประกัน ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตาม

ประเภทของหลกัประกนั ........................................................................................................ 43 

ตารางท่ี 15 มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแตล่ะประเภท โดยวิธี SA ........................ 45 

ตารางท่ี 16 ผลการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ ตอ่รายได้สทุธิ (Earnings) ............................................. 47 

ตารางท่ี 17 มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ................................................... 48 

ตารางท่ี 18 ข้อมลูคณุสมบตัิท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ ........................................ 55 

ตารางท่ี 19 การเปิดเผยมลูคา่ของเงินกองทนุในช่วงการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์     Basel III 

(Transitional period) ........................................................................................................... 62 

ตารางท่ี 20 ข้อมลูการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ เฉพาะกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 64 

 ตารางท่ี 20.1 การเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะกบัภายใต้   
 หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน.......................................................................64   
 ตารางท่ี 20.2  การเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ..............................67 



 
 

 
 1 

ส่วนที่ 1: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 
 

1. บทน า 
ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ 

 หลักการที่ 1 การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า  
หลกัการท่ี 1 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินกองทนุไม่ต ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรับความ 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงด้านเครดติ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร   

 หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ  
หลกัการท่ี 2 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีไม่ได้กล่าวถึงใน
หลกัการท่ี1   

 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล 
หลกัการท่ี 3 สง่เสริมการใช้กลไกตลาดในการก ากบัดแูล โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัด้านเงินกองทนุและความเส่ียงของตนเอง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถเข้าถึงและใช้เป็น
ข้อมลูในการประเมินความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ได้ 

ส าหรับการก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงและข้อมูลส าคัญๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัความเส่ียงของธนาคารให้ผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายคร่ึงปีและ
รายปี คือ ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ท่ี ธปท.ก าหนด
ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 
 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยข้อมลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งก าหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลทัง้ในระดบัธนาคาร (Solo basis) และระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation basis) โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบริษัทตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม)่ 
2. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั 1/ ประกอบธุรกิจให้เชา่/เชา่ซือ้รถยนต์ 
3. บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 
4. บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการตดิตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้

 
1/ เดิม คือ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จ ากดั และได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
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3. เงนิกองทุน 

 3.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 47,886 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 
34,876 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 34,876 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 13,010 ล้าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 32,797 ล้านบาท 
เงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จ านวน 32,797 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 13,219 ล้านบาท รวมเป็น
เงินกองทนุทัง้สิน้ 46,016 ล้านบาท  

องค์ประกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 

เงนิกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย  

 ทนุหุ้นสามญัช าระแล้ว 
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสทุธิคงเหลือจากการจดัสรร  
 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 
o ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารส าหรับธุรกรรมป้องกันความเส่ียงใน

กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 
o ผลขาดทนุสทุธิ 
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
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เงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ (ก าหนดให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ไม่เกินร้อย
ละ1.25 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 

 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึง่ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝกก. 221/2561 
ให้สามารถนบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่าวเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้เตม็จ านวน 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                          หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

1. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 34,876 30,981 32,797 29,687 
 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  34,876 30,981 32,797 29,687 

1.1.1  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 17,411 15,140 17,411 15,140 
1.1.2  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 10,146 8,465 10,146 8,465 
1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 401 404 401 
1.1.4  ก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 7,619 7,553 5,825 5,758 
1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ  1,361 1,311 1,404 1,355 

1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม 1,404 1,354 1,404 1,355 
1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                            

ผู้ เป็นเจ้าของ 
(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ท่ีไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่มลูคา่ 
ของเงินกองทนุ 1/ 

(66) (2) (66) (2) 

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ 
เจ้าของ  

(1,999) (1,887) (2,327) (1,430) 

1.1.7.1  ผลขาดทนุสทุธิ (35) - (847) - 
1.1.7.2  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผล 

ประโยชน์หลงัออกจากงาน 
(82) (141) (61) (117) 

1.1.7.3  สนิทรัยพ์ไมม่ีตวัตน  (489) (366) (481) (361) 
1.1.7.4  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,393) (1,380) (938) (952) 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,010 12,957 13,219 13,134 
    2.1   ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 12,244 12,244 12,244 
    2.2   เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 766 713 975 890 
3. เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 47,886 43,938 46,016 42,821 

1/ การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริหารความเส่ียง ซึ่งได้แก่ การด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอทัง้ในภาวะปกติและในภาวะท่ีเกิดเหตกุารณ์
รุนแรงและเป็นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้ก าหนด
แผนการบริหารจดัการเงินกองทนุ ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยในแผนการบริหารเงินกองทนุประจ าปี จะมีการก าหนด Internal Capital Target 
ท่ีสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด และน ามาใช้เป็นสญัญาณเตือนล่วงหน้าในการติดตามและ
รักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ธนาคารมีการค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้าน
ตลาด (Market Risk) และความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท.  โดย
ธนาคารได้รับอนมุตัจิาก ธปท. ให้ใช้วิธีดงัตอ่ไปนีใ้นการค านวณเงินกองทนุ 

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

1. ความเส่ียงด้านเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 
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ตารางท่ี 2 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  16,217 15,843 16,634 16,246 

1.  ลกูหนีท้ี่ไมด้่อยคณุภาพ 15,759 15,311 16,179 15,717 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ 

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

19 15 19 15 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินองค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

976 1,174 974 1,173 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กร 
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

8,341 8,152 10,693 10,266 

1.4  ลกูหนีร้ายยอ่ย 3,800 3,623 1,724 1,764 
1.5  สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 2,124 1,878 2,124 1,877 
1.6  สนิทรัพย์อื่น 499 469 645 622 

2.  ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 458 532 455 529 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 2,837 4,222 2,837 4,222 

     1. ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 2,722 4,102 2,722 4,102 
     2. ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 115 120 115 120 
     4. ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 1,992 1,904 1,459 1,468 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 1/ 21,046 21,969 20,930 21,936 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม 2/ 4,642 4,846 4,617 4,839 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนส่วนเพิ่มทัง้สิน้ 25,688 26,815 25,547 26,775 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้ 247,596 258,455 246,238 258,069 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรัพย์เสี่ยงขัน้ต ่าเทา่กบัร้อยละ 8.50 
2/ อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่ม ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ
ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรัพย์เส่ียง (Tier 1 Ratio) และอตัราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 14.1 ร้อยละ 14.1 และร้อยละ 19.3 ตามล าดบั ในขณะท่ี
การด ารงเงินกองทุนของธนาคาร อยู่ท่ีร้อยละ 13.3 ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 18.7 ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
(Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 
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. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง 14.09 11.99 13.32 11.50 4.50 6.375 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 14.09 11.99 13.32 11.50 6.00 7.875 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรัพย์เสีย่ง 19.34 17.00 18.69 16.59 8.50 10.375 

1/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทย
ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่อีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี  
1 มกราคม 2562 
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4. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารได้จดัท ากรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารสามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์และบริหารจดัการความเส่ียง
ตา่งๆ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการเปล่ียนแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ ปัจจยัภายนอก และ/
หรือระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององค์กร มีดังนี ้

  
 

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตดัสินใจและวฒันธรรมองค์กร โดยน า Three Lines of Defense มาใช้เป็นหลกัในการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคาร กล่าวคือ มีการบริหารจัดการความเส่ียง ณ จุดท่ีท าธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ตลอดจนมีการ
ก าหนดผู้ รับผิดชอบความเส่ียงด้านตา่งๆ ภายในธนาคารไว้อยา่งชดัเจน 
 

ธรรมาภิบาลและองค์กร  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การใช้กรอบนโยบายฯ 
เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดทิศทางใน
การประกอบธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ /
นโยบายและขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการความเส่ียงด้านต่างๆ รวมทัง้หน่วยงานก ากับ
ดแูลท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ รับผิดชอบให้มีการปฏิบตัิตามกรอบนโยบายนี ้
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ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ หมายถึงระดับและประเภทของความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีธนาคาร
สามารถยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายทางกลยทุธ์และธุรกิจ การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้นี ้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
การเตบิโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตังิาน เงินกองทนุ และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภณัฑ์
หรือท าธุรกรรมใหม ่รวมถึงการก าหนดทิศทางและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  

 การระบุและประเมินความเส่ียง ธนาคารใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตัิงาน แนวทาง/
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เพ่ือให้การระบแุละประเมินความเส่ียงเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

 การวัดความเส่ียง ธนาคารใช้ระเบียบและวิธีการวดัความเส่ียงด้านต่างๆ รวมทัง้การทดสอบภาวะ
วิกฤต เพ่ือวดัความเส่ียงโดยรวม 

 การควบคุมและการบริหารความเส่ียง ธนาคารใช้เพดานและการควบคมุความเส่ียงในการจดัการ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ให้อยู่ภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ ซึ่ง
จะต้องมีการติดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุมความเส่ียงดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการท าธุรกิจ ภาวะตลาด และการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทัง้แผน
ด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 การตดิตามและการรายงานความเส่ียง ธนาคารมีการตดิตามและรายงานความเส่ียงอย่างตอ่เน่ือง
ทัง้แบบรายลกูค้าและแบบพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือควบคมุให้ความเส่ียงตา่งๆ นัน้อยู่ภายใต้ระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับได้ตามท่ีธนาคารก าหนด 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขัน้ตอนด้านความเส่ียง  ธนาคารบริหารจดัการ
ความเส่ียงด้านต่างๆ ตามหลกัการท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเส่ียงแตล่ะประเภท โดยมี
มาตรฐาน/ระเบียบวิธีการชว่ยก าหนดการบงัคบัใช้นโยบาย และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพ่ือช่วยในการ
น านโยบายความเส่ียงตา่งๆมาใช้ในการปฏิบตังิาน 

 บุคลากร เน่ืองจากธนาคารเป็นองค์กรท่ีต้องปรับเปล่ียนอยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อความซับซ้อนท่ี
เพิ่มขึน้ในการด าเนินธุรกิจธนาคาร รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดงันัน้
บคุลากรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญจงึเป็นปัจจยัส าคญัเพ่ือให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ 



 
 

 
 10 

 เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาคารจะใช้การบริหารจดัการข้อมลูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหาร
ความเส่ียง 

 

ธนาคารมุง่ท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินท่ีมัน่คง น่าเช่ือถือและยัง่ยืน โดยมีหลกัการว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดบั
ความเส่ียงท่ีธนาคารยอมรับได้ ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเส่ียงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 
ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร (Operational Risk) และความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

ในการควบคมุดแูลการบริหารความเส่ียงและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี คณะกรรมการธนาคารได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพ่ือก ากับดแูลด้านความเส่ียงท่ีมีความเป็นอิสระ  ดแูล
รับผิดชอบครอบคลมุความเส่ียงทุกประเภทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ BRC 
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการธนาคารทัง้หมด และคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) โดยให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการ BRC เพ่ือดแูลความเส่ียงด้านตา่งๆ ได้แก่ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
ความเส่ียงด้านช่ือเสียง  ความเส่ียงด้านเงินกองทนุ (การก ากบัดแูลเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็น
ต้น ทัง้นี ้RMC ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ท าหน้าท่ีทบทวนและเสนอแนะ
นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ BRC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้ก าหนด
โครงสร้างการก ากับดแูลในด้านนี ้เพ่ือให้ความเส่ียงด้านต่างๆ มีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส นอกจากนี ้BRC ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการคณุภาพ
สินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการลกูหนีท่ี้มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพ่ือขออนุมตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง(แล้วแตก่รณี) ตลอดจนอนมุตัแิละให้ความเห็นชอบข้อเสนอและแผนงานการตัง้และทบทวนการ
ตัง้ส ารองลกูหนีท่ี้ไมใ่ชส่ินเช่ือรายยอ่ยท่ีมีปัญหาหรือคาดวา่จะมีปัญหา 

ทัง้นี ้ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีพฒันาและด าเนินการตามนโยบาย กลยทุธ์และ
วิธีปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงภายในธนาคารท่ีเหมาะสม รวมทัง้ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ BRC, RMC คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ตลอดจน
ช่วยฝ่ายจดัการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจ โดยเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงาน
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียง 
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โดยมี 9 หน่วยงานในหน่วยงานบริหารความเส่ียง ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดแูลและบริหาร
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตและระบบบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญั คือ ออกแบบ
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) ท่ีเหมาะสมเพ่ีอใช้ในการบริหารความเส่ียง พัฒนา
แบบจ าลอง ส าหรับวดัความเส่ียง การควบคมุ ติดตาม และรายงานข้อมลูความเส่ียงในภาพรวม  การ
ก ากบัดแูลเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel และงานวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเงินกองทนุ  

 

2. บริหารความเส่ียงสินเช่ือ Non-Retail มีหน้าท่ีพิจารณาและกลัน่กรองการขออนุมตัิสินเช่ือและบท
วิเคราะห์สินเช่ือท่ีน าเสนอโดยสายงานธุรกิจ Non-Retail เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือของ
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือ Joint Delegated Authority Holders 

 

3. บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายย่อย มีหน้าท่ีติดตามและจัดท ารายงานคุณภาพของพอร์ต (Asset 
Quality) สินเช่ือรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้เข้าใจและแยกแยะ
ลกัษณะเฉพาะตวัของกลุ่มลูกค้าปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ Portfolio ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
พร้อมท าการวิเคราะห์ความเส่ียง ผลกระทบและจดัท ารายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของธนาคาร 

 

4. บริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ มีหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ โดยการบริหารลกูหนีส้ินเช่ือทีมี 
Risk Rating 14A หรือด้อยกวา่ ไมว่า่จะเป็นการตดิตาม การเรียกคืน การแก้ไข การปรับปรุงโครงสร้าง
หนี ้และหรือการด าเนินคดีและติดตามกระบวนการด าเนินการทางกฎหมาย นอกจากนี ้ยงัท าหน้าท่ี
บริหารอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย โดยให้มีการน าเสนอแนวทางและการวางแผนการขาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ดูแล
จดัการสินทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมขาย 

 

5. บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร มีหน้าท่ีในการศกึษาทบทวน ติดตาม และปรับปรุงกรอบนโยบาย
และแผนงานการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

6. บริหารความเส่ียงด้านตลาด มีหน้าท่ีวิเคราะห์และระบุความเส่ียงด้านตลาดท่ีเกิดจากธุรกรรมใน
บญัชีเพ่ือการค้า (Trading activities) ประเมินค่าความเส่ียงด้านตลาด ติดตามและควบคมุตาม
ข้อก าหนดของเพดานความเส่ียงท่ีอนุมตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market Risk Limits) รายงาน
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ผู้ บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการรายงานการเกินเพดานความเส่ียงตามนโยบายธนาคาร 
(Escalation Procedure) 

 

7. บริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน มีหน้าท่ีวดั ติดตาม และควบคมุความเส่ียงด้านสภาพ
คลอ่ง และความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือธนาคารให้อยูภ่ายใต้นโยบายและแนวทางท่ีได้รับ
จากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน หรือคณะกรรมการธนาคาร 

 

8. ส านักวิจัย มีหน้าท่ีวิเคราะห์ จดัท า และน าเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการและทิศทางเศรษฐกิจ
ให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือน าข้อมลูเหลา่นัน้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
 

9. ทดสอบคุณภาพสินเช่ือ มีหน้าท่ีส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งการบริหารความเส่ียงในฐานะ 
Second Line of Defense โดยการติดตาม ทดสอบ และประเมินคณุภาพ การตดัสินใจอนมุตัิสินเช่ือ 
ด้วยการสุ่มตวัอย่างลกูค้าสินเช่ือ Non-Retail และรายงานผลการทดสอบคณุภาพสินเช่ือท่ีได้ รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไข (ถ้ามี) ตอ่ผู้ มีอ านาจ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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5. การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
 

5.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่
เพียงพอ หรือครอบคลมุ ซึง่อาจคกุคามการด าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท าให้ขาดความได้เปรียบในการ
แขง่ขนั หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

เป้าหมายท่ีส าคญัของการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเส่ียงท่ีด าเนินการโดย
ธนาคารให้อยู่ในระดบัท่ีก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันัน้ธนาคารมีการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
ซึ่งอนุมตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย 
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนุมัต ิ
การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิดตลอดกระบวนการก าหนดแผนธุรกิจ หลังจากการด าเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
บริหารท่ีได้รับมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกบัเป้าหมายและแผนงาน 

5.2 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 5.2.1 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 
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ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
เหมาะสมกับประเภทลูกค้า และพอร์ตสินเช่ือของธนาคารท่ีเติบโตขึน้  ประกอบด้วย Corporate Rating 
Model ซึ่งพฒันาและใช้ส าหรับลกูค้าบรรษัทธุรกิจหรือลกูค้าขนาดใหญ่ เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียง SMEs 
Rating Model ส าหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียง Life Insurance Model 
และ General Insurance Model ส าหรับลกูค้ากลุ่ม Life & Non-Life เคร่ืองมือจดัระดบัความเส่ียงสินเช่ือกลุ่ม
พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing 
Real Estate (IPRE) ส าหรับลกูค้าขนาดเล็ก ธนาคารได้พฒันาเคร่ืองมือใหม่ท่ีช่วยในการอนมุตัิสินเช่ือ SME 
Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส าหรับลูกค้ารายย่อยทัง้
สินเช่ือไมมี่หลกัประกนัและสินเช่ือมีหลกัประกนัตลอดจนสินเช่ือเช่าซือ้ ซึ่งในปัจจบุนั ธนาคารมีระบบงานเพ่ือ
ใช้ในการจดัระดบัความเส่ียง การติดตามและประเมินผลแบบจ าลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ธนาคารยงัได้ท าการก าหนดระดบัคณุภาพของสินเช่ือใหม่ของลกูค้ารายย่อย (Acquisition 
Quality Trigger: AQT) เพ่ือท าการเฝ้าตดิตามคณุภาพของสินเช่ือรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ทกุๆ ปี ธนาคารมีการก าหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดบัความเส่ียงของ Portfolio ท่ียอมรับ
ได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจด าเนินไป
ภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถบริหารจดัการได้ โดยได้มีการติดตามควบคมุเป็นประจ าทุกเดือน
และรายงานตอ่ RMC, BRC และคณะกรรมการธนาคาร 

 

 การอนุมัตสิินเช่ือ 
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเช่ือประเภทท่ีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดย “คณะกรรมการ

พิจารณาสินเช่ือ” และ “อ านาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิร่วมกัน ของบริหารความเส่ียงและหน่วยงานธุรกิจ” 
(Joint Delegation Authority: JDA) การอนมุตัิโดย JDA มีการก าหนดหลกัเกณฑ์โดยก าหนดระดบัวงเงินกลุ่ม
ลกูค้า (Group Exposure) ระดบัความเส่ียงของกลุ่มลกูค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมลูหนีข้อง
หลกัประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดระดบัอนุมตัิ เพ่ือเป็นการลดจ านวน
ลกูค้าท่ีน าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ท าให้สามารถอนมุตัวิงเงินได้เร็วขึน้ ในกรณีท่ีลกูค้ารายนัน้ๆ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถอนุมตัิโดย JDA ได้ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือเป็นผู้พิจารณา
อนมุตั ิ

 

 การจัดการสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
ความเส่ียงจากสินเช่ือด้อยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีกระทบ

ต่อความสามารถในการท าก าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้
ความส าคญักบัการติดตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
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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 ตลอดจนเพ่ือช่วยให้มีแนวทางท่ีชดัเจนในการปล่อย
สินเช่ือ ดงันี ้“Red - ไม่ควรขยายสินเช่ือ” “Amber – ระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ” และ “Green – ขยาย
สินเช่ือ” นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการจดัท าการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะได้รับ
หากเกิดเหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต ่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง 

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
ของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้จดัท าแนวทางการติดตามและรายงานผลลกูหนี ้
กลุ่มดงักล่าวขึน้เรียกว่า Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือในการตรวจสอบ
สถานะของลกูหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนด Early Warning Indicators ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นปัญหาในอนาคต จะได้มีการก าหนดแผนการปฏิบตัิต่อลูกหนีด้งักล่าวให้เหมาะสมและทนัท่วงทีเพ่ือลด
ความเส่ียงให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ลกูหนีท่ี้คาดว่าจะมีปัญหาดงักล่าว จะถกูจดัให้เป็นลกูหนีก้ลุ่ม Watch List โดย
แบง่เป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของปัญหาและความเส่ียง คือ Watch List-Low, Watch List-Medium และ 
Watch List-High ในส่วนของกลุ่ม Watch List-Low ยงัถือว่าเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้ปกติของธนาคาร ขณะท่ีกลุ่ม 
Watch List-Medium และ Watch List-High ถือเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยลูกหนีก้ลุ่ม Watch 
List ทัง้ 3 ระดบัดงักล่าว รวมถึงลูกหนีซ้ึ่งเป็นสินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ท่ีมี
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ยอดหนีเ้กินกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อ
คณะกรรมการคณุภาพสินทรัพย์ (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 (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-Performing 
Asset: NPA) ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลกัเกณฑ์การค านวณมลูคา่เพ่ือการจ าหน่าย จาก
การคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market 
Value) โดยให้ความส าคญักบัความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และชว่ยลดความเสียหายตอ่ธนาคาร 

 

 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีท่ี้ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมี
แนวโน้มสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันใหม่ได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ธนาคารและลูกหนีไ้ด้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีร่้วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับช าระหนีคื้นสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต ่าสุด 
ในขณะท่ีลูกหนีย้งัคงสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดย
ธนาคารจะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้
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 
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 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 าหรับบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีด าเนินธุรกิจเช่าซือ้ คือ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั และ
บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั การจดัชัน้หนีจ้ะจดัตามระยะเวลาท่ีค้างช าระตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม หากพบว่ามีข้อมลูท่ีพิสจูน์ได้ว่าลกูหนีจ้ะมีปัญหาในการช าระหนีจ้ะด าเนินการ
จดัชัน้หนีต้ามเกณฑ์คณุภาพทนัที 

ส าหรับการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงตามวิธี SA ทัง้ในระดบัธนาคารและ
ระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้แบง่เงินกนัส ารองไว้ส าหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดลุ ดงันี ้

 General Provision คือ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติทัง้หมดท่ีสามารถนบัเป็นเงิน 
กองทุนชัน้ท่ี 2 ได้ แต่ไม่รวมถึงเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติส่วนท่ีนับเป็น Specific 
Provision แล้ว โดยเงินส ารองส าหรับลกูหนีช้ัน้ปกติ คิดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ  1  
ของมลูหนีห้ลงัหกัหลกัประกนั 

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

1. การผิดนัดช าระหนี ้

 ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้รายได้เม่ือลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้ค้างช าระ
ดอกเบีย้เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระ หรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการช าระหนี ้ ธนาคาร
จะหยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเลิกรายได้ส าหรับดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมท่ีค้างช าระท่ีธนาคารบนัทึก
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 าคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  338,469 284,941 331,758 279,703 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 218,684 215,474 212,079 210,305 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 92,082 43,931 92,082 43,931 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 4,307 4,258 4,201 4,189 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  23,396 21,278 23,396 21,278 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  4,006,962 2,472,447 4,009,112 2,474,597 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และ     
          เลต็เตอร์ออฟเครดิต 

1,465 1,712 3,615 3,862 

    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 3,978,745 2,439,168 3,978,745 2,439,168 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว  
          (Undrawn committed line) 

26,752 
 

31,567 
 

26,752 
 

31,567 
 

1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้  
   สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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ตารางท่ี 5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคัญ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 
จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2561 
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 330,417 221,766 92,082 3,253 13,316 1,651,318 1,465 1,623,150 26,703 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,883 742 - 668 3,473 586,008 - 585,959 49 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 4,070 804 - 357 2,909 840,458 - 840,458 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - 11,960 - 11,960 - 
5. กลุ่มยโุรป 3,718 - - 20 3,698 917,218 - 917,218 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,154  1,145 - 9 - - - - - 

รวม 344,242 224,457 92,082 4,307 23,396 4,006,962 1,465 3,978,745 26,752 

หกั General provision (5,773) (5,773) - - - - - - - 
รวม 338,469 218,684 92,082 4,307 23,396 4,006,962 1,465 3,978,745 26,752 

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. 2560 
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 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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เฉพาะธนาคาร 
                 หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2561 
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 323,203 214,658 92,082 3,147 13,316 1,653,468 3,615 1,623,150 26,703 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 4,883 742 - 668 3,473 586,008 - 585,959 49 
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 4,070 804 - 357 2,909 840,458 - 840,458 - 
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - 11,960 - 11,960 - 
5. กลุ่มยโุรป 3,718 - - 20 3,698 917,218 - 917,218 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,154 1,145 - 9 - - -   - - 

รวม 337,028 217,349 92,082 4,201 23,396 4,009,112 3,615 3,978,745 26,752 

หกั General provision (5,270) (5,270) - - - - - - - 
รวม 331,758 212,079 92,082 4,201 23,396 4,009,112 3,615 3,978,745 26,752 

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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ตารางท่ี 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต    
จ าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 

                หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  75,315 268,927 (5,773) 338,469 78,712 210,639 (4,410) 284,941 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 43,745 180,712 (5,773) 218,684 57,655 162,229 (4,410) 215,474 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  16,543 75,539 - 92,082 6,587 37,344 - 43,931 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 4,307 - - 4,307 4,258 - - 4,258 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  10,720 12,676 - 23,396 10,212 11,066 - 21,278 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  2,530,353 1,476,609 - 4,006,962 1,469,863 1,002,584 - 2,472,447 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,465   - - 1,465 1,712   - - 1,712 
    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 2,507,771 1,470,974 - 3,978,745 1,447,457 991,711 - 2,439,168 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 21,117 5,635 - 26,752 20,694 10,873 - 31,567 

1/ รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้และรวมเงินให้สนิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุด้วย 
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            หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ 

เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  80,315 256,713 (5,270) 331,758 91,165 192,731 (4,193) 279,703 
    1.1 เงินให้สนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 48,851 168,498 (5,270) 212,079 70,177 144,321 (4,193) 210,305 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  16,543 75,539 - 92,082 6,587 37,344 - 43,931 
    1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 4,201 - - 4,201 4,189 - - 4,189 
    1.4 สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์  10,720 12,676 - 23,396 10,212 11,066 - 21,278 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/  2,530,353 1,478,759 - 4,009,112 1,469,863 1,004,734 - 2,474,597 
    2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนัการกู้ยมืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,465 2,150 - 3,615 1,712 2,150 - 3,862 
    2.2 สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 2,507,771 1,470,974 - 3,978,745 1,447,457 991,711 - 2,439,168 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารได้ผกูพนัไว้แล้ว (Undrawn committed line) 21,117 5,635 - 26,752 20,694 10,873 - 31,567 

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



 
 

 
 27 

ตารางท่ี 7 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณา 
ผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้และตาม
เกณฑ์การจัดชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2561 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้* 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 204,386 12,614 2,693 2,305 4,401 226,399 - 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 420 - - - 508 928 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 804 - - - - 804 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย 1,145 - - - - 1,145 - 

รวม 206,755 12,614 2,693 2,305 4,909 229,276 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

                      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 
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เฉพาะธนาคาร 
        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2561 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้* 
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย
จะสูญ 

รวม 

ประเทศไทย 201,351 8,578 2,327 2,302 4,399 218,957 - 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 420 - - - 508 928 - 
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตนิอเมริกา 804 - - - - 804 - 
กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย 1,145 - - - - 1,145 - 

รวม 203,720 8,578 2,327 2,302 4,907 221,834 - 
* หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย  
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
 

 
        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2560 
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน 
ตราสารหนี ้*
สงสัยจะสูญ  

ปกต ิ
กล่าว 
ถงึเป็น
พเิศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัยจะ
สูญ 

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 
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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. 2561 31 ธ.ค. 2560 
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  4,632 2,403 263  5,390 2,312 106 
กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 186 - - 186 - - 
กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - - - - - 
กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - 
กลุม่ยโุรป - - - - - - 
กลุม่โอเชียเนีย - - - - - - 

รวม 5,773 4,818 2,403 263 4,410 5,576 2,312 106 
1/ รวมมลูคา่เงินส ารองที่กนัไว้และหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้้วย 
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เฉพาะธนาคาร 
              หนว่ย : ล้านบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
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  4,298 1,393 263  4,994 1,690 106 
กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย 186 - - 186 - - 
กลุม่อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา - - - - - - 
กลุม่แอฟริกาและตะวนัออกกลาง - - - - - - 
กลุม่ยโุรป - - - - - - 
กลุม่โอเชียเนีย - - - - - - 

รวม 5,270 4,484 1,393 263 4,193 5,180 1,690 106 
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. 2561  

ปกต ิ
กล่าวถงึ
เป็นพิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสูญ 

รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,987 - 1 - 1 6,989 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 36,212 3,712 597 1,414 2,873 44,808 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 12,437 890 158 27 337 13,849 
การสาธารณปูโภคและบริการ 26,910 1,916 737 64 583 30,210 
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 68,437 1,464 607 717 883 72,108 
ตวักลางทางการเงิน 7,712 - - - - 7,712 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 48,059 4,632 593 84 232 53,600 
อื่น ๆ - - - - - - 

รวม 206,754 12,614 2,693 2,306 4,909 229,276 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

   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 
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เฉพาะธนาคาร 
                     หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
31 ธ.ค. 2561  

ปกต ิ
กล่าวถงึ
เป็นพิเศษ 

ต ่ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย 
สงสัย 
จะสูญ 

รวมทัง้สิน้ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,987 - 1 - 1 6,989 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 36,212 3,712 597 1,414 2,873 44,808 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 12,437 890 158 27 337 13,849 
การสาธารณปูโภคและบริการ 26,910 1,916 737 64 583 30,210 
สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 68,435 1,464 607 717 883 72,106 
ตวักลางทางการเงิน 33,528 - - - - 33,528 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 19,212 596 226 80 230 20,344 
อื่น ๆ - - - - - - 

รวม 203,721 8,578 2,326 2,302 4,907 221,834 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 
 

                  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 
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ตารางท่ี 10  มูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้  (General provision และ Specific provision)  และมูลค่าของหนี ้
สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2560  

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

การเกษตรและเหมืองแร่  3 -  1 - 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 2,607 254 3,585 245 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 335 - 295 - 
การสาธารณปูโภคและบริการ 446 - 233 63 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 677 3 547 4 
ตวักลางทางการเงิน - - - - 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 750 2,146 915 2,000 

รวม 5,773 4,818 2,403 4,410 5,576 2,312 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

เฉพาะธนาคาร 
                        หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2560 

General 
provision  

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

General 
provision 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญท่ี
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

การเกษตรและเหมืองแร่  3 -  1 - 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 2,607 254 3,585 245 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 335 - 295 - 
การสาธารณปูโภคและบริการ 445 - 233 63 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 677 3 547 4 

ตวักลางทางการเงิน - - - - 
อปุโภคบริโภคส่วนบคุคล 417 1,136 519 1,378 

รวม 5,270 4,484 1,393 4,193 5,180 1,690 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางท่ี 11 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงนิส ารองท่ีกันไว้ (General provision และ
Specific provision) ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                     หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นปี 4,410 5,576 9,986 4,192 5,654 9,846 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (11) (2,392) (2,403) (17) (2,295) (2,312) 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่หรือลดระหวา่งปี 1,374 1,634 3,008 235 2,217 2,452 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายปี 5,773 4,818 10,591 4,410 5,576 9,986 

* รวมเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
 

เฉพาะธนาคาร 
                      หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นปี 4,193 5,180 9,373 4,344 5,375 9,719 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (11) (1,382) (1,393) (17) (1,673) (1,690) 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิม่หรือลดระหวา่งปี 1,088 686 1,774 (134) 1,478 1,344 
เงินส ารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายปี 5,270 4,484 9,754 4,193 5,180 9,373 

* รวมเงินให้สนิเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 12  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นยอดสุทธิ
จาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA 

    กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                         หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 332,268 76,117 408,385 290,096 39,269 329,365 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ  และ
รัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

39,433 2,048 41,481 7,803 3,744 11,547 

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

31,600 52,092 83,692 41,083 13,124 54,207 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

94,133 20,658 114,791 91,485 21,049 112,534 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 59,265 1,319 60,584 56,231 1,352 57,583 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 67,428 - 67,428 56,834 - 56,834 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 40,409 - 40,409 36,660 - 36,660 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5,184 198 5,382 5,325 229 5,554 
รวม 337,452 76,315 413,767 295,421 39,498 334,919 

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

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
สินทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพย์ใน
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 326,349 78,267 404,616 285,630 41,419 327,049 
1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

39,433 2,048 41,481 7,803 3,744 11,547 

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

31,494 52,092 83,586 41,015 13,124 54,139 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

119,649 22,808 142,457 113,928 23,199 137,127 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 26,699 1,319 28,018 28,457 1,352 29,809 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 67,426 - 67,426 56,826 - 56,826 
1.6 สนิทรัพย์อื่น 41,648 - 41,648 37,601 - 37,601 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 5,128 198 5,326 5,277 229 5,506 
รวม 331,477 78,465 409,942 290,907 41,648 332,555 

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

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

ส าหรับการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดติลกูหนีป้ระเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารก าหนดน า้หนกัความ
เส่ียงตาม Rating ท่ีลกูหนีไ้ด้รับจาก ECAIs และธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 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  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เป็นยอดสุทธิ
จาก Specific provision หลังพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวิธี SA 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2561 

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

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ 69,837 14,979 17,796 16,692 129 74,835 268 63,965 - 62,794 87,090 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

69,830 - 211 - 76        

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

7 9,537 1,652 8,748 - 
 

       

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

- 5,442 15,933 7,944 53      81,055  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          59,331 208  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        63,965  3,463   
6. สินทรัพย์อ่ืน      74,835 268  -  5,827  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 121 - - 1,190 90 2,496 1,485 

รวม 69,837 14,979 17,796 16,692 129 74,956 268 63,965 1,190 62,884 89,586 1,485 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,881            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไว้ตอ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
  หนว่ย : 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% 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  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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เฉพาะธนาคาร 
  หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธ.ค. 2561 

น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่มี Rating น า้หนักความเส่ียงส าหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 

น า้หนกัความเส่ียง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ  69,837 14,873 17,796 16,692 129 74,358 268 63,963 - 30,227 116,473 - 
1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ  
รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีได้รับน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

69,830 - 211 - 76        

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

7 9,431 1,652 8,748 -        

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

- 5,442 15,933 7,944 53      108,721  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          26,764 208  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        63,963  3,463   
6. สินทรัพย์อ่ืน      74,358 268  -  7,544  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 121 - - 1,147 90 2,486 1,482 

รวม 69,837 14,873 17,796 16,692 129 74,479 268 63,963 1,147 30,317 118,959 1,482 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,419            

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 า้หนักความเส่ียง 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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5.2.3 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายการให้สินเช่ือโดยให้ความส าคญัต่อความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณา
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอ่ืนๆ ท่ีจะน ามาช าระหนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ให้ความส าคญัต่อหลกัประกันท่ีจะมาค า้ประกันการกู้ ยืมด้วย เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัของการช าระ
หนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ีลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้สินทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับ
ไว้เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้ตราสารทุน ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัให้เหมาะสมกบั
ระดับความเส่ียงของการให้สินเช่ือ อันดับเครดิตของผู้ กู้ และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมี
นโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกนัท่ีธนาคารรับไว้จะต้องมี
การประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก าหนด 
 

ส าหรับการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต เพ่ือใช้ส าหรับการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุของ
ธนาคาร ได้แก่ 

 หลกัประกันทางการเงิน ธนาคารได้มีการน าหลกัประกันทางการเงินมาใช้ในการปรับลดความ
เส่ียงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั เป็นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การปรับ
ลดความเส่ียงด้านเครดติด้วยหลกัประกนัทางการเงิน โดยวิธี Simple 

 การหกักลบหนีใ้นงบดลุ ธนาคารมีสญัญาเงินกู้ มาตรฐาน ท่ีธนาคารสามารถใช้หกักลบหนี ้กับ
เงินฝากของคูส่ญัญารายเดียวกนั และยงัใช้ Global Master Repurchase Agreement ส าหรับ
ธุรกรรม Repo-style transaction กบัคูส่ญัญาท่ีมีการลงนาม 

 การค า้ประกนั และอนพุนัธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้ค า้ประกนัในการปรับลดความ
เส่ียงด้านเครดิต ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกันเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ และสถาบนั
การเงินท่ีมีน า้หนกัความเส่ียงต ่ากวา่ลกูหนี ้
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ตารางท่ี 14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลักประกัน 

                   หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

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 41,564 27,849 21,267 25,913 41,564 27,849 21,267 25,913 
   1. ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือ   

การพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกั
ความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 248 - 1,477 - 248 - 1,477 - 

   2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความ
เสี่ยงเหมือนกบัสถาบนัการเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ 35,913 27,842 13,481 25,870 35,913 27,842 13,481 25,870 

   3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รับน า้หนกัความสี่ยง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 4,364 - 5,004 5 4,364 - 5,004 5 

   4. ลกูหนีร้ายยอ่ย 1,039 7 1,305 38 1,039 7 1,305 38 
   5. สินเช่ือเพ่ีอที่อยูอ่าศยั - - - - - - - - 
   6. สินทรัพย์อ่ืน - - - - - - - - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 3 118 21 73 3 118 21 73 

รวม 41,567 27,967 21,288 25,986 41,567 27,967 21,288 25,986 

*  มลูคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
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5.3 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึงความเปล่ียนแปลงหรือความผนัผวนในมลูคา่ของธุรกรรมหรือเงินลงทนุ
เพ่ือค้า ดงันัน้ ความเส่ียงด้านตลาดเกิดขึน้เม่ือธนาคารมีการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากความผนัผวนของ
ปัจจยัด้านตลาด อนัได้แก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ และราคาของตราสารในตลาด
ทนุและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ 
ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาดเพ่ือให้มัน่ใจวา่กฎระเบียบและวิธีปฏิบตัิเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ีควบคมุดแูลความเส่ียงด้านตลาด ท่ีเป็นอิสระจาก
หนว่ยงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง อีกทัง้ธนาคารยงัมีการประเมินและก าหนดเงินทนุส ารองเพ่ือรองรับความเส่ียง
ด้านตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

5.3.1 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้า 

ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือค้าท่ีมีนยัส าคญัของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ได้แก่ 

1. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 ความเส่ียงอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าจะอยู่ในการควบคมุดแูลของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง (RMC) ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารก าหนด โดยธนาคารมีการค านวณราคา
ยุติธรรมของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าทุกวัน เพ่ือติดตามก าไรและขาดทุนเม่ือเทียบกับราคาตลาด โดย
หน่วยงานควบคมุดแูลความเส่ียงท 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 
 ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและการรักษาระดบัความเส่ียง
ตามท่ีนโยบายของธนาคารก าหนดนัน้ ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเป็นสกลุเดียวกบัสกลุเงินในการ
ให้สินเช่ือ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นอกจากนี ้ธนาคารยังได้
ก าหนดเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์และประเภทความเส่ียงต่างๆ เช่น FX Net 
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ท าการประเมิน
มลูคา่ Mark to Market ธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศเป็นประจ าทกุวนั ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 
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3. ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 
 ธนาคารไม่มีการท าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพ่ือค้านอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามญัท่ีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา และในบางกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพและมีการ
บริหารจดัการท่ีดี ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคาร
บริหารโดยการปิดความเส่ียงด้านตลาดทัง้หมด จึงไม่มีความเส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้าของตราสารทุน 
หรือสินค้าโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด 

 

4. ความเส่ียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอ่ืน 
 ธนาคารมีการท าธุรกรรมเงินกู้ ยืมท่ีมีอนุพนัธ์แฝง เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทนุให้กบัลกูค้า โดยหาก

เป็นตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียน ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียงด้าน
ตลาดทัง้หมด จงึไมมี่ความเส่ียงด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้าส าหรับตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้า  

ปัจจุบนัธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) ในการค านวณเงินกองทุนขัน้ต ่าท่ีต้อง
ด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาดทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางท่ี 15 มูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 
              หนว่ย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2561 

30 มิ.ย. 
2561 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 2,722 4,102 2,722 4,102 
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 115 120 115 120 
ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 2,837 4,222 2,837 4,222 

 

หมายเหต ุธนาคาร ซไิอเอ็มบี ไทย ได้รับอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทยให้ใช้วธีิ Duration Method ส าหรับการค านวณเงินกองทนุ
ขัน้ต ่าเพ่ือรองรับความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ ส าหรับ General Interest Rate Risk โดยมีผลตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 
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5.3.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

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

 ปัจจยัหลกัส าหรับความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อตัราเงินเฟ้อ และ
การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคญัทัว่โลก ซึ่งอาจ
สง่ผลตอ่ทิศทางและระดบัของอตัราดอกเบีย้โดยตรง หรือส่งผลตอ่การเคล่ือนย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ และ
กระทบทางอ้อมมายงัอตัราดอกเบีย้ นอกจากนัน้ การแข่งขนัเพ่ือเพิ่มหรือรักษาส่วนแบง่การตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเช่ือ มีผลให้สว่นตา่งดอกเบีย้แคบลงด้วย 

ธนาคารบริหารจดัการความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ผ่านนโยบายท่ีมีการก าหนดขึน้โดย ALCO ทัง้นี ้
IRRBB ท่ีด าเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร  ALCO เป็นคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงานตอ่ BRC และ
ด้วยการสนบัสนนุจากหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) ภายใต้งานบริหารความ
เส่ียง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้งานการเงิน  ทัง้นี ้ALCO จะรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและติดตามงบดลุ การบริหารธุรกิจ และกลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียง เพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า 
IRRBB อยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหารจดัการ IRRBB วนัตอ่วนั 
และปิดฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (gapping) รวมทัง้ด าเนินการตามของกลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียง  

IRRBB วดัจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งใช้วดัผล
กระทบระยะยาวของการเคล่ือนไหวอย่างฉับพลันของอตัราดอกเบีย้ท่ีครอบคลุมสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมด
ของธนาคาร โดยก าหนดและประเมินความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เป็นคา่ใช้จ่ายตอ่มลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้
ถือหุ้น (เช่น มลูคา่ปัจจบุนัของรายได้และเงินทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต) เน่ืองจากมลูคา่พอร์ตสินทรัพย์
และหนีส้ินจะเพิ่มขึน้และลดลงตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ มาตรการนีจ้ะช่วยให้ธนาคารสามารถ
ประเมินความเส่ียงและผลกระทบตอ่เงินทนุโดยเน้นสถานะของบญัชีเพ่ือการธนาคารในปัจจบุนั ทัง้นี ้EVE จะ
ค านวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ของ
สินทรัพย์และหนีส้ินในช่วงเวลาต่างๆ กัน นอกจากนี ้ธนาคารยังประเมินผลกระทบจากความเส่ียงอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการท่ีอตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลงทัง้ในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤตด้วย  
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การก าหนดเพดานความเส่ียง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคมุความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้จากผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE จะรายงานผลไปยงั ALCO, BRC และ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทกุเดือน 

ธนาคารบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ินให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ท่ีคาดการณ์ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง NII กบั EVE ผลของการทดสอบในภาวะ
วิกฤต จะใช้ในการก าหนดกลยุทธ์งบดุลทางเลือกท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายผลตอบแทนธุรกิจท่ีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

 
ตารางท่ี 16 ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

         หนว่ย : ล้านบาท 

สกุลเงนิ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

บาท (363) (89) (347) (20) 
USD 81 95 81 95 
EUR 1 - 1 - 
อื่น ๆ 8 13 8 13 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (273) 19 (257) 88 

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สทุธิในอกี 1 ปีข้างหน้า  -3.4% 0.2% -3.2% 1.1% 
* ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้เทา่กบั 100 bps 
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5.3.3 ฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ธนาคารไมมี่นโยบายการลงทนุในตราสารทนุเพิ่ม ปัจจบุนัธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารทนุ  ท่ีมาจาก
การควบรวมกิจการ เป็นจ านวนท่ีไมมี่นยัส าคญั  

นโยบายบญัชีในการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทนุสรุปได้ดงันี ้ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาเสนอซือ้
สดุท้ายของตราสารทนุนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัสิน้วนัท าการสดุท้ายของปี 

 เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป  และ
แสดงด้วยราคาทนุหกัการด้อยคา่ 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยส าหรับระดบัเฉพาะธนาคาร จะบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือการ
ด้อยคา่ สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทย่อยส าหรับระดบักลุ่มธุรกิจการเงิน จะใช้วิธีส่วนได้
เสียสทุธิจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคารทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางท่ี 17 มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
                                       หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

1. มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ     
   1.1 มลูคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์     

 ราคาทนุ 66 66 66 66 
 ราคาตลาด 60 81 60 81 

   1.2 มลูคา่ตราสารทนุอื่น 256 279 2,464 1,987 
2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน 3 -3 3 -3 
3. สว่นเกินทนุ (ต า่กวา่ทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสาร 
ทนุประเภทเผ่ือขาย 

-6 12 -6 12 

4. มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ
แยกตาม วิธี SA 

8 11 195 156 
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5.4 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมอัน
เน่ืองมาจากกระบวนการควบคมุท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตกุารณ์ภายนอก ซึง่ยงัประกอบด้วยปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดจากการขาดการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจยัเหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลประกอบการด้าน
การเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้ 

เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนว
ทางการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee: RMC) มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดและน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร หรือ
คณะกรรมการ (Board Risk Committee: BRC) ตามอ านาจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ืออนุมตัินโยบาย และ
แนวทางปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการท่ีเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิสากล นอกจากนี ้ธนาคาร
ยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Management Committee: 
ORC) เพ่ือหารือ พิจารณากลัน่กรอง ประเมินและให้ค าแนะน าในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงด้าน
ปฏิบตัิการ รวมถึงเหตกุารณ์ทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความเส่ียง ได้แก่ ด้านบคุลากร
กระบวนการ ระบบ และเหตกุารณ์ภายนอก 

หลกัการในการปฏิบตัิงานความเส่ียงด้านปฏิบตัิการของธนาคารคือ การก าหนดความรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการความเส่ียงด้านปฏิบตัิการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และระบบสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงาน
ผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลทัง้ภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบงัคบัของ
ทางการ ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบตังิาน ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่หนว่ยงานตา่งๆ ได้มีการปลกูฝังวฒันธรรมการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงานของตน โดยมีการแต่งตัง้ผู้ประสานงานด้าน
ก ากบัการปฏิบตัิงานและบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated 
Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพ่ือติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและวิธี
ปฏิบตัใินการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารในหน่วยงานนัน้ๆ 

บริหารความเส่ียงด้านปฏิบตักิารจะท าหน้าท่ีพฒันาเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบ ุ
ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเส่ียงด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายความเส่ียงด้าน
ปฏิบตักิารของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล 
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ทัง้นี ้หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร โดยใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี ้

 

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

บริหารความเส่ียง รายงานเหล่านีจ้ะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้โดยรวมและใช้เป็นข้อมลู
ในการก าหนดแผนด าเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท างานของหน่วยงานเหล่านัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ อนัจะเป็นการ
ช่วยลดอปุสรรคในการปฏิบตัิงานรวมทัง้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลา ตลอดจนมีการก าหนดหน้าท่ีส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วทัง้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและอ านาจในการอนุมตัิท่ีชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอ านาจ รวมทัง้มีการดแูลเร่ืองความ
ปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งท าให้มีความมัน่ใจได้ว่าธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและสอดคล้อง
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัตกิาร (Loss Event Data Reports: LED) 
 ธนาคารก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนด 

รายงานข้อมลูความเสียหายนีจ้ะชว่ยให้หนว่ยงานตา่งๆ พฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบตัิการของตน และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนีข้ึน้อีกในอนาคต ข้อมูลการ
รายงานเหตกุารณ์ความเสียหายดงักลา่วจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือพฒันาและก าหนดรูปแบบ
การค านวณเงินกองทนุของธนาคาร 

3. ดัชนีชีวั้ดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 
 ธนาคารได้น า KRIs มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงด้านปฏิบตัิการให้เหมาะสมกบั

องค์กร ทัง้นี ้สญัญาณเตือนล่วงหน้าท่ีหน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจดัท า KRIs จะท าให้ฝ่ายบริหารของ
หนว่ยงานสามารถบริหารจดัการและตดิตามผลการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้
เพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียงความสูญเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานท่ีอาจเกิดขึน้จากความเส่ียงด้าน
ปฏิบตักิารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารจัดการประเดน็ข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 
 ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุถือเป็นช่องว่างในการควบคมุการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบวิธีการควบคมุท่ีไมดี่เพียงพอ หรือไมมี่ประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตท่ีุอาจท าให้ความเส่ียงท่ีคงอยู่
เกินความเส่ียงท่ีก าหนดของธนาคาร ในการบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่านี ้ธนาคารได้พัฒนาแนวทาง
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ปฏิบตัิงานบริหารจดัการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุขึน้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจดัการอย่างเป็น
ระบบ โดยจดุประสงค์ของแนวทางปฏิบตัิงานจดัท าขึน้เพ่ือให้ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้มี
การระบุและจ าแนกอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการก ากับดแูลให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาได้ถูกแก้ไขหรือได้มีการ
รายงานตอ่ผู้บริหารของธนาคารเพ่ือทราบอยา่งเหมาะสม 
 

5. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 
 ธนาคารให้ความส าคญักับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้

ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตัิผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุม
ความเส่ียงด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
เป็นต้น รวมถึงก าหนดให้มีการพิจารณาผลิตภณัฑ์ใหมอ่ยา่งครอบคลมุทกุด้าน โดยคณะท างานและหน่วยงาน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด 

6. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึง

ก าหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตัิในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจดัตัง้หน่วยงานเพ่ือเป็นช่องทางใน
การรับข้อร้องเรียนท่ีมีถึงธนาคาร ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า หรือ Customer Experience 
Management (CX) โดยท างานร่วมกับศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์  (CIMB Thai Care Centre) และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือรับและด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร 
เช่น การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) ตลอดจนสาขาต่างๆของธนาคาร โดยหน่วยงาน
บริหารงานประสบการณ์ลกูค้า เป็นหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า เพ่ือให้
มัน่ใจว่าเร่ืองร้องเรียนตา่งๆได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม 
และทนัเหตกุารณ์ 

นอกจากนี ้หนว่ยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้ายงัรับผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองร้องเรียนทัง้หมด
และแนวทางแก้ไขน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะท างานร่วมพิจารณาพฒันาคุณภาพประสบการณ์ลูกค้าเพ่ือให้
รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพฒันาประสบการณ์การใช้
บริการจากธนาคาร รวมถึงเพ่ือหาแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึน้อีก ทัง้นี  ้หน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลูกค้าจะสรุปแนวโน้มเร่ืองร้องเรียนและผลการแก้ไขน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุเดือน 
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7. แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 
 ธนาคารก าหนดให้มีการพฒันาและบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยท่ีทุกหน่วยงานธุรกิจ

ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและจดัท าแผนความตอ่เน่ืองทางธุรกิจตาม
ผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขัน้ตอนท่ีระบุไว้ในแผนความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้แนใ่จวา่เม่ือเกิดเหตกุารณ์วิกฤตใดๆ กระทัง่ส่งผลชะงกังนัตอ่ธุรกรรมงานท่ีส าคญั
ของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกรรมท่ีส าคญันัน้กลบัคืนมาและให้บริการอย่างต่อเน่ืองภายในเวลาท่ีได้
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาช่ือเสียงและความเช่ือมัน่ของลกูค้าตอ่ธนาคารและบริษัทในเครือ 

8. การตรวจสอบภายในและก ากับการปฏิบัตงิาน (Internal Audit and Compliance) 
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วยงานอิสระท่ีช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากบัการปฏิบตังิาน และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ตา่งๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีดี 
ส่วนหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงานท าหน้าท่ีติดตามควบคุมการด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 

 5.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไมส่ามารถช าระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรือ
จดัหาเงินทนุได้ไมท่นัเวลา ซึง่อาจสง่ผลกระทบถึงการด าเนินงานประจ าวนั และมีคา่ความสญูเสียท่ีไม่สามารถ
ยอมรับได้ 

วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผกูพนัเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ด้วยเหตุ
นี ้การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีคุณภาพดีและมีการ
กระจายพอร์ตการลงทุนท่ีเหมาะสม รวมถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจาก
ทิศทางธุรกิจของธนาคารท่ีต้องการมีเครือข่ายท่ีกว้างขึน้และการมุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษา
ฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวนั และเงินฝากระยะ
ยาว เพ่ือให้มีฐานเงินทนุขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ อีกทัง้ ธนาคารยงัคงส ารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทัง้ปี 
เพ่ือให้การด าเนินงานของธนาคารมีความมัน่คงทัง้ในเชิงกลยทุธ์ โครงสร้าง และวิธีปฏิบตัขิองธนาคารฯ 
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ปัจจยัความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งท่ีส าคญัของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทนุและการใช้ไป
ของเงินทุนของธนาคาร การปรับตวัของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเพิ่มฐานเงินฝากท่ีมีต้นทุนต ่าในสภาวะท่ีอตัรา
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่า และเพ่ือรองรับหลกัเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวนัและ
เงินฝากสะสมทรัพย์ท่ีลกูค้าใช้เป็นบญัชีหลกั (Transactional Account) และหลกัเกณฑ์การด ารงแหล่งท่ีมา
ของเงินให้สอดคล้องกบัการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ ยืม
เงิน และส่วนของผู้ ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับการลงทุน การปล่อยสินเช่ือ และการก่อภาระผูกพนั ในระยะ 1 ปี
ข้างหน้า นอกจากนี ้การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศ
ส าคญัทัว่โลก อาจท าให้เกิดความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ตลาด
การเงินมีความผนัผวนและอาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและต้นทนุในการจดัหาเงินทนุ 

การควบคุมและบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะจดั
ประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ เพ่ือหารือเก่ียวกับความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุน
ของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารจดัการและการก ากบัดแูลสภาพคล่องโดยรวม และให้
ความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะตอ่นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ้ALCO ยงัรับผิดชอบในการอนมุตัิเพดานความเส่ียงและระดบัความ
เส่ียงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านสินทรัพย์และหนี ส้ิน (Asset and 
Liability Management: ALM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบและท างานใกล้ชิดกบัหน่วยงานบริหารเงิน ใน
การเฝ้าระวงัเก่ียวกบัสภาวะตลาด ในขณะท่ีสายงานธุรกิจตา่งๆของธนาคารรับผิดชอบในการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผู้ ฝากเงินและแหล่ง เงินทุนอ่ืนๆ หน่วยงานบริหารเงินท าหน้าท่ีเป็น
ผู้บริหารเงินทนุโดยรวม ตามความจ าเป็นหรือเม่ือมีภาวะฉกุเฉิน ธนาคารมีการบริหารจดัการสภาพคล่องอย่าง
รัดกุม เพ่ือตอบสนองความต้องการในการด าเนินงานประจ าวนั โดยมีการวดัและประมาณการกระแสเงินสด
อย่างสม ่าเสมอ จากการครบก าหนดเวลาของสินทรัพย์ หนีส้ิน ภาระผูกพันนอกงบดลุ และตราสารอนุพนัธ์ 
ตามกรอบระยะเวลาครบก าหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็นประจ า ส าหรับการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคล่องของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหารแบบกระจายอ านาจ 
(Decentralise) ทัง้นี ้ธนาคารอาจพิจารณาและอนมุตัิวงเงินเพ่ือสนบัสนุนสภาพคล่องแก่บริษัทเหล่านัน้ตาม
วงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเส่ียงและระดบัความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารถึงสภาวะและ
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แรงกดดันด้านสภาพคล่องท่ีเกิดขึน้ นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้
สมมติฐานและเพดานความเส่ียงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
ตามการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบ ตลอดจนความต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ภายในและกฎระเบียบทางการ
เก่ียวกบัความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง 

ธนาคารมีการจัดท าแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องเพ่ือแจ้งเตือนและให้มีการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในชว่งวิกฤตสภาพคลอ่งและภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่พึงประสงค์ แผนดงักล่าวประกอบด้วยสอง
องค์ประกอบส าคญั คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บริหารในภาวะ
วิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management: FCM) โดย EWS ได้รับการออกแบบมาเพ่ือแจ้งเตือน
ผู้บริหารของธนาคารในสถานการณ์ท่ีสภาพคล่องอาจมีความเส่ียง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบ
ปัญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้องการเงินทุนและกลยทุธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพ
คลอ่ง EWS ดงักลา่วประกอบด้วยชดุตวัชีว้ดั (ตรวจสอบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า)ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถส่ง
สัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่อง
โดยรวมของธนาคารจะด าเนินการทุกคร่ึงปีโดยระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจัดการ
สามารถด าเนินการป้องกันล่วงหน้าได้ มีการจดัท าสถานการณ์จ าลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะ
ธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวม
วิกฤติ (Combined Crisis: CC) สมมติฐานท่ีใช้ ได้แก่ อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัราเบิกใช้เงินกู้  และ
ส่วนลดมลูคา่ของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งจดัท าเป็นเอกสารและผลการทดสอบเสนอตอ่ ALCO, RMC และ
คณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบท่ีผ่านมาได้ชีใ้ห้เห็นว่าธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการสภาพคลอ่งภายใต้เง่ือนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตตา่งๆ 
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  6. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 
 

ตารางท่ี 18 ข้อมูลคุณสมบัตท่ีิส าคัญของตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงินกองทุน 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน ISIN code: MYBPN1400414 ISIN code: MYBPN1600096 ISIN code: MYBPN1800035 
การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น

สว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีท่ีมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เตม็จ านวน นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัได้เตม็จ านวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 

20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

7 จดัอยู่ในระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบั
ธนาคาร 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 

4,070 ล้านบาท 5,016 ล้านบาท 3,158 ล้านบาท 

9 มลูคา่ท่ีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย) 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 7 กรกฎาคม 2557 11 กรกฎาคม 2559 29 มีนาคม 2561 

12 ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน
หรือมีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

มีการก าหนดระยะเวลา 
การช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 5 กรกฎาคม 2567 11 กรกฎาคม 2569 29 มีนาคม 2571 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ก่อนได้รับการอนมุตัิจากผู้ก ากบัดแูลหรือไม ่

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน ได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและ
จ านวนเงินในการไถ่ถอน 

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ / 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
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ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 8 กรกฎาคม 2562 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 400 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 10 กรกฎาคม 2564 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 29 มีนาคม 2566 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 390 ล้านเหรียญ 
ริงกิตมาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - - - 

 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอ่ืนใด 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) อตัราคงท่ี (Fixed rate) 

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี ร้อยละ 5.20 ตอ่ปี 

19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper 

20 ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้หมด หรือ
บางสว่น หรือตามค าสัง่ท่ีได้รับ 

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ  

ธนาคารต้องปฏิบตัิตาม 
ค าสัง่ท่ีได้รับ 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน
ก าหนดหรือไม ่เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 



 
 

 
 

58 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลง
สภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 
(Conversion trigger) 

- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน
หรือบางสว่น 

- - - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ  
(Conversion rate) 

- - - 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทาง
การเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงิน
ท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ท่ีธนาคาร/กลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินนัน้ก าหนดไว้ 

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ 
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน



 
 

 
 

59 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
Insurance Corporation (“PIDM”) 

และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
Insurance Corporation (“PIDM”) 

และเจ้าหนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเข้าช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
Insurance Corporation (“PIDM”) 
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ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank   ซึง่หากไมม่ีการ
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่ีการ
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินต้นท่ีธนาคารมี
หน้าท่ีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือตราสาร
หนีด้้อยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห้ CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือ 
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่ีการ
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให้ CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 

อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
หรือบางสว่น 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชัว่คราว เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการ
ลดดงักลา่ว 

- - - 

34 สถานะของล าดบัการด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้
ระบปุระเภทของตราสารทางการเงินท่ีด้อยสิทธิกวา่) 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1)ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี),  (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิได้รับช าระหนีก้่อนหน้า (1) ผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้า
มี), (2) ผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผู้ ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามข้อก าหนดสิทธิ
ของผู้ ถือตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  
ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้ ด้วยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ด้ไถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 19  การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์    
Basel III (Transitional period) 

หนว่ย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

มูลค่าของเงนิกองทุน 

31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 34,876 30,981  
1.  เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 34,876 30,981  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 17,411 15,140  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 8,465  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 401  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,619 7,553  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,295 1,309  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน   
         อาคารชดุ 

1,498 1,505  

1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 
         ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

(160) (159)  

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน - 6  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) (43)  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,999) (1,887)  
1.6.1 ผลขาดทนุสทุธิ (35) -  
1.6.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 
         จากงาน 

(82) (141)  

1.6.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (489) (366)  
1.6.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,393) (1,380)  

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,010 12,957  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 12,244  

2. เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 766 713  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  47,886 43,938  
1/ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมม่ียอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III เน่ืองจากรายการ 
ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
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                หน่วย : ล้านบาท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 

เฉพาะธนาคาร ยอดคงเหลอื 
ที่จะทยอย 
นับเข้า 

(หกัออก) 1/ 

มูลค่าของเงนิกองทุน 

31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 32,797 29,687  
1.  เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 32,797 29,687  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  17,411 15,140  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 8,465  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 401  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 5,825 5,758  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,338 1,353  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุใน   
         อาคารชดุ 

1,498 1,506  

1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 
         ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

(160) (159)  

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน - 6  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ - -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (2,327) (1,430)  
1.6.1 ผลขาดทนุสทุธิ (847) -  
1.6.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก 
         จากงาน 

(61) (117)  

1.6.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (481) (361)  
1.6.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (938) (952)  

2. เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,219 13,134  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 12,244  

2. เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 975 890  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  46,016 42,821  
1/ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะไมม่ียอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะต้องมีการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ์ Basel III เน่ืองจารายการ  
   ดงักลา่ว ได้ทยอยนบัเข้าหรือทยอยหกัในอตัราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว 
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ตารางท่ี 20  ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

ตารางท่ี 20.1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ* 

    หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2561 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย์    
1. เงินสด 1,749 1,749  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,790 6,790  
3. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 23,396 23,396  
4. เงินลงทนุสทุธิ 92,172 92,172  
5. เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    

5.1 เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 234,555 234,555  
5.2 ดอกเบีย้ค้างรับ 492 492  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 235,047 235,047  
5.3 หกั  รายได้รอตดับญัชี (8,255) (8,255)  
5.4 หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,539) (10,539)  

o คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่นบัเป็นเงินกองทนุ  (766) A 1/ 

o คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (9,773)  
5.5 หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (52) (52)  

รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 216,201 216,201  
6. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 78 78  
7. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,017 1,017  
8. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,536 3,536  
9. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 489 489 B 
10. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,393 1,393 C 
11. สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 9,028 9,028  

รวมสินทรัพย์ 355,849 355,849  
หนีส้นิ    
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2561 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

12. เงินรับฝาก 185,101 185,101  
13. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 44,534 44,534  
14. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 379 379  
15. หนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 35,513 35,513  
16. หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 24,318 24,318  
17. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 18,968 18,968  

o ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,244 D 2/ 

o ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  6,724  
18. ภาระของธนาคารจากการรับรอง 78 78  
19. ประมาณการหนีส้นิ 1,988 1,988  
20. หนีส้นิอื่น 8,048 8,048  

รวมหนีส้ิน 318,927 318,927  
ส่วนของเจ้าของ    

21. ทนุเรือนหุ้น    
21.1 ทนุจดทะเบียน -หุ้นสามญั 17,411 17,411  
21.2 ทนุท่ีออกและช าระแล้ว-หุ้นสามญั 17,411 17,411 E 

22. สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 10,146 F 
23. องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,401 1,401  

23.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,577 1,577  

o สว่นท่ีนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  1,498 G 3/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  79  
23.2 สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ (160) (160) H 

23.2.1 เงินลงทนุในตราสารหนี ้  (154)  
23.2.2 เงินลงทนุในตราสารทนุ  (6)  

23.3 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั  
ออกจากงาน 

(82) (82) I 

23.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - J 
23.5 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

ของตราสารส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งใน
66 66 K 
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2561 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

กระแสเงินสด 
24. สว่นเกินจากการเปลีย่นแปลงสว่นได้เสยีของธนาคารใน

บริษัทยอ่ย 
(43) 

 
(43) 

 
L 

25. ก าไรสะสม    
25.1 จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 404 404 M 
25.2 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 7,603 7,603  

o ก าไรสทุธิหลงัการจดัสรรนบัเข้าเป็นเงินกองทนุ  7,619 N 

o ขาดทนุสทุธิหกัออกจากเงินกองทนุ  (35) O 

o ก าไรสทุธิที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร  19  
รวมส่วนของเจ้าของ 36,922 36,922  
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 355,849 355,849  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ตอ่สาธารณะและงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมมี่ความแตกตา่ง 
1/เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) ตามเกณฑ์จดัชัน้ลกูหนีข้องธนาคารแห่งประเทศไทย นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได้ จานวน 766 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 
  ร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
2/ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ์ Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการท่ีได้รับอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 20.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เก่ียวข้องกับเงนิกองทุน 

              หนว่ย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2561 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 34,876  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 34,876  

1.1 ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั)  17,411 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,146 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 404 M 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,619 N 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 1,361  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชดุในอาคารชดุ 1,498 G 
1.5.2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขายของ 

                     ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
(160) H 

1.5.3 ก าไรจากการแปลงคา่งบการเงิน - J 
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (43) L 
1.5.5 สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร 

                     ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 
66 K 

1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ   
1.6.1 สว่นเกิน (ต า่กวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของตราสาร 

                     อนพุนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 
(66) K 

1.7 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (1,999)  
1.7.1 ผลขาดทนุสทุธิ (35) O 
1.7.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (82) I 
1.7.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (489) B 
1.7.4 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,393) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 13,010  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,244 D 
เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 766 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้  47,886  
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ส่วนที่ 2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 9/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่ง
อ้างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 
ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่งเป็นอตัราสว่นกบัประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรงไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในแต่ละปี 
จนกระทั่งครบร้อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้าน
สภาพคลอ่งแล้วนัน้ 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึ่งในข้อมูลส าคญัท่ีผู้ มีส่วนได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเส่ียง
ด้านสภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชย์ การเปิดเผยข้อมลู LCR จะชว่ยสนบัสนนุแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชย์และการก ากับดแูลโดย
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึน้และยกระดบัการเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกบัสากล และเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจ
ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิดเผยข้อมลู LCR อยา่งเต็มรูปแบบตามหลกัเกณฑ์ Liquidity 
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส . 2/2561 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูการ
ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio 
disclosure standards) ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยได้ก าหนดให้เปิดเผยข้อมลูเฉพาะระดบัธนาคารเท่านัน้ 
และก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยข้อมลูเป็นรายคร่ึงปีและรายปี ซึ่งมีผลบงัคบัให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูครัง้แรก 
โดยใช้ข้อมลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2561 ส าหรับการเปิดเผยข้อมลูคร่ึงปีแรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) จึงได้จดัท ารายงานการเปิดเผยข้อมลู LCR พร้อมทัง้ค าอธิบาย
เก่ียวกบัข้อมลู LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้วย  

(1) การด ารงอตัราสว่น LCR  
(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA)   
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) 
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1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) 

หนว่ย: ล้านบาท 

 ไตรมาส 4/2561 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 4/2560 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ (Total HQLA) 60,352 51,221 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
43,027 43,137 

(3) LCR (ร้อยละ) 140 120 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ร้อยละ) 80 70 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

   หน่วย: ร้อยละ  

 2561 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

2560 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 3 155 147 
ไตรมาส 4 140 120 

* ค านวณด้วยวิธี simple average โดยให้ค านวณจากข้อมลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 
 

3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

ธนาคารได้ด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคลอ่งท่ีมีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดให้เร่ิมด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 
ในแตล่ะปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 
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 LCR =     สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 

 
LCR เฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 140.3 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร

แห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 80 โดยค านวณจากคา่เฉล่ียของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตลุาคม ร้อยละ 149.0 
เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ141.6 และเดือนธันวาคม ร้อยละ130.2 ทัง้นี ้LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั 
ดงันี ้

1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพดี สภาพคลอ่งสงู ความเส่ียง และความผนั 
ผวนต ่า ไมต่ดิภาระผกูพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อยา่งรวดเร็วโดยมลูคา่ไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
แม้ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรัพย์สภาพคล่องแตล่ะประเภทต้องมีการปรับลด
ด้วยอตัราสว่นลด (haircut) ท่ีเก่ียวข้อง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากบั 60,352 ล้านบาท 
(ร้อยละ 93.8 เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ท่ี 1 ได้แก่ พันธบตัรรัฐบาลและเงินสด เป็นต้น) ซึ่งค านวณจาก
คา่เฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตลุาคม – เดือนธันวาคม 2561 ทัง้นี ้ธนาคาร
ได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของการถือครองสินทรัพย์สภาพ
คลอ่ง 

2. ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
ใน 30 วนัหกัด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วนั ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไมเ่กินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ออก สุท ธิ ใน  30 วันภายใ ต้
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง 

= 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
ท่ีมีความรุนแรง 

- 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเข้าใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ ด้านสภาพ
คลอ่งท่ีมีความรุนแรง 
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2561 
เท่ากบั 43,027 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้
ความส าคญัภายใต้สมมตฐิานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ ยืม
ของลูกค้า ซึ่งใช้อตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าสว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคูส่ญัญาคณุภาพ
ดี และตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึง่ใช้อตัราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นอกจากนี ้ธนาคารได้ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสทุธิ (liquidity gap) และการกระจกุ
ตวัของแหลง่เงิน (funding concentration) ในการจดัการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมืออย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร สง่ผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจดัการด้านสภาพคลอ่งได้ดียิ่งขึน้ 

 
 


