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ส่วนที ่1: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ ์Pillar 3 
 
1. บทน า 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบดว้ย 3 หลกัการ คือ 
 หลักการที ่1 การด ารงเงนิกองทุนข้ันต ่า  

หลกัการท่ี 1 ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยต์อ้งด ารงเงินกองทุนไม่ต  ่ากว่าระดบัท่ีก าหนด เพ่ือรองรบัความ 
เส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงดา้นเครดติ ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร   

 หลักการที ่2 การก ากับดูแลโดยทางการ  
หลกัการท่ี 2 ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยมี์ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทนุเพ่ือรองรบัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงความเส่ียงท่ีไมไ่ดก้ลา่วถึงในหลกัการ
ท่ี1   

 หลักการที ่3 การใช้กลไกตลาดการก ากับดูแล 
หลกัการท่ี 3 สง่เสรมิการใชก้ลไกตลาดในการก ากบัดแูล โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชย ์ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
ส าคญัดา้นเงินกองทนุและความเส่ียงของตนเอง เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในตลาดสามารถเขา้ถึงและใช้เป็น
ขอ้มลูในการประเมินความเส่ียงของธนาคารพาณิชยไ์ด ้

ส าหรบัการก ากับดแูลเงินกองทุนตาม Pillar 3  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดใหธ้นาคาร
พาณิชยเ์ปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเส่ียงและข้อมูลส าคัญๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของธนาคารใหผู้มี้สว่นไดเ้สียในตลาดทราบ  ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายครึ่งปีและ
รายปี คือ ขอ้มลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑท่ี์ ธปท.ก าหนด
ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 
 
2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงินกองทนุตาม Pillar 3 ฉบบันี ้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งก าหนดใหมี้
การเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full 
Consolidation basis) โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบดว้ยบรษิัทตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์(ในฐานะบรษิัทแม)่ 
2. บรษิัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้จ  ากดั ประกอบธุรกิจใหเ้ชา่/เชา่ซือ้รถยนต ์
3. บรษิัท เวิลดลี์ส จ ากดั ประกอบธุรกิจใหเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต ์
4. บรษิัท ซีที คอลล ์จ ากดั ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารตดิตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้
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3. ตัวชีวั้ดความเส่ียงทีส่ าคัญ 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศ ท่ี สนส. 14/2562 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารง

เงินกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 2) และประกาศ ธปท ท่ี สนส. 15/2562 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
การด ารงเงินกองทนุส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ฉบบัท่ี 2) ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตง่วดการบญัชีท่ีเริ่มในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยเ์ปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของตวัชีว้ัด
ความเส่ียงท่ีส าคัญ ทั้งด้านเงินกองทุน และสภาพคล่อง โดยด้านเงินกองทุนก าหนดให้เปิดเผยข้อมูล
เงินกองทนุท่ีสะทอ้นถึงผลกระทบทัง้จ  านวนจากการกนัเงินส ารองตาม TFRS 9 เพิ่มเตมิ ซึ่งอา้งอิงแนวทางจาก 
Pillar 3 disclosure requirements consolidated and enhanced framework (March 2017) ของ BCBS 

 

ตารางที ่1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชีวั้ดความเส่ียงทีส่ าคัญ 

 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

เงนิกองทุน (หน่วย:ล้านบาท)      
1 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ 39,620 36,375 38,029 33,379 
1ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารอง

ตามวิธี ECL1/ ทัง้จ านวน 
39,620 36,375 38,029 33,379 

2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 39,620 36,375 38,029 33,379 
2ก เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน 39,620 36,375 38,029 33,379 
3 เงินกองทนุทัง้สิน้ 54,306 51,227 52,823 48,323 
3ก เงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECLทัง้จ านวน 54,306 51,227 52,823 48,323 
สินทรัพยเ์สี่ยง (หน่วย: ล้านบาท)     
4 สนิทรพัยเ์สีย่งทัง้สิน้ 254,001 270,212 254,584 269,626 
อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรัพยเ์สี่ยง (ร้อยละ)     
5 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ 15.60% 13.46% 14.94% 12.38% 
5ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของหลงัหกัเงิน

ส ารองตามวธีิ ECL ทัง้จ านวน 
15.60% 13.46% 14.94% 12.38% 

6 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 15.60% 13.46% 14.94% 12.38% 
6ก อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้

จ านวน 
15.60% 13.46% 14.94% 12.38% 

7 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ 21.38% 18.96% 20.75% 17.92% 
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รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

7ก อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองดว้ยวิธี ECL ทัง้
จ านวน 

21.38% 18.96% 20.75% 17.92% 

อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)     
8 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัผลขาดทนุในภาวะ

วิกฤต (Conservation buffer) 
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

9 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัความเสีย่งเชิงระบบท่ี
อาจเกิดขึน้ในชว่งเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 

- - - - 

10 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัความเสยีหายส าหรบั
ธนาคารพาณิชยท์ี่มีนยัตอ่ความเสีย่งเชิงระบบในประเทศ 
(Higher loss absorbency) 

- - - - 

11 อตัราสว่นของเงินกองทนุสว่นเพิม่ทัง้สิน้  
(ผลรวมของรายการท่ี 8 ถงึรายการท่ี 10) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

12 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ ท่ีคงเหลอื
หลงัจากการด ารงเงินกองทนุชัน้ต ่า 2/ 

8.60% 6.46% 7.94% 5.38% 

การด ารงสินทรัพยส์ภาพคลอ่งเพื่อรองรับสถานการณด์้าน
สภาพคลอ่งที่มีความรุนแรง (LCR) 3/ 

    

13 ปรมิาณสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA)  
(หนว่ย:ลา้นบาท) 

- - 82,955 78,823 

14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั  
(Total net cash outflows) (หนว่ย:ลา้นบาท) 

- - 52,419 52,900 

15 LCR (รอ้ยละ) 
LCR ขัน้ต ่าตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 

- - 159% 
100% 

150% 
100% 

1/ ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรือ่ง 
เครือ่งมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัช ี

2/ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ ที่คงเหลือหลังจากการด ารงเงินกองทุนขั้นต  ่า ไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากับผลต่างระหว่างอัตรา
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ ในรายการที่ 5 กับอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของขั้นต  ่า รอ้ยละ 4.5 เน่ืองจาก
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ อาจถูกน าไปใชด้  ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต  ่า รอ้ยละ 6 และ/หรืออัตราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ขัน้ต  ่า รอ้ยละ 8.5 

3/ ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) ตามประกาศ ธปท. ที่ 
สนส.2/2561 ลงวนัที่ 25 มกราคม 2561 บนเว็บไซดธ์นาคาร 

https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html 

 

https://www.cimbthai.com/th/personal/who-we-are/investor-relations/financial-information/pillar-three-disclosures.html
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4. เงนิกองทุน 

 4.1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกองทุนภายใตห้ลักเกณฑ ์Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จ านวนทัง้สิน้ 54,306 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ  านวน 
39,620 ลา้นบาท เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 จ านวน 39,620 ลา้นบาท และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,686 ลา้นบาท 
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ  านวน 38,029 ลา้นบาท เงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 1 จ านวน 38,029 ลา้นบาท และเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 จ านวน 14,793 ลา้นบาท รวมเป็นเงินกองทุนทัง้สิน้ 
52,822 ลา้นบาท  

องคป์ระกอบเงินกองทนุ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบดว้ย 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบดว้ย  

 ทนุหุน้สามญัช าระแลว้ 
 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 
 ทนุส ารองตามกฎหมาย  
 ก าไรสทุธิคงเหลือจากการจดัสรร  
 องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 
o สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ อาคารหรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 
o ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม

ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 
o เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
o เงินส ารองส าหรบัหนีส้ินทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุเน่ืองมาจากความเส่ียงดา้นเครดติ 
 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ 
o สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
o สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 
o ผลกระทบจากการปรบัปรุงประมาณการหนีส้ินตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัยส าหรบั

โครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 
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เงนิกองทุนช้ันที ่2 ประกอบดว้ย 

 เงินส ารองทั่วไป (General provision) คือ เงินส ารองส าหรบัสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัท่ีไม่มี
การเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (performing) และเงินส ารองส าหรบั
สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (under-
performing) โดยก าหนดใหน้ับเขา้เป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 1.25 ของยอด
สินทรพัยเ์ส่ียงดา้นเครดติ   

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว จ านวน 570 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายใหก้ับผูล้งทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือท่ี ฝกก.(02) 
414/2559 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไดเ้ตม็จ านวน 

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว จ านวน 390 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายใหก้ับผูล้งทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ ์Basel III ซึ่งไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝกก. 221/2561 
ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไดเ้ตม็จ านวน 

 หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว จ านวน 550 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 เพ่ือขายใหก้ับผูล้งทุนในต่างประเทศ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เกณฑ ์Basel III ซึ่งไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหนงัสือท่ี ฝกก. 527/2562
ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิดงักลา่วเขา้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ไดเ้ตม็จ านวน 
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ตารางที ่ 2 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                          หนว่ย : ลา้นบาท 

องคป์ระกอบเงนิกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

1. เงนิกองทุนชั้นที่ 1 39,620 36,375 38,029 33,379 
 1.1   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ  39,620 36,375 38,029 33,379 

1.1.1  ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411 
1.1.2  สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั (สทุธิ) 10,146 10,146 10,146 10,146 
1.1.3  ทนุส ารองตามกฎหมาย 536 425 536 425 
1.1.4  ก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 12,011 8,939 9,520 5,256 
1.1.5  รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ  1,700 1,803 1,743 1,846 

1.1.5.1  ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สะสม 1,743 1,846 1,743 1,846 
1.1.5.2  รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก                                                            

ผูเ้ป็นเจา้ของ 
(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรบัตา่งๆ ท่ีไมอ่นญุาตใหม้ีผลกระทบตอ่มลูคา่ 
ของเงินกองทนุ 

(153) (318) (153) (318) 

1.1.6.1  เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งเป็น
กระแสเงินสด 

(238) (284) (238) (284) 

1.1.6.2  เงินส ารองส าหรบัหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนด 
ใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผานก าไรหรอื
ขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งดา้นเครดติ 

85 (34) 85 (34) 

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ 
เจา้ของ  

(2,031) (2,031) (1,174) (1,387) 

1.1.7.1 ผลขาดทนุสทุธิงวดครึง่ปีหลงั (95) - (11) - 
1.1.7.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผล 

ประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
(294) (335) (242) (290) 

1.1.7.3 สนิทรยัพไ์มม่ีตวัตน  (970) (1,151) (921) (1,097) 
1.1.7.4 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (672) (545) - - 

 1.2   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชั้นที่ 2 14,686 14,852 14,793 14,944 
    2.1   ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 12,262 12,262 12,262 
    2.2   เงินส ารองทั่วไป 2,424 2,590 2,531 2,682 
3. เงนิกองทุนทั้งสิน้ตามกฎหมาย 54,306 51,227 52,822 48,323 
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4.2 ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งของกลไกในการปรบัลด
และบริหารความเส่ียง ซึ่งไดแ้ก่ การด ารงเงินกองทุนใหเ้พียงพอทัง้ในภาวะปกติและในภาวะท่ีเกิดเหตุการณ์
รุนแรงและเป็นไปได ้(“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารไดก้ าหนด
แผนการบรหิารจดัการเงินกองทนุ ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรกัษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยในแผนการบริหารเงินกองทนุประจ าปี จะมีการก าหนด Internal Capital Target 
ท่ีสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ต  ่าท่ีกฎหมายก าหนด และน ามาใชเ้ป็นสัญญาณเตือนล่วงหนา้ในการติดตามและ
รกัษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ธนาคารมีการค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรบัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดา้น
ตลาด (Market Risk) และความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท.  โดยธนาคาร
ไดร้บัอนมุตัจิาก ธปท. ใหใ้ชว้ิธีดงัตอ่ไปนีใ้นการค านวณเงินกองทนุ 

 
ประเภทความเส่ียง วิธีการด ารงเงนิกองทุน 

1. ความเส่ียงดา้นเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงดา้นตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 
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ตารางที ่3 มูลค่าเงนิกองทุนข้ันต ่าทีต่้องด ารงตามหลักเกณฑ ์Basel III แยกตามประเภทความเส่ียง  

                       หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  16,483 17,613 17,210 18,238 

1.  ลกูหนีท้ี่ไมด่อ้ยคณุภาพ 15,740 16,782 16,487 17,428 
1.1 ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ 

พฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน  องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้
น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

46 32 46 32 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินองคก์าร
ของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้  า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และบรษัิทหลกัทรพัย ์

1,377 1,573 1,374 1,570 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ร 
ของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้  า้หนกัความเสีย่ง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

7,447 7,940 10,449 11,065 

1.4  ลกูหนีร้ายยอ่ย 4,084 4,412 1,632 1,730 
1.5  สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 2,271 2,305 2,271 2,305 
1.6  สนิทรพัยอ์ื่น 515 520 715 726 

2.  ลกูหนีด้อ้ยคณุภาพ 743 831 723 810 
ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 2,997 3,225 2,997 3,225 

     1. ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 2,787 3,021 2,787 3,021 
     2. ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 210 204 210 204 
     4. ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
ส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร 2,110 2,130 1,433 1,455 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่้องด ารง 1/ 21,590 22,968 21,640 22,918 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนสว่นเพิ่ม 2/ 6,350 6,755 6,364 6,741 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าและเงนิกองทุนสว่นเพิ่มทั้งสิน้ 27,940 29,723 28,004 29,659 
รวมมูลค่าสินทรัพยเ์สี่ยงทั้งสิน้ 254,001 270,212 254,584 269,626 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สินทรพัยเ์สี่ยงขัน้ต  ่าเทา่กบัรอ้ยละ 8.50 
2/ อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใตห้ลักเกณฑ ์Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหธ้นาคาร
พาณิชยด์  ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมอีกรอ้ยละ 2.5 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจา้ของ
ตอ่สินทรพัยเ์ส่ียง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สินทรพัยเ์ส่ียง (Tier 1 Ratio) และอตัราส่วน
เงินกองทนุทัง้สิน้ (Total Capital Ratio) อยูท่ี่รอ้ยละ 15.6 รอ้ยละ 15.6 และรอ้ยละ 21.4 ตามล าดบั ในขณะท่ี
การด ารงเงินกองทนุของธนาคาร อยู่ท่ีรอ้ยละ 14.9 รอ้ยละ 14.9 และรอ้ยละ 20.8 ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นไดว้่า 
ธนาคารยงัคงรกัษาระดบัเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอตัราส่วนเงินกองทุนขัน้ต  ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
(Capital Buffer) ท่ีทางธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
 
ตารางที ่4 อัตราส่วนการด ารงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                             หนว่ย : รอ้ยละ 

อัตราส่วน 

กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
เกณฑ์
ขั้นต ่า
ของ
ธปท. 1/ 

เงนิกองทุน 
ขั้นต ่าและ 
เงนิกองทุน 
ส่วนเพิ่ม 2/ 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของตอ่สนิทรพัยเ์สีย่ง 15.60 13.46 14.94 12.38 4.50 7.00 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่ สนิทรพัยเ์สีย่ง 15.60 13.46 14.94 12.38 6.00 8.50 
เงินกองทนุทัง้สิน้ ตอ่ สนิทรพัยเ์สีย่ง 21.38 18.96 20.75 17.92 8.50 11.00 

1/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต  ่า ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการด ารงเงินกองทนุขัน้ต  ่าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทย
ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์  ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มอีกรอ้ยละ 2.5 
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5. ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารไดจ้ดัท ากรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise-Wide Risk Management: 
EWRM) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารสามารถใชก้รอบนโยบายฯ เป็นเครื่องมือในการคาดการณแ์ละบริหาร
จัดการความเส่ียงต่างๆ ทัง้ในปัจจุบนัและท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการเปล่ียนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ปัจจยัภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
 

องคป์ระกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเส่ียงขององคก์ร มีดังนี ้

       ธรรมาภบิาล และองคก์ร 
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วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารถือวา่การบรหิารความเส่ียงเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
ตดัสินใจและวฒันธรรมองคก์ร โดยน า Three Lines of Defense มาใชเ้ป็นหลกัในการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคาร กล่าวคือ มีการบริหารจดัการความเส่ียง ณ จุดท่ีท าธุรกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง ตลอดจนมีการ
ก าหนดผูร้บัผิดชอบความเส่ียงดา้นตา่งๆ ภายในธนาคารไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

ธรรมาภิบาลและองคก์ร  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหก้ารใชก้รอบนโยบายฯ 
เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบในการก าหนดทิศทางใน
การประกอบธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) โดยมีกรอบ /
นโยบายและขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการความเส่ียงดา้นต่างๆ รวมทัง้หน่วยงานก ากับ
ดแูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบใหมี้การปฏิบตัิตามกรอบนโยบายนี ้

 

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ หมายถึงระดับและประเภทของความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีธนาคาร
สามารถยอมรบัได ้เพ่ือใหบ้รรลตุามเปา้หมายทางกลยทุธแ์ละธุรกิจ การก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัไดนี้ ้
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธแ์ละธุรกิจประจ าปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมาย
การเตบิโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตังิาน เงินกองทนุ และความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภณัฑ์
หรือท าธุรกรรมใหม ่รวมถึงการก าหนดทิศทางและระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้  

 การระบุและประเมินความเส่ียง ธนาคารจะใชน้โยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตังิาน แนวทาง/
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เพ่ือใหก้ารระบแุละประเมินความเส่ียงเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

 การวัดความเส่ียง ธนาคารจะใชร้ะเบียบและวิธีการวดัความเส่ียงดา้นตา่งๆ รวมทัง้การทดสอบภาวะ
วิกฤต เพ่ือวดัความเส่ียงโดยรวม 

 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม ธนาคารจะใชเ้พดานและการควบคุมความเส่ียงในการ
จัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรบัไดต้ามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ ซึ่งจะตอ้งมีการติดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุมความเส่ียงดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท าธุรกิจ ภาวะตลาด และการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทัง้
แผนการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 การติดตามและการรายงานความเส่ียง ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้แบบรายลูกคา้และแบบพอรต์โฟลิโอ เพ่ือควบคมุใหค้วามเส่ียงต่างๆ นัน้อยู่ภายใตร้ะดบั
ความเส่ียงท่ียอมรบัไดต้ามท่ีธนาคารก าหนด 
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ข้ันตอนด้านความเส่ียง ธนาคารจะบริหารจดัการ
ความเส่ียงดา้นตา่งๆ ตามหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการบริหารความเส่ียงแตล่ะประเภท โดยมี
มาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วยก าหนดการบงัคบัใชน้โยบาย และขัน้ตอนการปฏิบตังิานเพ่ือชว่ยในการ
น านโยบายความเส่ียงตา่งๆมาใชใ้นการปฏิบตังิาน 

 บุคลากร เน่ืองจากธนาคารเป็นองคก์ร ตอ้งปรบัเปล่ียนอยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อความซับซอ้นท่ี
เพิ่มขึน้ในการด าเนินธุรกิจธนาคาร รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดงันัน้
บคุลากรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญจงึเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อใหก้ารใชก้รอบนโยบายฯ เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์

 เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาคารจะใชก้ารบรหิารจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหาร
ความเส่ียง 

 

ธนาคารมุ่งท่ีจะใชห้ลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือใหธ้นาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินท่ีมั่นคง น่าเช่ือถือและยั่งยืน โดยมีหลกัการว่าผลตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกับระดับ
ความเส่ียงท่ีธนาคารยอมรบัได ้ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจธนาคารตอ้งเผชิญกับความเส่ียงหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร (Operational Risk) และความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 

ในการควบคมุดแูลการบริหารความเส่ียงและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคาร
ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) ท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือก ากับดูแลดา้นความเส่ียง  
ดแูลรบัผิดชอบครอบคลุมความเส่ียงทกุประเภท เน่ืองจากการก ากับการปฎิบตัิงาน (Compliance) และการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management) มีความเก่ียวเน่ืองกันเป็นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึงได้
ปรบัเปล่ียนใหก้ารก ากับการปฎิบตัิงานอยู่ภายใตอ้ านาจและความรบัผิดชอบของ BRC แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee:  AC)  และเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการ Board Risk and Compliance 
Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตัง้แต่เดือนกันยายน 2562 เป็นตน้ไป 
คณะกรรมการ BRCC ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ซึ่งมาจากคณะกรรมการธนาคารทัง้หมด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee: RMC) โดยใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRCC เพ่ือดแูลความเส่ียงดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง ความเส่ียงดา้นเงินกองทนุ (การก ากบัดแูล
เรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น ทั้งนี ้RMC ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
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ประสบการณ ์ท าหนา้ท่ีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให ้BRCC และ 
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้งการก ากบัดแูลในดา้นนี ้เพ่ือใหค้วามเส่ียงดา้นตา่งๆ 
มีการบรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปรง่ใส BRCC 
ยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการคณุภาพสินทรพัย ์(Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหนา้ท่ีในการพิจารณา
และ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการลูกหนีท่ี้มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง(แล้วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมัติและให้ความเห็นชอบ
ขอ้เสนอและแผนงานการตัง้และทบทวนการตัง้ส  ารองลกูหนีท่ี้ไม่ใช่สินเช่ือรายย่อยท่ีมีปัญหาหรือคาดว่าจะมี
ปัญหา 

ทัง้นี ้ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีพฒันาและด าเนินการตามนโยบาย กลยทุธแ์ละ
วิธีปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงภายในธนาคารท่ีเหมาะสม รวมทัง้ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ BRCC, RMC คณะกรรมการย่อยภายใต ้RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ (Credit 
Committee: CC) ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึ ้นในการด าเนินธุรกิจ โดยเป็น
หน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความเส่ียง นอกจากนี ้ยงัได้
จัดตัง้หน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ (Special Assets Management) เพ่ือดูแลจัดการสินเช่ือด้อย
คณุภาพ รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาส าหรบัลกูหนีท่ี้หากไมไ่ดร้บัการบรหิารจดัการจะกลายเป็นสินเช่ือดอ้ยคณุภาพ 

  
โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียง ท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการติดตามดูแลและบริหารความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริหารความเส่ียงสินเชื่อ Non-Retail มีหน้าท่ีกลั่นกรองและวิเคราะห์สินเช่ือให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานในการพิจารณาสินเช่ือตามนโยบายสินเช่ือและระเบียบวิธีปฏิบตัิของธนาคาร 
และ/หรือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยผูก้  ากบัดแูลทางราชการ ใหค้  าเสนอแนะผลการวิเคราะหส์ินเช่ือ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือท่ีเก่ียวข้อง หรืออนุมัติสินเช่ือภายใต้ขอบเขคอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมายจากธนาคาร (JDA) และท าหนา้ท่ีก ากับดแูล บริหารจดัการ และป้องกันแกไ้ขสินเช่ือท่ีมี
ความเส่ียง  

 

2. บริหารความเส่ียงสินเชื่อรายย่อย มีหนา้ท่ีติดตามและจัดท ารายงานคณุภาพของพอรต์ (Asset 
Quality) สินเช่ือรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหเ้ขา้ใจและแยกแยะ
ลกัษณะเฉพาะตวัของกลุม่ลกูคา้ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงตอ่ Portfolio ตา่งๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน พรอ้ม
ท าการวิเคราะหค์วามเส่ียง ผลกระทบและจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ธนาคาร 
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3. บริหารความเส่ียงด้านตลาด มีหนา้ท่ีวิเคราะหแ์ละระบุความเส่ียงดา้นตลาดท่ีเกิดจากธุรกรรมใน
บัญชีเพ่ือการคา้ (Trading activities) ประเมินค่าความเส่ียงดา้นตลาด ติดตามและควบคุมตาม
ขอ้ก าหนดของเพดานความเส่ียงท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market Risk Limits) รายงาน
ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการรายงานการเกินเพดานความเส่ียงตามนโยบายธนาคาร 
(Escalation Procedure) 
 

4. บริหารความเส่ียงด้านสินทรัพยแ์ละหนีสิ้น มีหนา้ท่ีวดั ติดตาม และควบคมุความเส่ียงดา้นสภาพ
คลอ่ง และความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือธนาคารใหอ้ยูภ่ายใตน้โยบายและแนวทางท่ีไดร้บั
จากคณะกรรมการบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน หรือคณะกรรมการธนาคาร 
 

5. บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ มีหน้าท่ีในการศึกษา ทบทวน ติดตาม และปรับปรุงกรอบ
นโยบายและแผนงานการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยขอบเขตของการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฎิบตัิการยงัครอบคลมุถึงความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีและไซเบอร ์ความเส่ียงดา้นการทจุริต และความ
เส่ียงดา้นความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 

 

6. บริหารสินทรัพยก์ลุ่มพิเศษ มีหนา้ท่ีบริหารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ โดยการบริหารลูกหนีส้ินเช่ือทีมี 
Risk Rating 14A หรือดอ้ยกวา่ ไมว่า่จะเป็นการตดิตาม การเรียกคืน การแกไ้ข การปรบัปรุงโครงสรา้ง
หนี ้และหรือการด าเนินคดีและติดตามกระบวนการด าเนินการทางกฎหมาย นอกจากนี ้ยงัท าหนา้ท่ี
บริหารอสงัหาริมทรพัยร์อการขาย โดยใหมี้การน าเสนอแนวทางและการวางแผนการขาย เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ธนาคาร และเป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ดูแล
จดัการสินทรพัยใ์หอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มขาย 
 

7. พัฒนาแบบจ าลองและวิเคราะหพ์อรต์สินเชื่อ มีหนา้ท่ีพฒันาแบบจ าลองของ Internal Rating 
และ scorecard  ส  าหรบัประกอบการพิจารณาสินเช่ือ (อนุมัติ/ปฏิเสธ) และวัดความเส่ียงตามวิธี 
Internal Rating Based (IRB) และติดตามประสิทธิภาพแบบจ าลอง (Model monitoring) เพ่ือมั่นใจ
ว่าแบบจ าลองของ  Internal rating  และ scorecard สัมพันธ์กับสภาพตลาดปัจจุบันและยังคง
สมบูรณน์่าเช่ือถือ รวมทัง้การจดัท าและทบทวน Methodology ในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต
จากการกระจุกตวัของสินเช่ือ ท่ีใชใ้นการก าหนดความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite) ไดแ้ก่ การ
กระจกุตวัของสินเช่ือภาคธุรกิจ การกระจกุตวัของสินเช่ือในแตล่ะประเทศ 
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8. วิเคราะหค์วามเส่ียงด้านเงินกองทุนและเครดิต มีหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญัคือ ประเมิน วดั และติดตาม
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรบัความเส่ียงดา้นเครดิต และจดัท ารายงานขอ้มลูความเส่ียงในภาพรวม 
ตามเกณฑก์ ากับดูแลเงินกองทุนของ Basel รวมถึงการวิเคราะหค์วามเส่ียงดา้นเครดิตของพอรต์
สินเช่ือ Non-retail ทัง้แบบ Static และ Dynmic เพ่ือใหผู้บ้รหิารระดบัสงูหรือคณะกรรมการธนาคารใช้
ติดตาม Risk Profile ของพอรต์สินเช่ือไดอ้ย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ ์และเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

 

9. บริหารระบบจัดอันดับความเส่ียงด้านเครดิต มีหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญั คือ การบริหารจดัการระบบ
ความเส่ียงดา้นเครดิต ไดแ้ก่ การ Implement  Retail Business Rules ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพิจารณา
สินเช่ือรายย่อยใหมี้ความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นเครดิตของ
ธนาคาร และขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจดัการ Implement แบบจ าลองท่ีใชใ้น
การวดัความเส่ียงของลกูคา้ทัง้ Retail Scorecard และ Non-retail Credit  

 

10. สอบทานสินเชื่อ มีหนา้ท่ีสอบทานธุรกรรมดา้นสินเช่ือของธนาคาร เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้่ากระบวนการ
อนุมัติสินเช่ือและการด าเนินการหลงัการอนุมตัิสินเช่ือ เป็นไปตามนโยบายสินเช่ือ และระเบียบวิธี
ปฏิบัติท่ีธนาคารก าหนดไว้ รวมถึงความถูกตอ้งของการจัดชัน้ลูกหนี ้และการกันเงินส ารอง ตาม
แนวนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

11. กลยุทธค์วามเส่ียงและวางแผน มีหนา้ท่ีสนบัสนุนผูบ้ริหารสงูสุดบริหารความเส่ียงในการวางแผน
งานและพฒันากลยทุธ ์ส าหรบัทีมงานบรหิารความเส่ียง ขบัเคล่ือนและสนบัสนนุโครงการดา้นกลยทุธ์
ตา่ง ๆ ซึ่งรวมถึงการรเิริ่มและติดตามดแูลแผนปฎิบตังิานของโครงการ แกไ้ขปัญหา และบรหิารจดัการ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ/สมาชิกในทีม 
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6. การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 
 

6.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์

ความเส่ียงดา้นกลยทุธเ์ป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่
เพียงพอ หรือครอบคลมุ ซึ่งอาจคกุคามการด าเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลท าใหข้าดความไดเ้ปรียบในการ
แขง่ขนั หรือการขาดทรพัยากรและมาตรการท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

เปา้หมายท่ีส าคญัของการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์คือ การรกัษาระดบัความเส่ียงท่ีด าเนินการ
โดยธนาคาร ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีก าหนด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์ความเพียงพอของสินทรพัยแ์ละเงินทนุ โดย
ลดการเกิดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึน้ ดังนั้นธนาคารมีการก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk 
Appetite) ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเส่ียงดา้นกลยุ ทธ์
ประกอบดว้ย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การตดิตามผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จรงิของแผนธุรกิจท่ีไดร้บั
การอนุมตัิ การวิเคราะหต์ลาด การวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรบัแผนธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณต์ามความจ าเป็นและเหมาะสม ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วน
รว่มอยา่งใกลช้ิดตลอดกระบวนการก าหนดแผนธุรกิจ หลงัจากการด าเนินการแลว้ คณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายบรหิารท่ีไดร้บัมอบหมายจะตดิตามผลและทบทวนผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จรงิเทียบกบัเปา้หมายและแผนงาน 

6.2 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 6.2.1 การบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือโอกาสหรือความนา่จะเป็นท่ีลกูหนีห้รือคูส่ญัญา (Counterparty) ไมย่ินยอม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหรือพนัธะท่ีมีต่อธนาคารตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาเงินกูห้รือสญัญาผูกพันอ่ืนๆ 
ความเส่ียงดา้นเครดิตอาจส่งผลใหค้ณุภาพของสินเช่ือธนาคารดอ้ยลง ซึ่งจะส่งผลตอ่ความสามารถในการท า
ก าไรและระดบัเงินกองทนุ การบรหิารความเส่ียงดา้นเครดิตมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือเสรมิสรา้งมลูคา่แก่ผูถื้อหุน้ 
โดยรายไดท่ี้ไดร้บัจะตอ้งสอดคลอ้งและคุม้ค่ากับระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ทัง้นี ้ภายใตน้โยบายบริหาร
ความเส่ียงดา้นเครดิต ธนาคารไดจ้ดัใหมี้กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เทคนิคการวดัความเส่ียงและ
การควบคมุความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดลุผ่านการก าหนดหนา้ท่ีอย่างชดัเจน 
ระหวา่งผูท้  าหนา้ท่ีดา้นการตลาด ผูว้ิเคราะหส์ินเช่ือ ผูป้ระเมินสินเช่ือ ผูอ้นมุตัสิินเช่ือ และผูบ้รหิารจดัการความ
เส่ียง ขณะเดียวกนั ไดมี้การปรบัปรุงกรอบและวิธีปฏิบตัิการเก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียงส าหรบัธนาคารและ
บริษัทในเครือ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง
ของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบีดว้ย 
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ธนาคารไดป้รบัปรุงและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
เหมาะสมกบัประเภทลกูคา้ และพอรต์สินเช่ือของธนาคารท่ีเตบิโตขึน้  ประกอบดว้ย Corporate Rating Model 
ซึ่งพฒันาและใชส้  าหรบัลกูคา้บรรษัทธุรกิจหรือลูกคา้ขนาดใหญ่ เครื่องมือจดัระดบัความเส่ียง SMEs Rating 
Model ส าหรบัลูกคา้ขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่องมือจัดระดบัความเส่ียง Life Insurance Model และ 
General Insurance Model ส าหรับลูกค้ากลุ่ม Life & Non-Life เครื่องมือจัดระดับความเส่ียงสินเช่ือกลุ่ม
พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ไดแ้ก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing 
Real Estate (IPRE) ส าหรบัลูกคา้ขนาดเล็ก ธนาคารไดพ้ฒันาเครื่องมือใหม่ท่ีช่วยในการอนุมตัิสินเช่ือ SME 
Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใชค้ะแนน (Credit Scoring) ส าหรบัลกูคา้รายยอ่ยทัง้สินเช่ือ
ไม่มีหลกัประกนัและสินเช่ือมีหลกัประกนัตลอดจนสินเช่ือเช่าซือ้ ซึ่งในปัจจบุนั ธนาคารมีระบบงาน (system) 
เพ่ือใชใ้นการจดัระดบัความเส่ียง การตดิตามและประเมินผลแบบจ าลอง (model monitoring) ใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ ธนาคารยังได้ท าการก าหนดระดับคุณภาพของสินเช่ือใหม่ของลูกค้ารายย่อย 
(Acquisition Quality Trigger: AQT) เพ่ือท าการเฝา้ตดิตามคณุภาพของสินเช่ือรายย่อยใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

ทกุๆ ปี ธนาคารจะก าหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดบัความเส่ียงของ Portfolio ท่ียอมรบัได้
ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณว์่าจะเป็นในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นแนวทางใหก้ารขยายธุรกิจด าเนินไป
ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถบริหารจดัการได ้โดยไดมี้การติดตามควบคมุเป็นประจ าทุกเดือน
และรายงานตอ่ RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร 

 

 การอนุมัตสิินเชื่อ 
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเช่ือประเภทท่ีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดย “คณะกรรมการ

พิจารณาสินเช่ือ” และ “อ านาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิร่วมกัน ของบริหารความเส่ียงและหน่วยงานธุรกิจ” 
(Joint Delegation Authority: JDA)  

การอนุมตัิโดย JDA มีการก าหนดหลกัเกณฑโ์ดยก าหนดระดบัวงเงินกลุ่มลูกคา้ (Group Exposure) 
ระดับความเส่ียงของกลุ่มลูกค้า (Global Group Rating) และความคุม้มูลหนีข้องหลักประกัน (Loan-to-
Collateral Value) เป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดระดับอนุมัติ เพ่ือเป็นการลดจ านวนลูกค้าท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ท าใหส้ามารถอนมุตัวิงเงินไดเ้รว็ขึน้  

ในกรณีท่ีลูกคา้รายนัน้ๆไม่อยู่ในเกณฑท่ี์สามารถอนุมัติโดย JDA ได ้ใหน้  าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตั ิ
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 การจัดการสินเชื่อทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
ความเส่ียงจากสินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีกระทบ

ต่อความสามารถในการท าก าไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงให้
ความส าคญักบัการติดตามและจดัการ NPL อย่างใกลช้ิดและระมดัระวงั และมีการตัง้ส  ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูอยา่งเพียงพอ นอกจากนี ้ธนาคารมีการตดิตามดแูลและบรหิารจดัการลกูคา้ท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันไม่ใหส้ินเช่ือดอ้ยคุณภาพลง ส าหรบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตระดบั Portfolio นัน้ 
ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงจากการกระจกุตวัของสินเช่ือ โดยมีการก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) 
ในระดบัท่ีเหมาะสม เชน่ เพดานความเส่ียงในระดบัประเทศ เพดานความเส่ียงในการใหเ้งินกูยื้มตอ่กลุม่ลกูคา้ 
เพดานความเส่ียงตามประเภทธุรกิจท่ีมี Black และ RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพ่ือชว่ยในการ
ก าหนดเพดานความเส่ียงและควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือ ตลอดจนเพ่ือช่วยใหมี้แนวทางท่ีชดัเจนในการ
ปลอ่ยสินเช่ือ กลา่วคือ “Black – สินเช่ือท่ีควรหลีกเล่ียง” “Red - ไมค่วรขยายสินเช่ือ” “Amber – ระมดัระวงัใน
การปลอ่ยสินเช่ือ” และ “Green – ขยายสินเช่ือ” นอกจากนี ้ธนาคารไดมี้การจดัท าการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือ
ประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะไดร้บัหากเกิดเหตกุารณภ์าวะเศรษฐกิจและการเงินตกต ่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้
และกรณีรุนแรง 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัไดมี้การก าหนดนโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับความเ ส่ียงดา้นเครดิต 
เพ่ือชว่ยในการปอ้งกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

 

 นโยบายการควบคุมดูแล และการตดิตามหนี ้
 ธนาคารไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิงานในการบริหารและติดตามหนีท่ี้มีปัญหาและท่ีมีแนวโนม้ท่ี

จะมีปัญหา (Watch List) อย่างใกลช้ิด เพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
การปฏิบตังิานในเรื่องการติดตามหนีมี้ปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิ
ในการติดตามลูกหนีท่ี้มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเ พ่ือ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิ่งขึน้ นอกเหนือไปจากการจดัชัน้ลกูหนีต้ามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแลว้ 
ธนาคารยงัมีการจดัชัน้หนีต้ามเกณฑค์ณุภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจดัชัน้ล่วงหนา้ส าหรบัลูกหนีท่ี้
มีสญัญาณบง่บอกว่าอาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนดัช าระหนี ้ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการคณุภาพกลุ่ม
ลูกหนีท่ี้คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงไดจ้ดัท าแนวทางการ
ติดตามและรายงานผลลูกหนีก้ลุ่มดังกล่าวขึน้เรียกว่า Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับ
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือในการตรวจสอบสถานะของลูกหนี ้อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการก าหนด Early Warning 
Indicators ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต จะไดมี้การก าหนดแผนการปฏิบตัิต่อลูกหนี ้
ดงักลา่วใหเ้หมาะสมและทนัทว่งทีเพ่ือลดความเส่ียงใหแ้ก่ธนาคาร ทัง้นี ้ลกูหนีท่ี้คาดวา่จะมีปัญหาดงักลา่ว จะ
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ถูกจัดใหเ้ป็นลูกหนีก้ลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของปัญหาและความเส่ียง คือ 
Watch List-Low, Watch List-Medium และ Watch List-High ในส่วนของกลุม่ Watch List-Low และ Watch 
List-Medium ยังถือว่าเป็นลูกหนีจ้ัดชัน้ปกติของธนาคาร (Performing – Stage 1) ขณะท่ีกลุ่ม Watch List-
High ถือเป็นลกูหนีท่ี้มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing Stage 2) 
โดยลูกหนีก้ลุ่ม Watch List  ทัง้ 3 ระดบัดงักล่าว รวมถึงลูกหนีท่ี้เป็นสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีมียอดหนี้
เกินกว่า 10 ลา้นบาทขึน้ไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาต่อคณะกรรมการ
คณุภาพสินทรพัย ์(Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจ าทกุเดือน 

คณะกรรมการคุณภาพสินทรพัย์ จัดตัง้ขึน้เพ่ือติดตาม ดูแล ใหค้  าแนะน าและพิจารณาอนุมัติการ
จดัการหนีข้องลูกหนีก้ลุ่มดงักล่าว รวมถึงลูกหนีก้ลุ่มอ่ืนท่ีธนาคารตอ้งดูแลใกลช้ิด เพ่ือใหธ้นาคารสามารถ
จดัการหนีท่ี้มีปัญหาและหนีท่ี้มีแนวโนม้จะมีปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ในการปรบัระดบัการจดั
ชัน้ลูกหนี ้การตัง้ส  ารอง และการด าเนินการเพ่ือเรียกคืนหนี ้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และท าใหธ้นาคารมีโอกาสไดร้บัเงินคืนจากสินเช่ือท่ีมีปัญหากลบัมาสงูขึน้ 

นอกจากนี ้ในส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์      
รอการขาย (Non-Performing Asset: NPA) ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลักเกณฑ์การ
ค านวณมลูคา่เพ่ือการจ าหน่ายจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บั (Discounted Cash Flow) และ
มลูคา่ราคาตลาด (Fair Market Value) โดยใหค้วามส าคญักบัความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และชว่ยลด
ความเสียหายตอ่ธนาคาร 

 

 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลกูหนีท่ี้ใหค้วามรว่มมือ มีศกัยภาพ และมี
แนวโนม้สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัใหม่ได ้ทัง้นี ้เพ่ือใหธ้นาคารและลูกหนีไ้ดร้บัประโยชนจ์ากการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีร้่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสไดร้ับช าระหนี้คืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสียต ่าสุด 
ในขณะท่ีลูกหนีย้งัคงสามารถด าเนินธุรกิจไดต้่อไป แต่อาจจะตอ้งรบัความสูญเสียบางส่วนของตนดว้ย โดย
ธนาคารจะด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีต้ามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้
เป็นการหลีกเล่ียงการจดัชัน้หนี ้การกันเงินส ารองเพิ่ม และการหลีกเล่ียงหลกัเกณฑก์ารระงบัรบัรูด้อกเบีย้คา้ง
รบัเป็นรายได ้

 ธนาคารพิจารณาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้โดยธนาคารจะถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และ
วิธีการท่ีก าหนดไวส้  าหรบักระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ซึ่งครอบคลมุการวิเคราะหล์กูหนี ้การอนมุตัิ การ
จดัท าเอกสารสญัญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบตัิดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของ



 
 

 
 21 

ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการและ
ประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้แล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุ คคลท่ีสามท่ีเป็น
ผูช้  านาญการเฉพาะซึ่งไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจท่ีปรกึษาทางการเงินใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงิน หรือท า
การปรับปรุงโครงสรา้งหนีแ้ทนธนาคารได ้โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสรา้งหนีจ้ะตอ้งน าเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรพัย์ หรือผูมี้
อ านาจอนมุตัติามค าสั่งของธนาคาร 

 นโยบายการจัดช้ันสินทรัพยแ์ละการตั้งส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 ธนาคารไดป้ฏิบตัิตามหลักเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศ ธปท.ท่ี สนส. 23/2561 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกันเงินส ารองของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ท่ีก าหนดให้
การจัดชัน้และการกันส ารองสอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยจัดชั้นสินทรัพยแ์ละภาระผูกพันทาง
การเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) สินทรัพยแ์ละภาระผูกพันทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-
performing) (2) สินทรพัยแ์ละภาระผูกพันทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต (Under-performing) และ (3) สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) ตลอดจนใหมี้การกนัส ารองเพ่ือรองรบัผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) 

 ส าหรบัการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุตอ่สินทรพัยเ์ส่ียงตามวิธี SA ทัง้ในระดบัธนาคารและ
ระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไดแ้บง่เงินกนัส ารองตามเกณฑ ์TFRS 9 ไวส้  าหรบัสินทรพัยแ์ละภาระ
ผกูพนั ดงันี ้

 เงินส ารองท่ัวไป (General Provision) ไดแ้ก่ เงินส ารองส าหรบัสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัท่ีไมมี่
การเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงดา้นเครดิต (Preforming) และเงินส ารองส าหรบั
สินทรพัยแ์ละภาระผูกพันท่ีมีการเพิ่มชึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-
performing) แตไ่ม่รวมถึงเงินส ารองทั่วไปส่วนท่ีนบัเป็น Specific provision แลว้ โดยเงินส ารอง
ส าหรบัสินทรพัยแ์ละภาระผูกพันในชัน้ Performing และ Under-performing ดงักล่าว เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในประกาศ ธปท. ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกันเงินส ารองของสถาบนั
การเงิน 

 Specific Provision หมายความว่า เงินส ารองท่ีไดก้นัไวส้  าหรบัสินทรพัยแ์ละรายการนอกงบดลุ
ทัง้หมด โดยธนาคารพาณิชยต์อ้งสามารถระบไุดว้่าเป็นเงินส ารองท่ีไดก้นัไวส้  าหรบัสินทรพัยห์รือ
รายการนอกงบดุลใด รวมถึงค่าเผ่ือส าหรับส่วนท่ีลดลงจากการปรับมูลค่าของสินทรพัย์ทาง
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การเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL) และสินทรพัยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และค่าเผ่ือผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ซึ่งไม่รวมถึงส่วนท่ีไดน้บัเป็นเงินส ารองทั่วไปในเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 
แลว้ 

 ลูกหนีด้้อยคุณภาพ หมายความว่า ลกูหนีท่ี้ถกูจดัเป็นสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมี
การดอ้ยคา่ดา้นเครดิต (non-performing) และสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีการดอ้ย
ค่าด้านเครดิตเม่ือแรกเริ่มท่ีซื ้อหรือได้มา (purchased or originated credit impaired) ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนั
การเงิน 

 ค าจ ากัดความของการผิดนัดช าระหนี ้และการด้อยค่าของสินทรัพย ์

1. การผิดนัดช าระหนี ้

 ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับวิธีการรบัรูร้ายไดเ้ม่ือลูกหนีผ้ิดนัดช าระหนี ้คา้ง
ช าระดอกเบีย้เกินกว่าสามเดือนนบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ หรือลุกหนีร้ะดบัท่ี 3 ตามนิยามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 จะรบัรูร้ายไดด้ว้ยอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงของราคาตามบญัชีหลงัหกัค่าเผ่ือการ
ดอ้ยคา่ 

2. การด้อยค่าของสินทรัพย ์
 กลุ่มกิจการเลือกท่ีจะไม่น าขอ้มลูท่ีเก่ียวกับสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บง่ชีก้ารดอ้ยคา่ ใน
การพิจารณาวา่สินทรพัยข์องกลุม่กิจการอาจมีการดอ้ยคา่หรือไม่ 
 ส าหรับการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ียังไม่พร้อมใช้งาน ท่ีกลุ่มกิจการต้อง
ด าเนินการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปีนัน้  กลุ่มกิจการเลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ ์
COVID-19 ท่ีกระทบตอ่การพยากรณท์างการเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์
ดงักลา่ว 

สินทรพัยท่ี์มีอายุการให้ประโยชนไ์ม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูก
ทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรพัยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะตอ้งมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมี
เหตกุารณห์รือสถานการณบ์่งชีว้่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน รายการขาดทุนจาก
การดอ้ยคา่จะรบัรูเ้ม่ือราคาตามบญัชีของสินทรพัยส์งูกวา่มลูคา่สทุธิท่ีตาดว่าจะไดร้บัคืน ซึ่งหมายถึงจ  านวนท่ี
สงูกว่าระหว่างมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายเทียบกบัมลูคา่จากการใชส้ินทรพัยจ์ะถกูจดัเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ีสดุท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพ่ือวตัถปุระสงคข์องการประเมินการดอ้ยคา่ สินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์างการ
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เงินนอกเหนือจากคา่ความนิยม ซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ไปแลว้จะถกูประเมินความเป็นไปไดท่ี้
จะกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

 นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ธนาคารไดจ้ดัท า “นโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงิน” ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเส่ียงการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถระบ ุวดั ติดตามและควบคมุความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการท าธุรกรรม
ตา่งๆ ได ้

นโยบายฉบบันีก้ าหนดใหก้ารท าธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง 
ธปท. กล่าวคือ กระบวนการในการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะตอ้งเป็นกระบวนการเดียวกบั
การท าธุรกรรมกบับคุคลทั่วไป การท าเอกสารสญัญาท่ีมีผลบงัคบัทางกฎหมายและขอ้ก าหนด/เง่ือนไขตา่งๆ 
จะตอ้งเป็นไปตามปกตเิสมือนหนึ่งการท าธุรกรรมกบับคุคลทั่วไปท่ีมีความเส่ียงระดบัเดียวกนั เป็นตน้  
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ตารางที ่5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะ 
การเงนิทีส่ าคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

                   หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

1. สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ  347,757 366,495 343,318 358,790 
    1.1 เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1/ 223,789 232,775 219,521 225,286 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/ 61,467 86,704 61,465 86,704 
    1.3 เงินฝากและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 3/ 4,940 3,557 4,771 3,341 
    1.4 สนิทรพัยอ์นพุนัธ ์ 57,561 43,459 57,561 43,459 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/  3,705,507 3,710,588 3,718,607 3,712,738 
    2.1 การรบัอาวลัตั๋วเงิน การค า้ประกนัการกูย้มืเงิน และ     
          เลต็เตอรอ์อฟเครดิต 

781 605 781 2,755 

    2.2 สญัญาอนพุนัธน์อกตลาด 5/ 3,686,311 3,688,546 3,686,311 3,688,546 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ้ึง่ธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้  18,415 21,437 31,515 21,437 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่และคา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ และรวมเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรพัย์ 
3/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถงึก าหนดช าระ และสทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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ตารางที ่6 มูลค่ายอดคงค้างของสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่ส าคัญ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศ
หรือภมิูภาคของลกูหนี ้ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                                     หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเชื่อ 
และดอกเบีย้
ค้างรับสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้ 
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก    
และดอกเบีย้ 
ค้างรับสุทธ ิ3/ 

สินทรัพย ์
อนุพันธ ์ 

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยมืเงนิ และเล็ต
เตอรอ์อฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ ์

นอกตลาด4/ 

วงเงนิที่ยัง
มิได้เบิกใช้ซึง่
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 322,141 227,460 61,467 2,398 30,816 1,604,423 781 1,585,229 18,413 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 11,708 626 - 1,164 9,918 460,576 - 460,574 2 
3. กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 6,917 - - 647 6,270 632,584 - 632,584 - 
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 24 - - - 24 2,240 - 2,240 - 
5. กลุ่มยโุรป 11,250 - - 717 10,533 1,005,684 - 1,005,684 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,159 1,145 - 14 - - - - - 

รวม 353,199 229,231 61,467 4,940 57,561 3,705,507 781 3,686,311 18,415 

หกั General provision (5,442) (5,442) - - - - - - - 
รวม 347,757 223,789 61,467 4,940 57,561 3,705,507 781 3,686,311 18,415 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                     หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

31 ธ.ค. 2562 
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ 

รวม 
เงนิให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้ 

ค้างรับ) 

สินทรัพย ์
ตราสาร
อนุพันธ ์ 

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยมืเงนิ และเล็ต
เตอรอ์อฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธ ์

นอกตลาด4/ 

วงเงนิที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึง่
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 351,278 236,793 86,602 2,140 25,743 1,633,994 605 1,612,005 21,384 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 7,810 642 102 777 6,289 430,141 - 430,088 53 
3. กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 5,549 - - 563 4,986 735,812 - 735,812 - 
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 17 - - - 17 9,389 - 9,389 - 
5. กลุ่มยโุรป 6,479 - - 55 6,424 901,252 - 901,252 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,076 1,054 - 22 - - - - - 

รวม 372,209 238,489 86,704 3,557 43,459 3,710,588 605 3,688,546 21,437 
หกั General provision (5,714) (5,714) - - - - - - - 

รวม 366,495 232,775 86,704 3,557 43,459 3,710,588 605 3,688,546 21,437 
1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และรวมเงินใหส้นิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์และคา่เผ่ือการดอ้ยค่าของหลกัทรพัย ์
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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เฉพาะธนาคาร 
                 หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

31 ธ.ค. 2563 
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้  

ค้างรับ) 

สินทรัพย ์ 
ตราสาร
อนุพันธ ์ 

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยมืเงนิ และเล็ต
เตอรอ์อฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธน์อก

ตลาด4/ 

วงเงนิที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึง่
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 315,974 221,464 61,465 2,229 30,816 1,617,523 781 1,585,229 31,513 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 11,708 626 - 1,164 9,918 460,576 - 460,574 2 
3. กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 6,917 - - 647 6,270 632,584 - 632,584 - 
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 24 - - - 24 2,240 - 2,240 - 
5. กลุ่มยโุรป 11,250 - - 717 10,533 1,005,684 - 1,005,684 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,159 1,145 - 14 - - -   - - 

รวม 347,032 223,235 61,465 4,771 57,561 3,718,607 781 3,686,311 31,515 

หกั General provision (3,714) (3,714) - - - - - - - 
รวม 343,318 219,521 61,465 4,771 57,561 3,718,607 781 3,686,311 31,515 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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เฉพาะธนาคาร 
               หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

31 ธ.ค. 2562 
สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/ 

เงนิฝาก 
 (รวมดอกเบีย้  

ค้างรับ) 

สินทรัพย ์ 
ตราสาร
อนุพันธ ์ 

รวม 

การรับอาวัลต๋ัวเงนิ 
การค า้ประกันการ
กู้ยมืเงนิ และเล็ต
เตอรอ์อฟเครดติ 

สัญญา
อนุพันธน์อก

ตลาด4/ 

วงเงนิที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึง่
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว  

1. ประเทศไทย 342,941 228,672 86,602 1,924 25,743 1,636,144 2,755 1,612,005 21,384 
2. กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 7,810 642 102 777 6,289 430,141 - 430,088 53 
3. กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา 5,549 - - 563 4,986 735,812 - 735,812 - 
4. กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง 17 - - - 17 9,389 - 9,389 - 
5. กลุ่มยโุรป 6,479 - - 55 6,424 901,252 - 901,252 - 
6. กลุ่มโอเชียเนีย 1,076 1,054 - 22 - - -   - - 

รวม 363,872 230,368 86,704 3,341 43,459 3,712,738 2,755 3,688,546 21,437 

หกั General provision (5,082) (5,082) - - - - - - - 
รวม 358,790 225,286 86,704 3,341 43,459 3,712,738 2,755 3,688,546 21,437 

1/ รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และรวมเงินใหส้นิเช่ือสทุธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ซึง่ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์และคา่เผ่ือการดอ้ยค่าของหลกัทรพัย ์
3/ ก่อนคณูคา่แปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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ตารางที ่7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบดุล ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญา
ทีเ่หลือ 

                หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ  62,740 290,459 (5,442) 347,757 63,001 309,208 (5,714) 366,495 
    1.1 เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1/ 31,928 197,303 (5,442) 223,789 39,901 198,288 (5,714) 232,775 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  6,381 55,086 - 61,467 7,919 78,785 - 86,704 
    1.3 เงินฝากและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 3/ 4,940 - - 4,940 3,557 - - 3,557 
    1.4 สนิทรพัยอ์นพุนัธ ์ 19,491 38,070 - 57,561 11,624 31,835 - 43,459 
2. รายการนอกงบดุล 4/  2,063,703 1,641,804 - 3,705,507 2,070,244 1,640,344 - 3,710,588 
    2.1 การรบัอาวลัตั๋วเงิน การค า้ประกนัการกูย้มืเงิน และเลต็เตอรอ์อฟเครดิต 781   - - 781 605   - - 605 
    2.2 สญัญาอนพุนัธน์อกตลาด 5/ 2,048,927 1,637,384 - 3,686,311 2,058,363 1,630,183 - 3,688,546 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ้ึง่ธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 13,995 4,420 - 18,415 11,276 10,161 - 21,437 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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            หนว่ย: ลา้นบาท 

รายการ 

เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 
อายุไม่
เกิน  1 ปี 

อายุเกนิ 
 1 ปี 

General 
provision 

รวม 

1. สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิ  89,965 257,067 (3,714) 343,318 78,166 285,706 (5,082) 358,790 
    1.1 เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1/ 59,322 163,913 (3,714) 219,521 55,282 175,086 (5,082) 225,286 
    1.2 เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2/  6,381 55,084 - 61,465 7,919 78,785 - 86,704 
    1.3 เงินฝากและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 3/ 4,771 - - 4,771 3,341 - - 3,341 
    1.4 สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์ 19,491 38,070 - 57,561 11,624 31,835 - 43,459 
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/  2,076,803 1,641,804 - 3,718,607 2,072,394 1,640,344 - 3,712,738 
    2.1 การรบัอาวลัตั๋วเงิน การค า้ประกนัการกูย้มืเงิน และเลต็เตอรอ์อฟเครดิต 781 - - 781 2,755 - - 2,755 
    2.2 สญัญาอนพุนัธน์อกตลาด 5/ 2,048,927 1,637,384 - 3,686,311 2,058,363 1,630,183 - 3,688,546 
    2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ้ึง่ธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 27,095 4,420 - 31,515 11,276 10,161 - 21,437 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี ผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และรวมเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย ไมร่วมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย ์และค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
3/ รวมรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสทุธิรวมค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีดาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
5/ รวมถึงอนพุนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุดว้ย 
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ตารางที ่8 มูลค่ายอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงิน * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ และเงนิส ารองทีกั่นไว้ (General provision และ Specific 
provision) 

     หนว่ย : ลา้นบาท 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 2563 

รายการ 
มูลค่ายอดคงต้าง 

มูลค่าเงนิส ารอง 2/ 
มูลค่าเงนิส ารอง ของฐานะที่ใช้วิธี SA 2/ 

มูลค่าสุทธิ 3/ ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

ฐานะที่ไม่ดอ้ย
คุณภาพ 1/ 

General provision Specific provision 

1.เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบั 4/ 11,218 221,525 8,954 5,442 3,512 223,789 
2.เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ - 61,467 - - - 61,467 
3.เงินฝากและดอกเบีย้คา้งรบั 6/ - 4,940 - - - 4,940 
4.ภาระผกูพนัวงเงินสนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 7/ 820 29,081 704 25 679 29,197 
รวม 12,038 317,013 9,658 5,467 4,191 319,393 

* เฉพาะเครื่องมือทางการเงินท่ีตอ้งรบัรูก้ารดอ้ยคา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี 
1/ ธนาคารใช ้วิธี SA ฐานะท่ีดอ้ยคณุภาพ และฐานะท่ีไม่ดอ้ยคณุภาพ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
2/ หมายถงึ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส  าหรบัเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ไม่ตอ้งแสดงมลูคา่เงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมลูคา่ยอดคงคา้งของเครื่องมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงตวัยอดสทุธิจากมลูคา่เงินส ารองแลว้ 
3/ มลูคา่สทุธิ = มลูคา่ยอดคงคา้ง – มลูคา่เงินส ารอง 
4/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
5/ ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
6/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
7/ ก่อนคนูคา่แปลงสภาพ 
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     หนว่ย : ลา้นบาท 
เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2563 

รายการ 
มูลค่ายอดคงต้าง 

มูลค่าเงนิส ารอง 2/ 
มูลค่าเงนิส ารอง ของฐานะที่ใช้วิธี SA 2/ 

มูลค่าสุทธิ 3/ ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ 1/ 

ฐานะที่ไม่ดอ้ย
คุณภาพ 1/ 

General provision Specific provision 

1.เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบั 4/ 10,821 215,767 7,067 3,714 3,353 219,521 
2.เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ - 61,465 - - - 61,465 
3.เงินฝากและดอกเบีย้คา้งรบั 6/ - 4,771 - - - 4,771 
4.ภาระผกูพนัวงเงินสนิเช่ือ และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 7/ 820 42,181 704 25 679 42,297 
รวม 11,641 324,184 7,771 3,739 4,032 328,054 

* เฉพาะเครื่องมือทางการเงินท่ีตอ้งรบัรูก้ารดอ้ยคา่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี 
1/ ธนาคารใชว้ิธี SA ฐานะท่ีดอ้ยคณุภาพ และฐานะท่ีไม่ดอ้ยคณุภาพ ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 
2/ หมายถงึ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส  าหรบัเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ไม่ตอ้งแสดงมลูคา่เงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมลูคา่ยอดคงคา้งของเครื่องมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงตวัยอดสทุธิจากมลูคา่เงินส ารองแลว้ 
3/ มลูคา่สทุธิ = มลูคา่ยอดคงคา้ง – มลูคา่เงินส ารอง 
4/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
5/ ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
6/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 
7/ ก่อนคนูคา่แปลงสภาพ 
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ตารางที ่9 มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตาม
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้และตามเกณฑก์ารจัดช้ันที ่ธปท. ก าหนด 

 
     หนว่ย : ลา้นบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
31 ธ.ค. 2563 

ปรแทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/ 
ทีไ่ม่มีการ

เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการ
เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเมื่อ
ซือ้หรือเมื่อ
เกิดรายการ 

รวม 

ทีไ่ม่มีการ
เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการ
เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเมื่อ
ซือ้หรือเมื่อ
เกิดรายการ 

รวม 

ประเทศไทย 202,240 17,829 10,786 58 230,913 61,326 141 - - 61,467 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 73 238 373 - 684 - - - - - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา - - - - - - - - - - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - 1,145 - - 1,145 - - - - - 
รวม 202,313 19,212 11,159 58 232,742 61,326 141 - - 61,467 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
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     หนว่ย : ลา้นบาท 

เฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 2563 

ปรแทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/ 
ทีไ่ม่มีการ

เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการ
เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเมื่อ
ซือ้หรือเมื่อ
เกิดรายการ 

รวม ทีไ่ม่มีการ
เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการ
เพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญ
ของความ
เสี่ยงด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อย
ค่าด้าน

เครดติเมื่อ
ซือ้หรือเมื่อ
เกิดรายการ 

รวม 

ประเทศไทย 200,582 13,729 10,390 58 224,759 61,324 141 - - 61,465 
กลุ่มเอเชียแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 73 238 373 - 684 - - - - - 
กลุ่มอเมรกิาเหนือและละตนิอเมรกิา - - - - - - - - - - 
กลุ่มแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง - - - - - - - - - - 
กลุ่มยโุรป - - - - - - - - - - 
กลุ่มโอเชียเนีย - 1,145 - - 1,145 - - - - - 
รวม 200,655 15,112 10,763 58 226,588 61,324 141 - - 61,465 

1/ รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ ไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั และสทุธิจากคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์แตไ่ม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
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ตารางที ่10 มูลค่าของเงนิส ารองทีกั่นไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญทีต่ัดออกจากบัญชีระหว่างปี ส าหรับเงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้    
ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                  หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision 2/ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision 5/ 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
General 

provision 4/ 
Specific 
provision 

General 
provision 4/ 

Specific 
provision 

ประเทศไทย  3,454 2,903 1  4,919 2,519 21 

กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย  58 - -  - - - 

กลุม่อเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา  - - -  - - - 

กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง  - - -  - - - 

กลุม่ยโุรป  - - -  - - - 

กลุม่โอเชียเนีย  - - -  - - - 
รวม 5,442 3,512 2,903 1 5,714 4,919 2,519 21 

1/ รวมมลูค่าเงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ ไมร่วมเงินลงทนุในลกูหนี ้ 
3/ ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 
4/ ใหเ้ปิดเผยมลูค่าเป็นยอดรวม 
5/ หมายรวมถึงเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย 
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เฉพาะธนาคาร 
                  หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเทศหรือภมิูภาคของลูกหนี ้

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 

เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision 2/ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 
เงนิลงทุนใน
ตราสารหนี้ 

Specific 
provision 5/ 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ 
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าหนี้สูญที่
ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างปี 
General 

provision 4/ 
Specific 
provision 

General 
provision 4/ 

Specific 
provision 

ประเทศไทย  3,295 1,560 1  4,423 1,424 21 

กลุม่เอเชียแปซิฟิค ไมร่วมประเทศไทย  58 - -  - - - 

กลุม่อเมรกิาเหนือและละตินอเมรกิา  - - -  - - - 

กลุม่แอฟรกิาและตะวนัออกกลาง  - - -  - - - 

กลุม่ยโุรป  - - -  - - - 

กลุม่โอเชียเนีย  - - -  - - - 
รวม 3,714 3,353 1,560 1 5,082 4,423 1,424 21 

1/ รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ ไม่รวมเงินลงทนุในลกูหนี ้
3/ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
4/ ใหเ้ปิดเผยมลูคา่เป็นยอดรวม 
5/ หมายรวมถงึเงินลงทนุในลกูหนีด้ว้ย 
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ตารางที ่11 มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี ้    
และเกณฑก์ารจัดช้ันที ่ธปท. ก าหนด 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2563 
ทีไ่ม่มีการเพิม่ขึน้

อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดติ 

ทีม่ีการเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

ทีม่ีการด้อยค่าด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อยค่าด้าน
เครดติเมื่อซึอ้หรือ
เมื่อเกิดรายการ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 5,697 1,755 - - 7,452 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 26,257 4,564 3,470 14 34,305 
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 14,509 659 1,162 1 16,331 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 23,844 3,745 1,548 36 29,173 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 72,652 3,026 4,003 - 79,681 
ตวักลางทางการเงิน 8,748 500 - - 9,248 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 50,606 4,963 976 7 56,552 
รวม 202,313 19,212 11,159 58 232,742 

*รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหส้นิเชือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
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เฉพาะธนาคาร 
หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2563 
ทีไ่ม่มีการเพิม่ขึน้

อย่างมีนัยส าคัญของ
ความเส่ียงด้าน

เครดติ 

ทีม่ีการเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

ทีม่ีการด้อยค่าด้าน
เครดติ 

ทีม่ีการด้อยค่าด้าน
เครดติเมื่อซึอ้หรือ
เมื่อเกิดรายการ 

รวม 

การเกษตรและเหมืองแร ่ 5,697 1,755 - - 7,452 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 26,257 4,564 3,470 14 34,305 
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 14,509 659 1,162 1 16,331 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 23,844 3,745 1,548 36 29,173 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 72,646 3,026 4,003 - 79,675 
ตวักลางทางการเงิน 41,688 500 - - 42,188 
อปุโภคบริโภคสว่นบคุคล 16,014 863 580 7 17,464 
รวม 200,655 15,112 10,763 58 226,588 

*รวมรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ สทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหส้นิเชือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
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ตารางที ่12 มูลค่าของเงนิส ารองทีกั่นไว้  (General provision และ Specific provision)  และมูลค่าของหนี้
สูญทีต่ัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ* จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจของลูกหนี ้

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                        หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2563  31 ธ.ค. 2562  

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะทีใ่ช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ทีตั่ดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะทีใ่ช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ทีตั่ดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

การเกษตรและเหมืองแร ่  1 -  1 796 
อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1,746 143 2,525 179 
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 221 56 158 398 

การสาธารณปูโภคและบรกิาร 368 730 382 1 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 832 113 998 14 
อปุโภคบรโิภคส่วนบคุคล 344 1,861 855 1,131 

รวม 5,442 3,512 2,903 5,714 4,919 2,519 
* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ใหเ้ปิดเผยมลูคา่เป็นยอดรวม 

เฉพาะธนาคาร 
                        หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2563  31 ธ.ค. 2562  

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะทีใ่ช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ทีตั่ดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะทีใ่ช้วธีิ SA 

มูลค่าหนีสู้ญ
ทีตั่ดออก
จากบัญชี
ระหว่างงวด 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

General 
provision 2/ 

Specific 
provision 

การเกษตรและเหมืองแร ่  1 -  1 796 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1,746 143 2,525 179 
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง 221 56 158 398 
การสาธารณปูโภคและบรกิาร 368 730 382 1 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 832 113 998 14 
อปุโภคบรโิภคส่วนบคุคล 185 518 359 36 

รวม 3,714 3,353 1,560 5,082 4,423 1,424 
* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ใหเ้ปิดเผยมลูคา่เป็นยอดรวม                         
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ตารางที ่13 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินส ารองทีกั่นไว้ (General provision และSpecific provision) 
ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                     หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไวต้น้ปี 5,714 4,919 10,633 5,773 4,818 10,591 
เงินส ารองที่กนัไวเ้พิม่หรอืลดระหวา่งปี 2/ (267) 1,491 1,224 (54) 2,615 2,561 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (5) (2,898) (2,903) (5) (2,514) (2,519) 
เงินส ารองที่กนัไวค้งเหลอืปลายปี 5,442 3,512 8,954 5,714 4,919 10,633 

* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ไม่รวมผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 
 

เฉพาะธนาคาร 
                      หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

มูลค่าเงนิส ารอง 1/  
ของฐานะที่ใช้วิธี SA 

General 
provision  

Specific 
provision 

รวม 
General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ารองที่กนัไวต้น้ปี 5,082 4,423 9,505 5,270 4,484 9,754 
เงินส ารองที่กนัไวเ้พิม่หรอืลดระหวา่งปี 2/ (1,363) 485 (878) (182) 1,357 1,175 
หนีส้ญูที่ตดัออกจากบญัชีระหวา่งปี (5) (1,555) (1,560) (6) (1,418) (1,424) 
เงินส ารองที่กนัไวค้งเหลอืปลายปี 3,714 3,353 7,067 5,082 4,423 9,505 

* รวมมลูคา่เงินส ารองและหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
1/ คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
2/ ไม่รวมผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
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ตารางที ่14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเทา่สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิ
จาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย ์โดยวิธี SA 

    กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                         หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพยใ์น
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ดอ้ยคุณภาพ 366,138 70,707 436,845 357,576 84,256 441,832 
1.1 ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั  และ
รฐัวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

31,643 6,341 37,984 37,705 4,899 42,604 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และ
รฐัวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน  และ
ลกูหนีบ้รษัิทหลกัทรพัย ์

32,149 35,476 67,625 20,875 51,746 72,621 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และ
รฐัวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

82,742 27,763 110,505 88,542 26,371 114,913 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 63,794 1,127 64,921 68,438 1,240 69,678 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 73,466 - 73,466 73,430 - 73,430 
1.6 สนิทรพัยอ์ื่น 82,344 - 82,344 68,586 - 68,586 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 7,712 66 7,778 6,462 170 6,632 
รวม 373,850 70,773 444,623 364,038 84,426 448,464 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย) หลงัคณูดว้ยคา่แปลงสภาพ 
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    เฉพาะธนาคาร                             
   หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ  

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 
สินทรัพยใ์น
งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงนิ * 

รวม 

1.  ลูกหนีท้ี่ไม่ดอ้ยคุณภาพ 364,441 70,707 435,148 350,259 86,406 436,665 
1.1 ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) รวมถึงลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และ
รฐัวิสาหกิจ(PSEs) ท่ีใชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

31,642 6,341 37,983 37,703 4,899 42,602 

1.2 ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และ
รฐัวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และ
ลกูหนีบ้รษัิทหลกัทรพัย ์

31,981 35,476 67,457 20,659 51,746 72,405 

1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และ
รฐัวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ชน้  า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

118,059 27,763 145,822 122,293 28,521 150,814 

1.4 ลกูหนีร้ายยอ่ย 25,344 1,127 26,471 26,645 1,240 27,885 
1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั 73,460 - 73,460 73,423 - 73,423 
1.6 สนิทรพัยอ์ื่น 83,955 - 83,955 69,536 - 69,536 

2.  ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 7,470 66 7,536 6,389 170 6,559 
รวม 371,911 70,773 442,684 356,648 86,576 443,224 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทกุรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย) หลงัคณูดว้ยคา่แปลงสภาพ 
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6.2.2 การจัดอันดับความเส่ียงด้านเครดติ  

ธนาคารก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนีป้ระเภทรฐับาล หรือธนาคารกลาง หรือองคก์รของรฐั 
หรือสถาบนัการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี ้โดยเลือกใช ้Rating จากสถาบนัจัดอันดบัเครดิต
ภายนอก (ECAIs) ไดแ้ก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษัท ฟิทชเ์รท
ติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ  ากดั หรือใชค้ะแนน Country risk classification ของ OECD 
มาก าหนดน า้หนกัความเส่ียงในกรณีท่ีไมมี่ Country Risk Rating จาก ECAIs 

ส าหรบัการค านวณสินทรพัยเ์ส่ียงดา้นเครดติลกูหนีป้ระเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารก าหนดน า้หนกัความ
เส่ียงตาม Rating ท่ีลกูหนีไ้ดร้บัจาก ECAIs และธนาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ดงันี ้

กลุ่มลูกหนี ้ สถาบันจดัอนัดับเครดติภายนอก (ECAIs) ที่เลือกใช ้

-  ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนไทย (ไมร่วมตราสารหนีท้ี่
ออกโดยลกูหนีธุ้รกิจเอกชน) 

บรษัิท ฟิทชเ์รทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั  

-  ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนตา่งประเทศ  
-  ตราสารหนีท้ี่ออกโดยลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,   
บรษัิท ฟิทชเ์รทติง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 
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ตารางที ่15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเทา่สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิ
จาก Specific provision หลังพจิารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย ์จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
                หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์
31 ธ.ค. 2563 

น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีม่ี Rating น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating 
น ้าหนักความเสี่ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 59,971 18,153 28,568 22,015 469 100,268 168 70,946 - 66,443 69,844 - 
1. ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ  
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

59,952 - - - 359        

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั   
และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรพัย ์

19 9,004 3,161 12,814 2        

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ 
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

- 9,149 25,407 9,201 108      63,713  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          63,792 199  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        70,946  2,520   
6. สินทรพัยอ่ื์น      100,268 168   131 5,932  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 45 - - 1,033 104 3,502 3,094 

รวม 59,971 18,153 28,568 22,015 469 100,313 168 70,946 1,033 66,547 73,346 3,094 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,642            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไวต้อ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
  หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์
31 ธ.ค. 2562 

น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีม่ี Rating น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating 
น ้าหนักความเสี่ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ  58,674 15,371 21,126 19,441 175 103,492 254 70,394 - 71,590 81,314 - 
1. ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ  
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

58,663 - 211 - 118        

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั   
และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรพัย ์

11 9,004 2,809 8,351 - 
 

       

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ 
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

- 6,367 18,106 11,090 57      75,180  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          68,555 220  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        70,394  3,035   
6. สินทรพัยอ่ื์น      103,492 254  -  5,914  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 99 - - 1,504 201 1,829 3,000 

รวม 58,674 15,371 21,126 19,441 175 103,591 254 70,394 1,504 71,791 83,143 3,000 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 2,233            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไวต้อ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
 

 



 
 

 
 

46 

เฉพาะธนาคาร 
  หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์
31 ธ.ค. 2563 

น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีม่ี Rating น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating 

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

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ  59,969 17,984 28,568 22,015 469 99,534 168 70,940 - 27,993 107,507 - 
1. ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ  
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

59,950 - - - 359        

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั   
และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรพัย ์

19 8,835 3,161 12,814 2        

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ 
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

- 9,149 25,407 9,201 108      99,031  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          25,342 199  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        70,940  2,520   
6. สินทรพัยอ่ื์น      99,534 168   131 8,277  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 45 - - 994 104 3,310 3,084 

รวม 59,969 17,984 28,568 22,015 469 99,579 168 70,940 994 28,097 110,817 3,084 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 921            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไวต้อ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
 
 



 
 

 
 

47 

เฉพาะธนาคาร 
        หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์
31 ธ.ค. 2562 

น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีม่ี Rating น ้าหนักความเสี่ยงส าหรับยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating 
น ้าหนักความเสี่ยง 0% 20% 50% 100% 150% 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ  58,672 15,155 21,126 19,441 175 102,954 253 70,387 - 29,798 118,703 - 
1. ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือการพฒันาระหว่าง  
ประเทศ รวมถงึลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ  
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 

58,661 - 211 - 118        

2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั   
และรฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความเส่ียงเหมือนกบัสถาบนั  
การเงิน และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรพัย ์

11 8,788 2,809 8,351 -        

3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรฐั และ 
รฐัวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีไดร้บัน า้หนกัความส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  

- 6,367 18,106 11,090 57      111,081  

4. ลกูหนีร้ายย่อย          26,762 220  
5. สินเช่ือเพ่ีอท่ีอยู่อาศยั        70,387  3,036   
6. สินทรพัยอ่ื์น      102,954 253  -  7,402  
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1/ - - - - - 99 - - 1,444 201 1,819 2,997 

รวม 58,672 15,155 21,126 19,441 175 103,053 253 70,387 1,444 29,999 120,522 2,997 
รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร 1,710            

1/ ในสว่นท่ีไม่มีการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ ซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองที่กนัไวต้อ่ยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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6.2.3 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายการใหส้ินเช่ือโดยใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณา
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามปกติของลูกคา้และแหล่งอ่ืนๆ ท่ีจะน ามาช าระหนีไ้ด ้อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ใหค้วามส าคญัต่อหลกัประกนัท่ีจะมาค า้ประกนัการกู้ยืมดว้ย เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกันของการช าระ
หนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ีลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้สินทรพัยท่ี์ธนาคารจะพิจารณารบั
ไว้เป็นหลักประกัน ประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้ตราสารทุน ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง 
เครื่องจกัร เป็นตน้ โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัส่วนของวงเงินตอ่มลูคา่หลกัประกนัใหเ้หมาะสมกบั
ระดับความเส่ียงของการให้สินเช่ือ อันดับเครดิตของผู้กู้และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมี
นโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกนัท่ีธนาคารรบัไวจ้ะตอ้งมี
การประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารก าหนด 
 

ส าหรบัการปรบัลดความเส่ียงดา้นเครดิต เพ่ือใชส้  าหรบัการค านวณความเพียงพอของเงินกองทนุของ
ธนาคาร ไดแ้ก่ 

 หลกัประกันทางการเงิน ธนาคารไดมี้การน าหลกัประกันทางการเงินมาใชใ้นการปรบัลดความ
เส่ียงดา้นเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พนัธบตัร ตั๋วเงินคลงั เป็นตน้ โดยธนาคารเลือกใชก้ารปรบั
ลดความเส่ียงดา้นเครดติดว้ยหลกัประกนัทางการเงิน โดยวิธี Simple 

 การหกักลบหนีใ้นงบดลุ ธนาคารมีสญัญาเงินกูม้าตรฐาน ท่ีธนาคารสามารถใชห้กักลบหนี ้กับ
เงินฝากของคู่สญัญารายเดียวกัน และยงัใช ้Global Master Repurchase Agreement ส าหรบั
ธุรกรรม Repo-style transaction กบัคูส่ญัญาท่ีมีการลงนาม 

 การค า้ประกนั และอนพุนัธด์า้นเครดิต ธนาคารใชป้ระโยชนจ์ากผูค้  า้ประกนัในการปรบัลดความ
เส่ียงดา้นเครดิต ในกรณีท่ีผูค้  า้ประกันเป็นรฐับาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรฐั และสถาบนั
การเงินท่ีมีน า้หนกัความเส่ียงต ่ากวา่ลกูหนี ้
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ตารางที ่16 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่ีหลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย ์โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลักประกัน 

                   หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

หลักประกัน
ทางการเงิน  

การค า้ประกัน
และอนุพันธ์
ด้านเครดิต 

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 25,957 23,485 41,926 17,249 25,957 23,485 41,926 17,249 
   1. ลกูหนีภ้าครฐับาลและธนาคารกลาง ลกูหนีธ้นาคารเพ่ือ   

การพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ไดร้บัน า้หนกั
ความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีภ้าครฐับาล 2,941 - 1,703 - 2,941 - 1,703 - 

   2. ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องคก์ารของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ไดร้บัน า้หนกัความ
เสี่ยงเหมือนกบัสถาบนัการเงิน และลกูหนีบ้รษัิทหลกัทรพัย ์ 19,179 23,466 35,220 17,237 19,179 23,466 35,220 17,237 

   3. ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  องคก์าร
ของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ไดร้บัน า้หนกัความสี่ยง
เหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 2,922 5 4,112 - 2,922 5 4,112 - 

   4. ลกูหนีร้ายยอ่ย 915 14 891 12 915 14 891 12 
   5. สินเช่ือเพ่ีอที่อยูอ่าศยั - - - - - - - - 
   6. สินทรพัยอ่ื์น - - - - - - - - 
ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 8 37 2 97 8 37 2 97 

รวม 25,965 23,522 41,928 17,346 25,965 23,522 41,928 17,346 

*  มลูคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้
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6.3 ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึงความเปล่ียนแปลงหรือความผนัผวนในมลูคา่ของธุรกรรมหรือเงินลงทนุ
เพ่ือคา้ ดงันัน้ ความเส่ียงดา้นตลาดเกิดขึน้เม่ือธนาคารมีการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงจากความผนัผวนของ
ปัจจยัดา้นตลาด อนัไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ และราคาของตราสารในตลาด
ทนุและตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละสถานะเงินกองทนุของธนาคารได ้
ธนาคารใชน้โยบายบรหิารความเส่ียงดา้นตลาดเพ่ือใหม้ั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตัเิป็นไปตามกฎระเบียบ
ของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ีควบคมุดแูลความเส่ียงดา้นตลาด ท่ีเป็นอิสระจาก
หนว่ยงานท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง อีกทัง้ธนาคารยงัมีการประเมินและก าหนดเงินทนุส ารองเพ่ือรองรบัความเส่ียง
ดา้นตลาด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

6.3.1 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ค้า 

ความเส่ียงดา้นตลาดของฐานะในบญัชีเพ่ือคา้ท่ีมีนยัส าคญัของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ไดแ้ก่ 

1. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 ความเส่ียงอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้จะอยู่ในการควบคมุดแูลของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง (RMC) ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารก าหนด โดยธนาคารมีการค านวณราคา
ยุติธรรมของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ทุกวัน เพ่ือติดตามก าไรและขาดทุนเม่ือเทียบกับราคาตลาด โดย
หน่วยงานควบคมุดแูลความเส่ียงท าหนา้ท่ีจดัท ารายงานสถานะความเส่ียงรายวนั มีการก าหนด One Basis 
Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Trigger เพ่ือควบคมุความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินทุนของธนาคาร  ตลอดจน
วิเคราะหผ์ลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 

 

2. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและการรกัษาระดบัความเส่ียง
ตามท่ีนโยบายของธนาคารก าหนดนัน้ ธนาคารพยายามจดัหาแหล่งเงินทนุท่ีเป็นสกลุเดียวกับสกลุเงินในการ
ใหส้ินเช่ือ หรือใชต้ราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นอกจากนี ้ธนาคารยังได้
ก าหนดเพดานความเส่ียงท่ีเหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภัณฑแ์ละประเภทความเส่ียงต่างๆ เช่น FX Net 
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR)  Limit, และ  Stop Loss Trigger และได้ท าการ
ประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจ าทุกวัน ตลอดจนวิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสม ่าเสมอ 
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3. ความเส่ียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ ์
 ธนาคารไม่มีการท าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพ่ือคา้นอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุน้สามญัท่ีไดร้บัมาจากการปรบัโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหา และในบางกองทนุ
รวมอสงัหารมิทรพัย ์ท่ีพิจารณาแลว้วา่เป็นอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีศกัยภาพและมีการบริหารจดัการท่ีดี ส าหรบัตรา
สารอนุพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกับสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียง
ดา้นตลาดทัง้หมด จงึไมมี่ความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีเพ่ือคา้ของตราสารทนุ หรือสินคา้โภคภณัฑแ์ตอ่ยา่งใด 

 

4. ความเส่ียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น 
 ธนาคารมีการการท าธุรกรรมเงินกูยื้มท่ีมีอนพุนัธแ์ฝง เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทนุใหก้บัลกูคา้ โดย

หากเป็นตวัแปรอา้งอิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียน ธนาคารบริหารโดยการปิดความเส่ียง
ดา้นตลาดทัง้หมด จงึไมมี่ความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีเพ่ือคา้ส าหรบัตวัแปรอา้งอิงอ่ืนๆ 
 

การด ารงเงนิกองทุนข้ันต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ค้า  

ปัจจุบนัธนาคารใชว้ิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) ในการค านวณเงินกองทุนขัน้ต  ่าท่ีตอ้ง
ด ารงส าหรบัความเส่ียงดา้นตลาดทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางที ่17 มูลค่าเงินกองทุนข้ันต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA 
              หนว่ย : ลา้นบาท 

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 2,787 3,021 2,787 3,021 
ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทนุ - - - - 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 210 204 210 204 
ความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่้องด ารง 2,997 3,225 2,997 3,225 
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6.3.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ( Interest Rate Risk in Banking Book: 
IRRBB) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีสินทรพัย ์หนีส้ิน และรายการนอกงบดุลท่ีอยู่ในบญัชีเพ่ือการ
ธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรบัดอกเบีย้หรือการครบก าหนดสญัญาไม่ตรงกนั หรือเม่ืออตัราดอกเบีย้อา้งอิง
ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่สอดคลอ้งกัน และมีผลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้สุทธิและ/
หรือมลูคา่ของผูถื้อหุน้ 

 ปัจจยัหลกัส าหรบัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อตัราเงินเฟ้อ และ
การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศส าคญัทั่วโลก ซึ่งอาจ
ส่งผลตอ่ทิศทางและระดบัของอตัราดอกเบีย้โดยตรง หรือส่งผลตอ่การเคล่ือนยา้ยเงินทนุระหว่างประเทศ และ
กระทบทางออ้มมายงัอตัราดอกเบีย้ นอกจากนัน้ การแขง่ขนัเพ่ือเพิ่มหรือรกัษาสว่นแบง่การตลาดของธนาคาร
พาณิชยใ์นดา้นเงินฝากและสินเช่ือ มีผลใหส้ว่นตา่งดอกเบีย้แคบลงดว้ย 

ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยผ่านนโยบายท่ีมีการก าหนดขึ ้นโดย 
คณะกรรมการ ALCO ทัง้นี ้IRRBB ท่ีด  าเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ซึ่ง
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการ ALCO โดยรายงานตอ่คณะกรรมการ BRCC และดว้ย
การสนบัสนุนจากหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน (ALM) ในสายงานบริหารความเส่ียง 
และหนว่ยงานบรหิารเงินกองทนุและงบดลุในสายงานการเงิน  ทัง้นี ้คณะกรรมการ ALCO จะรบัผิดชอบในการ
ตรวจสอบและติดตามงบดลุ การบริหารธุรกิจ และกลยทุธก์ารปอ้งกนัความเส่ียง เพ่ือท่ีจะสรา้งความมั่นใจว่า 
IRRBB อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้โดยมีบรหิารเงินรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการ IRRBB รายวนั และ
ปิดฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (gapping) รวมทัง้ด  าเนินการตามชองกลยทุธก์ารปอ้งกนัความเส่ียง  

IRRBB วดัจากมลูค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งเป็นมาตรการ
วดัผลกระทบระยะยาวของการเคล่ือนไหวอย่างฉับพลนัของอัตราดอกเบีย้ท่ีครอบคลุมสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ทั้งหมดของธนาคาร โดยก าหนดและประเมินความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้เป็นค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของผูถื้อหุน้ (เช่น มลูคา่ปัจจบุนัของรายไดแ้ละเงินทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต) เน่ืองจากมลูคา่
พอรต์สินทรพัยแ์ละหนีส้ินจะเพิ่มขึน้และลดลงตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ มาตรการนีจ้ะช่วยให้
ธนาคารสามารถประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะของบญัชีเพ่ือการธนาคารใน
ปัจจบุนั ทัง้นี ้EVE จะค านวณโดยใช ้re-pricing gap ในการวิเคราะหผ์ลกระทบท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของ
อตัราดอกเบีย้ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในชว่งเวลาตา่งๆ กนั  
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การก าหนดเพดานความเส่ียง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคมุความเส่ียงท่ี
เกิดขึน้จากผลกระทบตอ่รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (NII) และความออ่นไหวของ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ ALCO, RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทกุเดือน 

ธนาคารบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสรา้งสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับแนวโนม้อัตราดอกเบีย้ท่ีคาดการณ ์โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของ NII กับ EVE ส าหรบัผล
ของการทดสอบในภาวะวิกฤต จะใช้ในการก าหนดกลยุทธ์งบดุลท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้

 
ตารางที ่18 ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) 

         หนว่ย : ลา้นบาท 

สกุลเงนิ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

บาท (453) (377) (336) (321) 
USD 24 83 24 83 
EUR (1) 1 (1) 1 
อื่น ๆ 0 4 0 4 
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (430) (289) (313) (233) 

รอ้ยละของประมาณการรายไดด้อกเบีย้สทุธิในอกี 1 ปีขา้งหนา้  -3.3% -2.4% -3.6% -2.7% 
* ใชร้อ้ยละการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้เทา่กบั 100 bps 
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6.3.3 ฐานะทีเ่กี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ธนาคารไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุเพิ่ม ปัจจบุนัธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารทนุ  ท่ีมาจาก
การควบรวมกิจการ เป็นจ านวนท่ีไมมี่นยัส าคญั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่า ซึ่งไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได ้คือ มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซึ่งจะไม่สามารถรบัรู ้ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั ส าหรบัเงินป้นผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู ้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ใน
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน  

ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารทัง้ในระดบัธนาคารและระดบักลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางที ่19 มูลค่าฐานะทีเ่กี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

                                       หนว่ย : ลา้นบาท 

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

1. มลูคา่ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ (ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ) 

    

   1.1 มลูคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 52 63 52 63 
   1.2 มลูคา่ตราสารทนุอื่น 26 256 2,959 2,464 
2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน - 2 - 2 
3. สว่นเกินทนุ (ต ่ากวา่ทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสาร 
ทนุที่ก าหนดใหว้ดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

(223) (3) (223) (3) 

4. มลูคา่เงินกองทนุขัน้ต ่าส  าหรบัฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ
แยกตาม วิธี SA 

7 8 256 196 
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6.4 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมอัน
เน่ืองมาจากกระบวนการควบคมุท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวขอ้งกับกระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตกุารณภ์ายนอก ซึ่งยงัประกอบดว้ยปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดจากการขาดการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร ปัจจยัเหล่านีส้ามารถส่งผลกระทบในดา้นลบต่อผลประกอบการดา้น
การเงินและเงินกองทนุของธนาคารได ้

เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงไดจ้ัดใหมี้นโยบายและแนว
ทางการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหธ้นาคารมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(RMC) มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดและน าเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ BRCC ตามอ านาจท่ี
ไดร้บัมอบหมาย เพ่ืออนุมตัินโยบายและแนวทางปฏิบตัิงานในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการท่ีเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติสากล นอกจากนี ้ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk Committee: ORC) เพ่ือหารือ พิจารณากลั่นกรอง ประเมินและใหค้  าแนะน าในประเด็น
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ และยงัครอบคลมุถึงเหตกุารณท์จุริตท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียง ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากรกระบวนการ ระบบ และเหตกุารณภ์ายนอก 

มาตรฐานการปฏิบตังิานความเส่ียงดา้นปฏิบตักิารของธนาคาร คือ การก าหนดความรบัผิดชอบในการ
บริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการรว่มกนักบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในดา้นธุรกิจ ดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการ 
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้
ปฏิบตัิการในหน่วยงานนัน้ๆ รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลทัง้ภายในและภายนอก กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานควบคมุท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
หนว่ยงานตา่งๆ ไดมี้การปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑแ์ละการบรหิารความเส่ียงภายในหนว่ยงาน
ของตน จึงมีการแต่งตัง้ผูป้ระสานงานดา้นก ากับการปฏิบตัิงานและบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ (Risk 
and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพ่ือติดตาม
ดแูลใหมี้การปฏิบตัติามนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการในหนว่ยงานนัน้ๆ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการจะท าหนา้ท่ีพฒันาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการให้
สามารถ ระบ ุประเมิน ควบคมุ รายงานและติดตามความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายความ
เส่ียงดา้นปฏิบตักิารของธนาคารและเป็นมาตรฐานสากล 
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ทัง้นี ้หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะตอ้งมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร โดยใชเ้ครื่องมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี ้

 

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

บริหารความเส่ียง รายงานเหล่านีจ้ะใชเ้พ่ือประเมินและวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีเกิดขึน้โดยรวมและใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการก าหนดแผนด าเนินการแกไ้ขและติดตาม นอกจากนี้ ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณาว่าโครงสรา้งและกระบวนการท างานของหน่วยงานเหล่านัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ อนัจะเป็นการ
ช่วยลดอปุสรรคในการปฏิบตัิงานรวมทัง้แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดท้นัเวลา ตลอดจนมีการก าหนดหนา้ท่ีส าหรบั
ผูป้ฏิบตัิงานทั่วทัง้องคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบและอ านาจในการอนมุตัิท่ีชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอ านาจ รวมทัง้มีการดแูลเรื่องความ
ปลอดภัยของขอ้มูล ซึ่งท าใหมี้ความมั่นใจไดว้่าธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรบัตามมาตรฐานสากล 

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

รายงานขอ้มลูความเสียหายนีจ้ะชว่ยใหห้น่วยงานตา่งๆ พฒันากระบวนการประเมินและบรหิารความเส่ียงดา้น
ปฏิบตัิการของตน และป้องกันมิใหเ้กิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนีข้ึน้อีกในอนาคต ขอ้มูลการ
รายงานเหตกุารณค์วามเสียหายดงักล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะหเ์ชิงสถิต ิเพ่ือพฒันาและก าหนดรูปแบบ
การค านวณเงินกองทนุของธนาคาร 

3. ดัชนีชีวั้ดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators: KRI) 
 ธนาคารไดน้  า KRI มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการใหเ้หมาะสมกับ

องคก์ร ทัง้นี ้สญัญาณเตือนล่วงหนา้ท่ีหน่วยงานไดร้บัซึ่งเป็นผลจากการจดัท า KRI จะท าใหฝ่้ายบริหารของ
หนว่ยงานสามารถบรหิารจดัการและติดตามผลการบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้
เพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียงความสูญเสียหรือความเสียหายของหน่วยงานท่ีอาจเกิดขึน้จากความเส่ียงด้าน
ปฏิบตักิารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารจัดการประเดน็ข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 
 ประเด็นขอ้บกพร่องในการควบคมุถือเป็นช่องว่างในการควบคมุการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบวิธีการควบคมุท่ีไม่ดีเพียงพอ หรือไมมี่ประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตท่ีุอาจท าใหค้วามเส่ียงท่ีคงอยู่
เกินความเส่ียงท่ีก าหนดของธนาคาร ส าหรบัการบริหารจดัการขอ้บกพรอ่งเหล่านี ้ธนาคารไดพ้ฒันาแนวทาง
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ปฏิบตัิงานบริหารจัดการประเด็นขอ้บกพร่องในการควบคมุขึน้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยจดุประสงคข์องแนวทางปฏิบตัิงานดงักล่าวเพ่ือใหธ้นาคารมั่นใจว่าประเด็นขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ได้ถกู
ระบแุละจ าแนกออกมา รวมถึงมีการก ากบัดแูลใหป้ระเด็นปัญหามีการแกไ้ขหรือมีการรายงานอย่างเหมาะสม
ตอ่ผูบ้รหิารของธนาคารเพ่ือทราบตอ่ไป 
 

5. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภัณฑใ์หม่ (New Product Approval Process) 
 ธนาคารใหค้วามส าคญักับการพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่และการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้

ก าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตัิผลิตภัณฑใ์หม่ท่ีเขม้งวดโดยใหร้ะบุและประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุม
ความเส่ียงดา้นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ 
เป็นตน้ รวมถึงก าหนดใหมี้การพิจารณาผลิตภณัฑใ์หม่อย่างครอบคลมุทกุดา้น โดยคณะท างานและหน่วยงาน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด รวมถึงจดัใหมี้การทบทวนผลิตภัณฑ์
ท่ีไดร้บัอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี 

6. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา้ จึง

ก าหนดใหมี้หน่วยงานและวิธีปฏิบตัิในการรบัขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยจดัตัง้หน่วยงานกลางอิสระในการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า  ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer 
Experience Management (CX) โดยท างานร่วมกับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์  (CIMB Thai Care 
Centre) และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าได้ โดยหน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณล์ูกคา้เป็นผูบ้ริหารจดัการเรื่องรอ้งเรียนของลูกคา้ผ่านนโยบายและกระบวนการท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
หลกัเกณฑข์องกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเรื่องรอ้งเรียนตา่งๆ ไดร้บั
การด าเนินการแกไ้ขจากหนว่ยงานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่องอยา่งมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทนัเหตกุารณ ์

นอกจากนี ้หน่วยงานบริหารงานประสบการณล์ูกคา้ยงัน าเสนอขอ้มูลความรูเ้ก่ียวกับลูกคา้จากผล
ส ารวจตลอดจนความคิดเห็นและค าแนะน าของลูกคา้ท่ีรวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ปรบัปรุงประสบการณล์กูคา้ใหดี้ยิ่งขึน้อย่างตอ่เน่ืองในทกุๆ ดา้น อนัจะน าไปสู่การสรา้งความผกูพนัของลกูคา้
กับธนาคาร โดยการจัดเตรียมข้อมูลความรูเ้ก่ียวกับลูกค้า และโครงการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง
ประสบการณล์ูกคา้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจดัการประสบการณข์องลูกคา้ (Thailand Customer 
Experience Committee) และคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7. แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) 
 ธนาคารก าหนดใหมี้การพฒันาและบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยท่ีทุกหน่วยงานธุรกิจ

ของธนาคาร รวมถึงบรษิัทในเครือตอ้งวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจและด าเนินการเขียนแผนความตอ่เน่ืองทาง
ธุรกิจตามผลของการวิเคราะห ์ตลอดจนใหมี้การทดสอบแผนโดยอา้งอิงขัน้ตอนท่ีระบไุวใ้นแผนความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าเม่ือเกิดเหตุการณว์ิกฤตใดๆ กระทั่ งส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจท่ี
ส าคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกูธุ้รกิจท่ีส าคญันัน้กลบัคืนมาและใหบ้ริการอย่างต่อเน่ืองไดท้ัง้หมด
หรือบางส่วนภายในเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรกัษาช่ือเสียงและความมั่นใจของลกูคา้ของธนาคาร
และบรษิัทในเครือ 

8. การตรวจสอบภายในและก ากับการปฏิบัตงิาน (Internal Audit and Compliance) 
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงานเป็นหน่วย งานอิสระท่ีช่วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ BRCC ในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากับการปฏิบตัิงาน โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการบริหารจัดการ
และการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีดี ส่วนหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน ซึ่งรายงานตรงตอ่ BRCC ท าหนา้ท่ี
ติดตามควบคุมการด าเนินงานของธนาคารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร 

 6.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไมส่ามารถช าระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนดได ้เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรพัยใ์นรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรือ
จดัหาเงินทนุไดไ้มท่นัเวลา ซึ่งอาจสง่ผลกระทบถึงการด าเนินงานประจ าวนั และมีคา่ความสญูเสียท่ีไมส่ามารถ
ยอมรบัได ้

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร คือเพ่ือใหแ้น่ ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผกูพนัเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพไดท้ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ดว้ย
เหตนีุ ้การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือการรกัษาระดบัสินทรพัยส์ภาพคล่องท่ีมีคณุภาพดีและมีการ
กระจายพอรต์การลงทนุท่ีเหมาะสม รวมถึงมีเงินทนุตา่งๆ ภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทาง
ของธนาคารท่ีตอ้งการมีเครือข่ายท่ีกวา้งขึน้และการมุ่งเนน้ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรกัษาฐานเงินฝากท่ี
มีหลากหลายประเภท ประกอบดว้ย เงินฝากออมทรพัย ์เงินฝากกระแสรายวนั และเงินฝากระยะยาว เพ่ือใหมี้
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ฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ ธนาคารยังคงส ารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทั้งปี เพ่ือให้กา ร
ด าเนินงานของธนาคารมีความมั่นคง สอดคลอ้งกนัทัง้ในเชิงกลยทุธ ์โครงสรา้ง และวิธีปฏิบตัขิองธนาคาร 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีส าคญัของธนาคาร ไดแ้ก่ โครงสรา้งของแหล่งเงินทนุและการใชไ้ป
ของเงินทุนของธนาคาร การปรบัตวัของธนาคารพาณิชย ์เพ่ือเพิ่มฐานเงินฝากท่ีมีตน้ทุนต ่าในสภาวะท่ีอตัรา
ดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่า และเพ่ือรองรบัหลกัเกณฑก์ารด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้น
สภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเนน้การขยายเงินฝากกระแสรายวนัและ
เงินฝากสะสมทรพัยท่ี์ลูกคา้ใชเ้ป็นบญัชีหลัก (Transactional Account) และหลกัเกณฑก์ารด ารงแหล่งท่ีมา
ของเงินใหส้อดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเนน้การรบัฝากเงิน การกูยื้ม
เงิน และส่วนของผูถื้อหุน้ ใหส้อดคลอ้งกับการลงทุน การปล่อยสินเช่ือ และการก่อภาระผูกพนั ในระยะ 1 ปี
ขา้งหนา้ นอกจากนี ้การด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศ
ส าคญัทั่วโลก อาจท าใหเ้กิดความผันผวนของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลใหต้ลาด
การเงินมีความผนัผวนและอาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและตน้ทนุในการจดัหาเงินทนุ 

การบริหารและการควบคมุความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ธนาคารไดม้อบหมายความรบัผิดชอบใหแ้ก่
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะ
ประชุมอย่างนอ้ยเดือนละครัง้ เพ่ือหารือเก่ียวกับความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุน
ของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ALCO เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัการโดยรวมและการก ากบัดแูลสภาพคล่อง 
และใหค้วามคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะตอ่นโยบายการบรหิารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร  คณะกรรมการ ALCO ยงัรบัผิดชอบในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
เพดานความเส่ียงและระดับความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ียอมรับได ้ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน (ALM) เป็นผูร้บัผิดชอบในการ
ตรวจสอบและท างานใกลช้ิดกบัหน่วยงานบริหารเงิน ในการเฝา้ระวงัเก่ียวกบัสภาวะตลาด ในขณะท่ีสายงาน
ธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรบัผิดชอบการสรา้งและรกัษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกับผูฝ้ากเงินและ
แหล่งเงินทนุอ่ืนๆ หน่วยงานบริหารเงินท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารเงินทนุโดยรวม ตามความจ าเป็นหรือเม่ือมีภาวะ
ฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรดักุม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการด าเนินงาน
ประจ าวนั โดยมีการวดัและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสม ่าเสมอ จากการครบก าหนดเวลาของสินทรพัย ์
หนีส้ิน ภาระผูกพนันอกงบดลุ และตราสารอนุพนัธ ์ตามกรอบระยะเวลาครบก าหนดในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ส าหรบัการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องส าหรบับริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็น
ลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย ์(Centralise) ดงันัน้ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพ่ือสนับสนุน
สภาพคลอ่งแก่บรษิัทเหลา่นัน้ตามวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใตเ้พดานความเส่ียงและระดบัความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องท่ียอมรบัได ้(Management Action Triggers: MATs) เพ่ือแจง้เตือนผูบ้ริหารถึงสภาวะและ
แรงกดดันดา้นสภาพคล่องท่ีเกิดขึน้ นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้ง
สมมติฐานและเพดานความเส่ียงจะมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ และการเปล่ียนแปลงความตอ้งการทางธุรกิจและสภาวะ
ตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็นประจ าทกุวนั เพ่ือใหมี้การปฏิบตัิตามเกณฑ์ความเส่ียง
ดา้นสภาพคลอ่งทัง้ภายใน และกฎระเบียบตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล 

ธนาคารมีการจดัท าแผนฉกุเฉินดา้นสภาพคล่องเพ่ือแจง้เตือนใหมี้การจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงวิกฤตสภาพคล่องและอยู่ภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้วยสอง
องคป์ระกอบส าคญั คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผูบ้ริหารในภาวะ
วิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management Team: FCMT) โดย EWS ไดร้บัการออกแบบมาเพ่ือแจง้
เตือนผูบ้ริหารของธนาคาร เม่ือใดก็ตามท่ีสภาพคล่องอาจจะมีความเส่ียง จะมีกรอบการวิเคราะหใ์นการ
ตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความตอ้งการเงินทุนและกลยุทธใ์นอนาคตหากเกิด
วิกฤตสภาพคลอ่ง EWS ดงักลา่วประกอบดว้ยชดุตวัชีว้ดั (ตรวจสอบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวล้่วงหนา้)ท่ีน่าเช่ือถือ 
สามารถส่งสญัญาณความแข็งแกรง่ทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพ
คล่องโดยรวมของธนาคารจะด าเนินการทุกครึ่งปีในการระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่าย
จดัการสามารถด าเนินการล่วงหนา้ได ้มีการจดัท าโมเดลสถานการณจ์ าลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤต
เฉพาะธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และ
รวมวิกฤติ (Combined Crisis: CC) สมมติฐานท่ีใช ้ไดแ้ก่ อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัราเบิกใชเ้งินกู้ 
และส่วนลดมูลค่าของสินทรพัยส์ภาพคล่อง ซึ่งจดัท าเป็นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการ  
ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบท่ีผ่านมาไดชี้ใ้หเ้ห็นว่าธนาคารมีสภาพคล่องเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการสภาพคล่องภายใตเ้ง่ือนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตตา่งๆ 
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  7. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ ์BCBS 
 

ตารางที ่20 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงินกองทุน 

หวัข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2 รุน่หรือหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ISIN code: MYBPN1600096 ISIN code: MYBPN1800035 ISIN code: MYBPN1900082 
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น

สว่นของเจา้ของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ ์Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ ์Basel III มีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ ์Basel III 

5 กรณีท่ีมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุ
คณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 ตอ้งทยอยลดนบัหรือนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 

20 ใน 5 ปีสดุทา้ยก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 

20 ใน 5 ปีสดุทา้ยก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 

นบัไดเ้ตม็จ านวนตลอดอายหุุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 

20 ใน 5 ปีสดุทา้ยก่อน 
สิน้สดุอายสุญัญา 
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หวัข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 

7 จดัอยู่ในระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบั
ธนาคาร 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร 

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑข์อง
ทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 

5,016 ลา้นบาท 3,158 ลา้นบาท 4,088 ลา้นบาท 

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

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ดว้ย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ดว้ย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

หนีส้ินท่ีวดัมลูคา่ดว้ย 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 11 กรกฎาคม 2559 29 มีนาคม 2561 8 กรกฎาคม 2562 

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) 11 กรกฎาคม 2569 29 มีนาคม 2571 6 กรกฎาคม 2572 

14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ก่อนไดร้บัการอนมุตัิจากผูก้  ากบัดแูลหรือไม ่

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน ไดร้บั
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนไดร้บัความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนไดร้บั
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและ
จ านวนเงินในการไถ่ถอน 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ / 
สิทธิของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กู ้
ก่อนครบก าหนด : หุน้มีอาย ุ10 ปี 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ/ สิทธิ
ของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูก้่อน
ครบก าหนด : หุน้มีอาย ุ10 ปี ธนาคาร

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 เพ่ือ
ขายใหก้บัผูล้งทนุในตา่งประเทศ/ 
สิทธิของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กู ้
ก่อนครบก าหนด : หุน้มีอาย ุ10 ปี 
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หวัข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 

ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 10 กรกฎาคม 2564 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 570 ลา้นเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย / 
วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 29 
มีนาคม 2566 /มลูคา่ไถ่ถอนจ านวน 
390 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย 

ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน ณ วนัแรก 
คือ 8 กรกฎาคม 2567 /มลูคา่ไถ่ถอน
จ านวน 550 ลา้นเหรียญริงกิต
มาเลเซีย 

16  วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) - - - 

 ดอกเบีย้และผลตอบแทนอื่นใด 

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

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี 

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

20 ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดไดเ้องทัง้หมด หรือ
บางสว่น หรือตามค าสั่งท่ีไดร้บั 

ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตาม 
ค าสั่งท่ีไดร้บั  

ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตาม 
ค าสั่งท่ีไดร้บั  

ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตาม 
ค าสั่งท่ีไดร้บั 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อน
ก าหนดหรือไม ่เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน
ใหส้งูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up) 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

 
ไมม่ีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 
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หวัข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้

24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบเุง่ือนไขในการแปลง
สภาพท่ีธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนัน้ก าหนดไว ้
(Conversion trigger) 

- - - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน
หรือบางสว่น 

- - - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบอุตัราการแปลงสภาพ  
(Conversion rate) 

- - - 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบปุระเภทตราสารทาง
การเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบผุูอ้อกตราสารทางการเงิน
ท่ีมีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัิในการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ใหร้ะบกุารลดมลูคา่ท่ีธนาคาร/กลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินนัน้ก าหนดไว ้

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ ์
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้เช่น มี

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ ์
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้เช่น มี

จะมีการลดมลูคา่ เมื่อเกิดเหตกุารณ ์
(Trigger Events)ดงัตอ่ไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai 
1) ธนาคารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได ้เช่น มี
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หวัข้อ รายละเอยีด รายละเอยีด รายละเอยีด 

สินทรพัยไ์มเ่พียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงิน
และเจา้หนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ  านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเขา้ช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 

สินทรพัยไ์มเ่พียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงิน
และเจา้หนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ  านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเขา้ช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 

สินทรพัยไ์มเ่พียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงิน
และเจา้หนี ้หรือ เงินกองทนุของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัท่ีจะกระทบตอ่
ผูฝ้ากเงินและเจา้หนี ้หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพ่ิมทนุไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ  านาจ
อื่นใดตดัสินใจจะเขา้ช่วย เหลอื
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทนุสนบัสนนุแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคาร
ทราบถงึการตดัสินใจนัน้ 

Trigger Events ของ CIMB Bank 
Berhad (“CIMB Bank”) เม่ือเกิด
เหตกุารณข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”) 
และ The Malaysia Deposit 
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Insurance Corporation (“PIDM”) 
ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินตน้ท่ีธนาคารมี
หนา้ท่ีจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อตราสาร
หนีด้อ้ยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีตอ้ง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห ้CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได ้หรือ 
2) BNM และ PIDM ไดป้ระกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ  านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเขา้ช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให ้CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได ้

Insurance Corporation (“PIDM”) 
ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินตน้ท่ีธนาคารมี
หนา้ท่ีจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อตราสาร
หนีด้อ้ยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีตอ้ง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห ้CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได ้หรือ 
2) BNM และ PIDM ไดป้ระกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ  านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเขา้ช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให ้CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได ้

Insurance Corporation (“PIDM”) 
ท าหนงัสือถงึ CIMB Bank และลง
ความเห็นวา่ การตดัเป็นหนีส้ญู 
(Write-off) จ านวนเงินตน้ท่ีธนาคารมี
หนา้ท่ีจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อตราสาร
หนีด้อ้ยสิทธิเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีตอ้ง
ปฏิบตัิ เพ่ือยบัยัง้ไมใ่ห ้CIMB Bank  
เปลี่ยนไปเป็นธนาคารที่ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการตอ่ไปได ้หรือ 
2) BNM และ PIDM ไดป้ระกาศให้
สาธารณชนทราบวา่ BNM,  PIDM 
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการท่ีมีอ  านาจในประเทศมาเลเซีย 
ตดัสินใจจะเขา้ช่วยเหลือทางการเงิน
แก ่CIMB Bank   ซึง่หากไมม่กีาร
ช่วยเหลือดงักลา่ว จะท าให ้CIMB 
Bank  ไมส่ามารถด าเนินกิจการตอ่ไป
ได ้

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน อาจจะลดมลูคา่เตม็จ านวน 
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หรือบางสว่น หรือบางสว่น หรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชั่วคราว เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  เป็นการลดมลูคา่ถาวร  

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชั่วคราว ใหอ้ธิบายกระบวนการในการ
ลดดงักลา่ว 

- - - 

34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสิทธิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้
ระบปุระเภทของตราสารทางการเงินท่ีดอ้ยสิทธิกวา่) 

มีสิทธิไดร้บัช าระหนีก้่อนหนา้ (1)ผูถื้อ
หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผูถื้อหุน้บรุิมสทิธิ (ถา้
มี),  (2) ผูถื้อตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผูถื้อตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ของผูถื้อตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดใหด้อ้ยกวา่หุน้กู ้
ทัง้นี ้สทิธิในการไดร้บัช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุน้กูด้ว้ยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ดไ้ถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิไดร้บัช าระหนีก้่อนหนา้ (1) ผูถื้อ
หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผูถื้อหุน้บรุิมสทิธิ (ถา้
มี), (2) ผูถื้อตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผูถื้อตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ของผูถื้อตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดใหด้อ้ยกวา่หุน้กู ้
ทัง้นี ้สทิธิในการไดร้บัช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุน้กูด้ว้ยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ดไ้ถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 

มีสิทธิไดร้บัช าระหนีก้่อนหนา้ (1) ผูถื้อ
หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถงึผูถื้อหุน้บรุิมสทิธิ (ถา้
มี), (2) ผูถื้อตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (3) ผูถื้อตรา
สารใด ๆ ซึง่สทิธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ
ของผูถื้อตราสารนัน้หรือโดยผลของ
กฎหมายถกูก าหนดใหด้อ้ยกวา่หุน้กู ้
ทัง้นี ้สทิธิในการไดร้บัช าระเงิน
ดงักลา่วจะทดัเทียมกนัตามสดัสว่น 
(pari passu) ระหวา่งหุน้กูด้ว้ยกนัเอง 
และกบัตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ท่ียงัไมไ่ดไ้ถถ่อน
ของธนาคาร ทัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต 
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ตารางที ่21 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ ์   
Basel III (Transitional period) 

                หนว่ย : ลา้นบาท 

องคป์ระกอบเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 
ยอด

คงเหลือ 
ที่จะทยอย 
นับเขา้ 

(หกัออก) 1/ 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

31 ธ.ค. 
2563 

30 มิ.ย. 
2563 

เงนิกองทุนชั้นที่ 1 39,620 36,375 38,029 33,379  
1.  เงนิกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 39,620 36,375 38,029 33,379  

1.1 ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั) 17,411 17,411 17,411 17,411  

1.2 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,146 10,146 10,146 10,146  

1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 536 425 536 425  

1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 12,011 8,939 9,520 5,256  

1.5 รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ 1,547 1,485 1,590 1,528  
1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรอืหอ้งชดุใน

อาคารชดุ 
1,393 1,420 1,393 1,420  

1.5.2 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน 
ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

219 123 219 123  

1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (22) (15) (22) (15)  
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (43) (43) - -  

1.6 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (2,031) (2,031) (1,174) (1,387)  
1.6.1 ผลขาดทนุสทุธิงวดครึง่ปีหลงั (95) - (11) -  
1.6.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออก

จากงาน 
(294) (335) (242) (290)  

1.6.3 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (970) (1,151) (921) (1,097)  
1.6.4 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (672) (545) - -  

2. เงนิกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ - - - -  
เงนิกองทุนชั้นที่ 2 14,686 14,852 14,793 14,944  

1. ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 12,262 12,262 12,262  

2. เงินส ารองทั่วไป  2,424 2,590 2,531 2,682  

เงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้  54,306 51,227 52,822 48,323  
1/ ตัง้แต ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป จะไมมี่ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ีจะตอ้งมีการทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
เน่ืองจากรายการ ดงักลา่ว ไดท้ยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัในอตัรารอ้ยละ 100 ครบตามเกณฑแ์ลว้ 
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ตารางที ่22 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กี่ยวข้องกับเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิ 

ตารางที ่22.1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ* 

         หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2563 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

สินทรัพย ์    
1. เงินสด 919 919  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,885 6,885  
3. สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น

ก าไรหรอืขาดทนุ 
34,427 34,427  

4. สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธท์างการเงิน 57,561 57,561  
5. เงินลงทนุสทุธิ 61,546 61,546  
6. เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั    

6.1 เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 239,769 239,769  
6.2 หกั รายไดร้อตดับญัชี (10,147) (10,147)  
6.3 บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไมถ่ึง

ก าหนดช าระ 
1,175 

 
1,175  

รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 230,797 230,797  
6.4 หกั  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (8,953) (8,953)  

o สว่นท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุ  (2,424) A 1/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  (6,529)  
รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 221,844 221,844  

7. ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง - -  
8. ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 1,082 1,082  
9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 3,266 3,266  
10. สนิทรพัยส์ทิธิการใชส้ทุธิ 293 293  
11. สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสทุธิ 970 970 B 
12. สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 672 672 C 
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2563 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

13. เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ ์ 16,051 16,051  
14. สนิทรพัยอ์ื่นสทุธิ 1,733 1,733  

รวมสินทรัพย ์ 407,249 407,249  
หนี้สนิ    

15. เงินรบัฝาก 193,956 193,956  
16. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 47,668 47,668  
17. หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 256 256  
18. หนีส้นิทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรอืขาดทนุ 
28,949 28,949  

19. หนีส้นิตราสารอนพุนัธท์างการเงิน 57,221 57,221  
20. ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 19,449 19,449  

o ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ  12,262 D 2/ 

o ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  7,187  
21. ภาระของธนาคารจากการรบัรอง - -  
22. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 296 296  
23. ประมาณการหนีส้นิ 2,680 2,680  
24. หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 38 38  
25. เงินรบัหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ ์ 12,111 12,111  
26. หนีส้นิอื่น 3,081 3,081  

รวมหนีส้ิน 365,705 365,705  
ส่วนของเจ้าของ    

27. ทนุเรอืนหุน้    
27.1 ทนุจดทะเบียน -หุน้สามญั 17,411 17,411  
27.2 ทนุท่ีออกและช าระแลว้-หุน้สามญั 17,411 17,411 E 

28. สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,146 10,146 F 
29. องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 1,542 1,542  

29.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์ 1,486 1,486  

o สว่นท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุ  1,393 G 3/ 

o สว่นท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ  93  
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2563 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยใน 
งบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ 

การ
อ้างอิง 

29.2 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงิน
ลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 

219 219 H 

29.3 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงั  
ออกจากงาน 

(294) (294) I 

29.4 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (22) (22) J 
29.5 เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งในกระแส

เงินสด 
238 238 K 

29.6 เงินส ารองส าหรบัหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดั
มลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ
เนื่องมาจากความเสีย่งดา้นเครดติ  

(85) (85) L 

30. สว่นเกินจาการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของธนาคารใน
บรษัิทยอ่ย 

(43) (43) M 

31. ก าไร (ขาดทนุ) สะสม    
31.1 จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 536 536 N 
31.2 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,952 11,952  

o ก าไร (ขาดทนุ) สทุธินบัเขา้เป็นเงินกองทนุ  11,916 O 
o ก าไรสทุธิที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  36  

รวมส่วนของเจ้าของ 41,544 41,544  
รวมหนีส้ินและสว่นของเจ้าของ 407,249 407,249  

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพรต่อ่สาธารณะและงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมมี่ความแตกตา่ง 
1/เงินส ารองทั่วไป (General provision) ตามเกณฑ ์TFRS 9 เฉพาะเงินส ารองส าหรบั perfoming และ under-performing สามารถน ามานบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ได ้แต่ไมเ่กิน 
  รอ้ยละ 1.25 ของสินทรพัยเ์สี่ยงดา้นเครดิต 
2/ หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาวท่ีมีคณุสมบติัครบตามหลกัเกณฑ ์Basel III สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามจ านวนท่ีไดร้บัอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัยส์ามารถนบัเป็นเงินกองทนุไดเ้ฉพาะรายการท่ีไดร้บัอนมุติัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 72 

 ตารางที ่22.2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 

                  หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ประจ างวดธันวาคม 2563 

องคป์ระกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลที่รายงานโดย 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงนิ 

เงนิกองทุนชั้นที่ 1 39,620  
1. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ 39,620  

1.1 ทนุช าระแลว้ (หุน้สามญั)  17,411 E 
1.2 สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 10,146 F 
1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 536 N 
1.4 ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 12,011 O 
1.5 รายการอื่นของสว่นของเจา้ของ 1,743  

1.5.1 สว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรอืหอ้งชดุในอาคารชดุ 1,393 G 
1.5.2 สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 219 H 
1.5.3 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (22) J 
1.5.4 เงินส ารองส าหรบัการปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 238 K 
1.5.5 เงินส ารองส าหรบัหนีส้นิทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุเนื่องมาจากความเสีย่งดา้น
เครดิต 

(85) L 

1.6 รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (43) M 
1.7 รายการปรบัออกจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (153) K & L 
1.8 รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1ที่เป็นสว่นของเจา้ของ (2,031)  

1.8.1 ขาดทนุสทุธิงวดครึง่ปีหลงั (95) O 
1.8.2 การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (294) I 
1.8.3 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (970) B 
1.8.4 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (672) C 

2. เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -  
เงนิกองทุนชั้นที่ 2 14,686  
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 12,262 D 
เงินส ารองทั่วไป 2,424 A 
เงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้  54,306  
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ส่วนที ่2: การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณด์้านสภาพคล่องทีม่ี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards) 

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑก์ารด ารง
สินทรพัยส์ภาพคลอ่งเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) 
ซึ่งอ้างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 
ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์  ารงสินทรพัยส์ภาพ
คลอ่งเป็นอตัราส่วนกบัประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรงไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 60 ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และทยอยปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ในแต่ละปี 
จนกระทั่งครบรอ้ยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงดา้น
สภาพคลอ่งแลว้นัน้ 

ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์LCR เพิ่มเติม ตาม ธปท. ท่ี สนส. 
4/2563 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ฉบบัท่ี 2) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประเภทของคูส่ญัญาดา้นเครดิต และประเภท
สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินตามหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงินส ารอง ท่ีไดป้รบัปรุงเชน่เดียวกนั 

เน่ืองจาก LCR เป็นหนึ่งในขอ้มูลส าคญัท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียในตลาดสามารถใชใ้นการประเมินความเส่ียง
ดา้นสภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชย ์การเปิดเผยขอ้มลู LCR จะชว่ยสนบัสนนุแนวทางการใชก้ลไกตลาดในการ
ก ากับดแูล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารพาณิชยแ์ละการก ากับดแูลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูความเส่ียงของธนาคารพาณิชยมี์ความโปรง่ใสมาก
ขึน้และยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้มาตรฐานเดียวกับสากล และเพ่ือสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจ
ใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิดเผยขอ้มลู LCR อยา่งเตม็รูปแบบตามหลกัเกณฑ ์Liquidity 
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงไดอ้อกประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 2/2561 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูการ
ด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio 
disclosure standards) ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเฉพาะระดบัธนาคารเท่านัน้ 
และก าหนดความถ่ีในการเปิดเผยขอ้มลูเป็นรายครึ่งปีและรายปี ซึ่งมีผลบังคบัใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูครัง้แรก 
โดยใชข้อ้มลู ณ สิน้งวด 30 มิถนุายน 2561 ส  าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูครึ่งปีแรกบนเว็บไซดข์องธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวด 
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) จงึไดจ้ดัท ารายงานการเปิดเผยขอ้มลู LCR พรอ้มทัง้ค  าอธิบาย
เก่ียวกบัขอ้มลู LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบดว้ย  

(1) การด ารงอตัราสว่น LCR  
(2) ปรมิาณสินทรพัยส์ภาพคลอ่งทัง้สิน้ (Total HQLA)   
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) 
 

1. การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณด์้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (LCR Ratio) 
หนว่ย: ลา้นบาท 

 ไตรมาส 4/2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 4/2562 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

(1) ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องท้ังสิน้ (Total HQLA) 82,955 52,867 
(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) 
52,419 35,126 

(3) LCR (รอ้ยละ) 159 151 
LCR ขัน้ต  ่าตามเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย (รอ้ยละ) 100 90 

* ค  านวณดว้ยวิธี simple average โดยใหค้  านวณจากขอ้มลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 

 

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 

   หน่วย: รอ้ยละ  

 2563 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

2562 * 
(ค่าเฉล่ีย) 

ไตรมาส 3 149 144 
ไตรมาส 4 159 151 

* ค  านวณดว้ยวิธี simple average โดยใหค้  านวณจากขอ้มลูเฉล่ียของแตล่ะไตรมาส 
 

3. หลักเกณฑแ์ละองคป์ระกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio 

ธนาคารไดด้  ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบัสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหธ้นาคารมี
ฐานะสภาพคล่องท่ีมีความแข็งแกรง่และเพียงพอ สามารถรองรบัภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ได ้(short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดใหเ้ริ่มด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
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60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ใน
แตล่ะปี จนครบรอ้ยละ 100 ในปี 2563 

 
 LCR =     สินทรพัยส์ภาพคล่อง (HQLA) 

        ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั 
   ภายใตส้ถานการณด์า้นสภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Net cash outflows) 

 
LCR เฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 159 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ต  ่าตามเกณฑข์องธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีรอ้ยละ 100 โดยค านวณจากคา่เฉล่ียของ LCR ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตลุาคม รอ้ยละ 149.6 
เดือนพฤศจิกายน รอ้ยละ176.6 และเดือนธันวาคม รอ้ยละ151.1 ทัง้นี ้LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั 
ดงันี ้

1. สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรพัยท่ี์มีคณุภาพดี สภาพคลอ่งสงู ความเส่ียง และความผนั 
ผวนต ่า ไมต่ดิภาระผกูพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมลูคา่ไมเ่ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั
แมใ้นสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทัง้นี ้สินทรพัยส์ภาพคล่องแต่ละประเภทตอ้งมีการปรบัลด
ดว้ยอตัราสว่นลด (haircut) ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับ 82,955 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 93 เป็นสินทรพัยส์ภาพคล่องชัน้ท่ี 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล เงินสด และเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นตน้) ซึ่งค  านวณจากคา่เฉล่ียของปริมาณสินทรพัยส์ภาพคล่อง ณ วนัสิน้เดือนของเดือนตลุาคม – เดือน
ธนัวาคม 2563 ทัง้นี ้ธนาคารไดมี้การถือครองสินทรพัยส์ภาพคล่องหลายประเภทเพ่ือบริหารการกระจายตวัของ
การถือครองสินทรพัยส์ภาพคลอ่ง 

2. ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
ใน 30 วนัหกัดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง ทัง้นี ้ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้งไมเ่กินกว่ารอ้ยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ออก สุท ธิ ใน  30 วันภายใต้
สถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ี
มีความรุนแรง 

 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกใน 30 วันภายใต้
สถานการณด์า้นสภาพคล่อง
ท่ีมีความรุนแรง 

 

ประมาณการกระแสเงินสด
ไหลเข้าใน 30 วันภายใต้
สถานการณ์ด้านสภาพ
คลอ่งท่ีมีความรุนแรง 
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2563 
เท่ากบั 52,419  ลา้นบาท ซึ่งค  านวณจากคา่เฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนั
สิน้เดือนของเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีธนาคารให้
ความส าคญัภายใตส้มมตฐิานสถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูยื้ม
ของลูกคา้ ซึ่งใชอ้ตัราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเขา้สว่นใหญ่มาจากการช าระคืนสินเช่ือของลกูหนีค้ณุภาพดี เงินฝากจากคูส่ญัญาคณุภาพ
ดี และตราสารหนีท่ี้จะครบก าหนด ซึ่งใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
นอกจากนี ้ธนาคารไดใ้ชเ้ครื่องมือการวิเคราะหฐ์านะสภาพคล่องสุทธิ ( liquidity gap) และการกระจุก

ตวัของแหลง่เงิน (funding concentration) ในการจดัการประเมินและวิเคราะหค์วามเส่ียงดา้นสภาพคล่องอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมืออย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดทิศทางใหมี้ความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร สง่ผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนการบรหิารจดัการดา้นสภาพคลอ่งไดดี้ยิ่งขึน้ 

 
 


