


 
 

 

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ("กลุ่มธุรกิจฯ") ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน

ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยข้อมูลที่

เปิดเผยครอบคลุมกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งมีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

และมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัททุนภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เคเค

เทรด จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จ ากัด ประกอบธุรกิจตลาดทุน และบริษัทส านักกฎหมายเอราวัณ 

จ ากัด ให้บริการด้านกฎหมายแก่กลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทยที่ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในระดับเฉพาะธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   

 
 
1
     ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

เป็นต้นไป มีผลให้ธนาคารต้องน างบการเงินของบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการอาคารส านักงาน ซึ่งธนาคารได้รับหุ้น
สามัญมาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด ที่ร้อยละ 80.58 มาจัดท างบการเงิน
รวม โดยก่อนหน้านี้ การไม่จัดท างบการเงินรวมเป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 27/2550 เรื่อง การผ่อนผันการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี "ฉบับที่ 27 
เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ" และ "ฉบับที่ 28 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม" ส าหรับสถาบันการเงิน) 

 

 
2       กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 (ร้อยละ 99.95) กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 (ร้อยละ 99.59) กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 (ร้อยละ 99.97) กองทุนรวมไทยรีสตรัค

เจอริ่ง (ร้อยละ 98.91) กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ พร็อพเพอร์ตี้ 3 (ร้อยละ 98.77) กองทุนรวมบางกอก แคปปิตอล (ร้อยละ 95.72) และกองทุนรวมแกมม่า 
แคปปิตอล (ร้อยละ 94.03)  



 
 

 

จากวิกฤตการเงินโลกและปัญหาของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในช่วงปี 2550 -2551 ที่ผ่านมา 

ประกอบกับสถาบันการเงินมีการด าเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการทบทวนแนวคิด

การก ากับดูแลระบบการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III 

เพื่อให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีขึ้น และปริมาณสูงขึ้น สามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน

ภาวะปกติ และภาวะวิกฤตได้ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III นั้น ได้มีการปรับปรุงแนวทางการด ารงเงินกองทุนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้น กล่าวคือ ในเชิงคุณภาพก าหนดให้องค์ประกอบเงินกองทุน

ของธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นหลัก คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(Common Equity Tier 1: CET1) ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญ และก าไรสะสม เป็นหลัก เพื่อให้เงินกองทุนที่แท้จริงที่

ต้องใช้รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปริมาณที่มากเพียงพอและเป็นองค์ประกอบหลัก

ของเงินกองทุนโดยรวม รวมถึงยังได้ปรับปรุงคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย์ให้มีลักษณะคล้ายทุนมากขึ้น ส าหรับในส่วนของเชิงปริมาณนั้น ก าหนดให้เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 จากเดิมก าหนดไว้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.25 เปล่ียนเป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.00 แทน และได้เพิ่มเติมอัตราส่วน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของไว้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินไว้ที่ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 8.50 นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงวิธีการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตของธุรกรรมที่มีความซับซ้อนให้

สามารถสะท้อนความเส่ียงได้ดียิ่งขึ้นด้วย  



 
 

 

กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายการด ารงเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับความเส่ียงด้านต่างๆ ที่เผชิญ รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดยเป้าหมายการด ารงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงได้ถูกก าหนดไว้

ในข้อความความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ธนาคาร ทั้งนี้ เป้าหมายการด ารงเงินกองทุนและระดับเงินกองทุนขั้นต่ าที่กลุ่มธุรกิจฯ ก าหนดขึ้นได้สะท้อนถึง

วัตถุประสงค์หลักต่างๆ ดังนี้ 

 ด่ารงเงินกองทุนสูงกว่า เกณฑ์การด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่ าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด                      

ตามเกณฑ์การด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่า (Pillar 1) เพื่อป้องกันความเส่ียงที่มีนัยส่าคัญอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ใน

เกณฑ์การด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่า 

 ด่ารงเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับของความเบี่ยงเบน

จากความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ซึ่งก่าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 ค่านึงถึงระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และมีแผนรองรับการรักษาระดับเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต 

ไม่ให้ต่่าไปกว่าเกณฑ์ที่ก่าหนด 

 ด่ารงเงินกองทุนให้เพียงพอกับความเส่ียงที่มีนัยส่าคัญตามเกณฑ์การก่ากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2) ที่

กลุ่มธุรกิจฯ เผชิญอยู่ 

 ค่านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในการด่ารงเงินกองทุน 

เพื่อให้กระบวนการในการประเมินเงินกองทุนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการ  

 พัฒนาระบบประเมินความเส่ียงที่มีนัยส่าคัญที่สามารถประเมินได้โดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ได้แก่ ความเส่ียง

ด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต และ

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ทั้งภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

 พัฒนาเกณฑ์ในการด่ารงเงินกองทุนที่เชื่อมโยงกับระดับความเส่ียงที่มีนัยส่าคัญแต่ละประเภทดังกล่าว

ข้างต้น ในแต่ละประเภทธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ 

 พัฒนาระบบประเมินผลงานของธุรกิจแต่ละประเภทโดยค่านึงถึงต้นทุนในการด่ารงเงินกองทุน และสามารถ

แสดงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากธุรกิจแต่ละประเภท 

 พัฒนากระบวนการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดับเงินกองทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ 

 

นอกจากนี้ ความเหมาะสมของระดับเงินกองทุนขั้นต่่าที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องด่ารงและปริมาณความต้องการ

เงินกองทุนส่วนเพิ่มในอนาคตจากการประมาณการที่สอดคล้องตามแผนการด่าเนินธุรกิจประจ่าปี รวมถึงระดับความ

เส่ียงที่ยอมรับได้ และระดับของความเบี่ยงเบนจากความเส่ียงที่ยอมรับได้ของกลุ่มธุรกิจฯ จะถูกใช้ประมาณความ

เพียงพอของเงินกองทุน  แต่หากระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตามการประมาณการมีแนวโน้มที่จะต่่ากว่าระดับ



 
 

 

การเบี่ยงเบนของเงินกองทุนขั้นต่่าเป้าหมาย หรือเกณฑ์การด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด  

กลุ่มธุรกิจฯ จะจัดท่าแผนเงินกองทุน (Capital Plan) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของทางเลือกรวมถึงแนวทาง

ปฎิบัติเป็นคราวๆ ไป 

 
 

ในเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มธุรกิจฯ ได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ านวน 

3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างเงินกองทุนให้มีการใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างความ

แข็งแกร่ง ซึ่งท าให้เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจฯ มีส่วนที่เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้น

ที่ 2 เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ทุนช าระแล้ว ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น และก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร โดยกล่าวได้ว่าเป็น Common Equity Tier 1 (CET1) ทั้งจ านวน ซึ่ง

ถือเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถรองรับความเส่ียงและผลขาดทุนได้ดีที่สุด ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 

ประกอบด้วยตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 และเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติเป็น

ส าคัญ นอกจากนี้ เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ มีสัดส่วนของ CET1 เป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 88.7 ของเงินกองทุน

ทั้งส้ิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III สามารถรองรับความ

เส่ียงด้านต่างๆ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ  

 

ตารางท่ี 1  เงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 29,206.43 29,346.01

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 29,206.43 29,346.01

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามัญ) หลงัหักหุ้นสามัญซือ้คืน 8,467.51 8,444.47

         ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,356.23 9,311.83

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจัดสรร 15,171.85 14,771.85

         ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 129.93 152.51

         รายการหัก 1/ (4,771.81) (4,187.35)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                             -                              

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 3,953.73 732.62

     ตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3,000.00 -                              

  เงินส ารองส าหรบัสินทรพัย์จัดชั้นปกติ 953.73 732.62

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 33,160.17 30,078.63
1/ ได้แก่ ค่าความนยิม สินทรพัย์ไม่มีตวัตน และสินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี



 
 

 

 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ( Internal Capital 

Adequacy Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจฯ จะมีกลยุทธ์ในการรักษาระดับ

เงินกองทุนให้สูงกว่าเป้าหมายการด ารงเงินกองทุนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างและ

ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเส่ียงต่างๆ จากการด าเนินธุรกิจทั้ง

ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต 

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน

องค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ กับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด ารงเงินกองทุน และมี

การทบทวนเป้าหมายการด ารงเงินกองทนุดังกล่าวตามความเหมาะสมอยา่งน้อยปีละครั้ง หรือทันทีที่มีการเปล่ียนแปลง

ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระดับเงินกองทุน 

ทั้งระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ได้มีการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยใช้วิธี Standardised 

Approach (SA) ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตและความเส่ียงด้านตลาด และวิธี Basic Indicator Approach (BIA) 

ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ ยังไม่ต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านอัตรา

ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารและความเส่ียงจากการกระจุกตวัด้านเครดิต อันเน่ืองมาจากมีระดับความเส่ียงยังไม่ถึง

ระดับที่มีนัยส าคัญตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 31,098.78 31,277.04

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 31,098.05 31,276.18

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามัญ) หลงัหักหุ้นสามัญซือ้คืน 8,467.51 8,444.47

         ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,356.23 9,311.83

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจัดสรร 17,430.72 17,030.43

         ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทุน (39.30)                  54.02

         รายการหัก 1/ (4,969.84)             (4,417.28)              

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) 0.73                           0.86                            

         รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
0.73                    0.86                     

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 3,953.77 732.68

     ตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3,000.00 -

  เงินส ารองส าหรบัสินทรพัย์จัดชั้นปกติ 953.73 732.62

  รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
0.03                    0.05                     

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 35,052.55 32,009.72
1/ ได้แก่ ค่าความนยิม สินทรพัย์ไม่มีตวัตน สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี และเงินลงทุนในตราสารทุน



 
 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายที่จะด ารงระดับเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามระดับของข้อความความเส่ียงที่

ยอมรับได้ซ่ึงจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับ

ความเส่ียงด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องเผชิญ ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโดยทางการนอกเหนือจากความเส่ียงตาม

หลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มธุรกิจฯ ได้

ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ านวน 3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้าง

เงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของและอัตราส่วน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 14.57 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินอยู่ที่ร้อยละ 16.54 โดยเมื่อเปรียบเทียบใน

ลักษณะของเงินกองทุนของธนาคารจ านวน 33,160 ล้านบาท กับความต้องการเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงตามเกณฑ์

เพื่อรองรับความเส่ียงทั้งส้ินจ านวน 17 ,037 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความเส่ียงด้านเครดิตเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึง

เงินกองทุนส่วนเกินเกณฑ์ขั้นต่ าจ านวน 16,123 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มธุรกิจฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น

ส่วนของเจ้าของและอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 14.71 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินอยู่ที่ร้อยละ 

16.58 โดยเมื่อเปรียบเทียบในลักษณะของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ จ านวน 35,053 ล้านบาท กับความต้องการ

เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงตามเกณฑเ์พื่อรองรับความเส่ียงทัง้สิ้นจ านวน 17,975 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความเส่ียงด้าน

เครดิตเป็นหลัก แสดงให้เห็นถึงเงินกองทุนส่วนเกินเกณฑ์ขั้นต่ าจ านวน 17 ,078 ล้านบาท ทั้งนี้ จากส่วนเกินเกณฑ์

ดังกล่าวข้างต้นเป็นการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อรองรับการขยายตัว

ของธุรกิจ ความเส่ียงด้านต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายในอนาคต 

 

 

ตารางท่ี 2  มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 14,150.97 13,994.13

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยง

เหมือนกับลกูหนีภ้าครฐับาล -                        -                          

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์ 140.75 269.19

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 4,469.99 4,660.57

ลกูหนีร้ายย่อย 7,648.88 7,301.07

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย 34.60 11.34

สินทรพัย์อื่น 1,856.74 1,751.96

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 678.38 759.01

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                        -                          

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค านวณด้วยวิธี SA 14,829.35 14,753.15



 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 13,643.07 13,639.97

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยง

เหมือนกับลกูหนีภ้าครฐับาล - -

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์ 150.26 295.67

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 4,349.66 4,657.63

ลกูหนีร้ายย่อย 7,682.55 7,399.40

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย 34.60 11.34

สินทรพัย์อื่น 1,426.00 1,275.93

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 678.39 759.01

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation - -

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค านวณด้วยวิธี SA 14,321.47 14,398.98

ตารางท่ี 3 เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน 167.70                296.39                       

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงด้านตลาด 167.70                     296.39                               

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน 1,014.22             1,142.91                     

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงด้านตลาด 1,014.22                  1,142.91                            

ตารางท่ี 4  เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

ค านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 2,040.31               1,850.18            

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 2,040.31                    1,850.18                

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถนุายน 2558

ค านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 2,639.45               2,408.38            

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 2,639.45                    2,408.38                



 
 

 

ตารางท่ี 5  อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : รอ้ยละ

อตัราส่วนการด ารง

เงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 16.54 8.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.57 6.00

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.57 4.50

31 ธนัวาคม 2558

อตัราส่วน

หนว่ย : รอ้ยละ

อตัราส่วนการด ารง

เงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 15.13 8.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.76 6.00

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.76 4.50

30 มิถนุายน 2558

อตัราส่วน

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : รอ้ยละ

อตัราส่วนการด ารง

เงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 16.58 8.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.71 6.00

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.71 4.50

31 ธนัวาคม 2558

อตัราส่วน

หนว่ย : รอ้ยละ

อตัราส่วนการด ารง

เงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุขัน้ต า่

ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 15.16 8.50

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.81 6.00

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ตอ่ สินทรพัย์เสี่ยง 14.81 4.50

30 มิถนุายน 2558

อตัราส่วน



 
 

 

 

ตารางท่ี 6 ข้อมลูคณุสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทนุ

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน)

TH0121010001 KK25DA

ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็น

ส่วนของเจ้าของ / เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน

 / เงินกองทุนชั้นที่ 2)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เงินกองทุนชั้นที่ 2

มีคุณสมบัตเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม่ มีคุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III มีคุณสมบัตติามหลกัเกณฑ ์Basel III

กรณีที่มีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ให้ระบุ

คุณสมบัตดัิงกลา่ว

- -

ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัได้เตม็จ านวน นบัได้เตม็จ านวน นบัได้เตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงินกองทุนในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบก าหนด

จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่และ

ระดับธนาคารพาณิชย์

ระดับกลุม่และระดับธนาคารพาณิชย์ ระดับกลุม่และระดับธนาคารพาณิชย์

8,467.51 3,000.00

10.00 1,000.00

ส่วนของเจ้าของ หนีส้ิน

มีการออกหลายครั้ง 23 ธันวาคม 2558

ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน

วันครบก าหนด (Original maturity date) - 23 ธันวาคม 2568

ไม่มีสิทธิในการไถถ่อน ไม่มีสิทธิไถถ่อนก่อนได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์

อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่มีสิทธิไถถ่อน วันที่มีภาระผกูพนัในการไถถ่อนและจ านวน

เงินในการไถถ่อน

- เม่ือได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อักษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแลว้ ผู้ออกตราสารทางการเงินมีสิทธิ

ที่จะไถถ่อนตราสารทางการเงินนีท้ั้งจ านวนก่อนวัน

ครบก าหนดไถถ่อนได้ โดยจะตอ้งไถถ่อนตามมูลค่าที่

ตราไว้ตอ่หนว่ยของตราสารทางการเงินตามที่ก าหนด

ไว้พรอ้มดอกเบ้ียที่ค านวณจนถงึ (แตไ่ม่รวม) วันไถ่

ถอนก่อนก าหนด ภายใตเ้ง่ือนไขดังนี้

(1) ณ วันครบรอบ 5 ปี นบัแตว่ันออกตราสารทาง

การเงิน หรอื ณ วันก าหนดช าระดอกเบ้ียใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ที่มีการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษี

 อันจะส่งผลให้สิทธิประโยชนท์างภาษขีองผู้ออกตรา

สารทางการเงินเปลีย่นแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ที่มีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อันส่งผลให้ตราสารทางการเงินที่เคยนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัตไิม่ครบถว้นตาม

หลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องอีกตอ่ไป หรอื

(4) ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิ

ในภายหลงั ให้ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงินก่อนวันครบก าหนดไถถ่อนได้

วันที่มีสิทธิไถถ่อนในภายหลงั (ถา้มี) - หลงัวันครบรอบ 5 ปี นบัแตว่ันออกตราสารทางการเงิน

 หรอื ณ วันก าหนดช าระดอกเบ้ียใดๆ ภายหลงัจากนัน้

รายละเอียด

ผู้ออกตราสารทางการเงิน

รุ่นหรอืหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน

หวัข้อ

ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถถ่อนตราสารทางการเงินก่อน

ได้รบัการอนมัุตจิากผู้ก ากับดูแลหรอืไม่

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคาร

แห่งประเทศไทย

จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ 

(หนว่ย : ลา้นบาท)

มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย : บาท)

การจัดประเภทตามหลกัการบัญชี

วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)

ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรอืมีการ

ก าหนดระยะเวลาการช าระคืน



 
 

 

 

 

ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรอืลอยตวั เงินปันผลแบบลอยตวั อัตราคงที่

อัตราผลตอบแทนและดัชนอีื่นที่เกี่ยวข้อง ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 5.10

มี Dividend stopper หรอืไม่ ไม่มี Dividend stopper ไม่มี Dividend stopper

ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจเตม็ที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบ้ีย

หรอืผลตอบแทนอื่นใดได้เองท้ังหมด หรอืบางส่วน หรอืตาม

ค าสั่งที่ได้รบั

มีอ านาจเตม็ที่ ตอ้งปฏิบัตติามค าสั่งที่ได้รบั

มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถถ่อนก่อน

ก าหนดหรอืไม่ เช่น มีเง่ือนไขในการก าหนดอัตราผลตอบแทน

ให้สูงขึ้นในลกัษณะขั้นบันได (Step up)

ไม่มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจูงใจ ไม่มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเง่ือนไขในการแปลง

สภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ (Conversion trigger)

- -

กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั้งจ านวน

หรอืบางส่วน

- -

กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอัตราการแปลงสภาพ

(Conversion rate)

- -

กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทาง

การเงินที่มีการแปลงสภาพไป

- -

กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสารทางการเงิน

ที่มีการแปลงสภาพไป

- -

ไม่มีคุณสมบัตใินการลดมูลค่า มีคุณสมบัตใินการลดมูลค่า

กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้

- เม่ือมีเหตกุารณ์ที่ท าให้ผู้ออกตราสารทางการเงินมีผล

การด าเนนิงานที่ไม่สามารถด าเนนิกิจการตอ่ไปได้ และ

ทางการตดัสินใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงิน ผู้ออกตรา

สารทางการเงินจะท าการตดัตราสารทางการเงินนีเ้ป็น

หนีสู้ญ (ทั้งจ านวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนี้

สูญดังกลา่วจะตอ้งไม่มากกว่าอัตราส่วนการลดทุนเพือ่

ลา้งขาดทุนทั้งหมดของผู้ออกตราสารทางการเงิน และ

การรองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงินใดๆ ซึง่

ด้อยสิทธิกว่า (รวมถงึตราสารทางการเงินที่นบัเป็น

เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได้ (ถา้มี)) ที่ออกโดยผู้ออกตราสาร

ทางการเงิน

กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทั้งจ านวนหรอืบางส่วน - อาจลดมูลค่าทั้งจ านวน หรอืบางส่วน

กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรอืชั่วคราว - เป็นการลดมูลค่าถาวร

         หากเป็นการลดมูลค่าชั่วคราว ให้อธิบาย                    

         กระบวนการในการลดดังกลา่ว

- -

ได้รบัช าระเงินเป็นล าดับสุดท้าย ได้รบัช าระก่อนหนา้ (1) ผู้ถอืตราสารทางการเงินที่

นบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได้ และ (2) ผู้ถอืหุ้น

บุรมิสิทธิและผู้ถอืหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารทาง

การเงิน

รายละเอียด

สถานะของล าดับการด้อยสิทธ์ิในกรณีที่มีการช าระบัญชี

หวัข้อ

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอื่นใด

สามารถแปลงสภาพได้ หรอืไม่สามารถแปลงสภาพได้

คุณสมบัตใินการลดมูลค่า



 
 

 

ตารางท่ี 7 มลูค่าของเงินกองทนุในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 33,978.24 -

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามัญ) หลงัหักหุ้นสามัญซือ้คืน 8,467.51 -

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,356.23 -

ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 -

ก าไรสุทธิคงเหลอืหลงัจากการจัดสรร 15,171.85 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทุน 129.93 83.42 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจัดสรร 0.00 -

หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 4,771.81

ค่าความนยิม 3,066.03

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 246.93 370.40

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 1,458.84

เงินลงทุนในตราสารทุน 0.00

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ 29,206.43

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -                -

หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -                -

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินสุทธิ -                

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 29,206.43

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3,953.73 -

ตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3,000.00

เงินส ารองส าหรบัสินทรพัย์จัดชั้นปกติ 953.73

หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 3,953.73

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 33,160.17

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดธนัวาคม 2558



 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 36,067.89 -

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามัญ) หลงัหักหุ้นสามัญซือ้คืน 8,467.51 -

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,356.23 -

ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 -

ก าไรสุทธิคงเหลอืหลงัจากการจัดสรร 17,430.72 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทุน (39.30) 83.82 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจัดสรร -                -

หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 4,969.84 -

ค่าความนยิม 3,066.03 -

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 273.99 410.98

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 1,463.87 -

เงินลงทุนในตราสารทุน 165.95 -

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ 31,098.05

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 0.73 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.73 -

หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน -                -

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินสุทธิ 0.73

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 31,098.78

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3,953.77 -

ตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3,000.00

เงินส ารองส าหรบัสินทรพัย์จัดชั้นปกติ 953.73 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.03 -

หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 3,953.77

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 35,052.55
1/ ยอดสุทธิคงเหลอืของส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดธนัวาคม 2558



 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงินสด 1,032.05 1,032.03

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 9,801.16 8,235.17

สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ 1,756.97 1,756.97

เงินลงทุนสุทธิ 24,032.61 21,192.32

  นบัเข้าเป็นรายการหักเงินกองทุน -                             165.95 J

เงินลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มสุทธิ 0.01                           4,588.16

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรบัสุทธิ

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี้ 196,614.22 197,588.97

ดอกเบ้ียค้างรบั 936.59 936.87

     รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรบั 197,550.81 198,525.84

หัก  รายได้รอตดับัญชี 18,648.63 18,648.63

หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 9,539.33 9,539.33

  นบัเข้าเป็นเงินกองทุน -                             953.73 M

หัก  ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 6.41 6.41

     รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบ้ียค้างรบัสุทธิ 169,356.43 170,331.46

ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ 4,598.38 6,107.13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,892.26 972.64

ค่าความนยิมและสินทรพัย์ไม่มีตวัตนอื่นสุทธิ 3,751.00 3,751.00

ค่าความนยิม 3,066.03 3,066.03 G

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 684.96 684.96

  นบัเข้าเป็นรายการหักเงินกองทุน -                             273.99 H

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอตดับัญชี 1,444.77 1,437.15

  นบัเข้าเป็นรายการหักเงินกองทุน -                             1,463.87 I

สินทรพัย์อื่นสุทธิ 18,478.62 18,489.93

รวมสินทรพัย์ 236,144.24 237,893.94

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2558

สินทรพัย์



 
 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงินรบัฝาก 104,326.90 104,720.92

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 9,209.44 9,209.44

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 388.58 388.58

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 2,583.95 2,583.95

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 61,084.92 61,084.92

  นบัเข้าเป็นเงินกองทุน -                             3,000.00 L

ประมาณการหนีส้ิน 441.87 439.36

หนีส้ินภาษเีงินได้รอตดับัญชี 108.79 108.79

หนีส้ินอื่น 19,843.83 19,799.47

รวมหน้ีสิน 197,988.28 198,335.44

หน้ีสิน

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2558



 
 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอ้างอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนที่ออกและช าระแลว้

    หุ้นสามัญ 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น

    ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ 9,356.23 9,356.23 B

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรพัย์

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 940.03 133.76

  นบัเข้าเป็นเงินกองทุน -                             (39.30) F

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิทัรว่ม (33.85) (24.40)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแลว้

    ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อื่น ๆ 0.38 0.38 D

         คงเหลอืหลงัจากการจัดสรร 17,302.69 17,651.31

            นบัเข้าเป็นเงินกองทุน -                             17,430.72 E

ยังไม่ได้จัดสรร 1,043.23 3,118.16

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 37,928.56 39,555.29

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 227.40 3.22

  นบัเข้าเป็นเงินกองทุน (ชั้นที่ 1) -                             0.73 K

  นบัเข้าเป็นเงินกองทุน (ชั้นที่ 2) -                             0.03 N

รวมส่วนของเจ้าของ 38,155.95 39,558.51

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 236,144.24 237,893.94

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2558

ส่วนของเจ้าของ



 
 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

 องคป์ระกอบของ

เงินกองทนุตาม

หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลท่ีรายงานโดยกลุม่

ธรุกิจทางการเงิน

(ง)

 แหล่งท่ีมาของการอ้างอิง

ในงบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

9,356.23 B

852.34 C

0.38 D

17,430.72 E

(39.30) F

36,067.89

3,066.03 G

273.99 H

1,463.87 I

165.95 J

4,969.84

31,098.05

0.73 K

0.73

31,098.78

3,000.00 L

953.73 M

0.03 N

3,953.77

35,052.55รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่

สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูล

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2

ตราสารทางการเงินที่นบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอื่น (นอกเหนอืจากค่าความนยิม)

สินทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี

 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบรษิทัเงินทุน

และบรษิทัเครดิตฟองซเิอร ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลของเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ

เจ้าของ

 เงินส ารองส าหรบัสินทรพัย์จัดชั้นปกต ิ(General provision)

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่

สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสะสม

 การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตรีาคาที่ดิน อาคาร หรอืห้องชุดในอาคารชุด

 ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนีแ้ละตราสารทุน

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตาม

หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

ค่าความนยิม

เงินส ารองที่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเม่ือสิ้นงวดการบัญชี

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามัญ) หลงัหักหุ้นสามัญซือ้คืน

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 

ก าไรสุทธิคงเหลอืหลงัจากการจัดสรร

ทุนส ารองตามกฎหมาย

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2558



 
 

 

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ ในปี 2558 ยังคงมุ่งเน้นการบริหารงานที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ

ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ซึ่งความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ ที่เผชิญนั้นมีทั้งความเส่ียงที่เกิดจากภายในและ

ภายนอกองค์กร ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงที่มีนัยส าคัญและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ กลุ่มธุรกิจฯ จึงจัดกลุ่มความเส่ียงต่างๆ เป็น 5 ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ 

ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) รวมถึงมีกระบวนการ

บริหารความเส่ียงที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันประกอบด้วยการระบุความเส่ียง การวัดและประเมินความเส่ียง การ

ติดตามความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee/ 

RMC) และคณะอนุกรรมการชุดย่อยร่วมมือกันท าหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง 

รวมถึงติดตามภาพรวมการบริหารความเส่ียงเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร  และมีสายบริหารความเส่ียงและ

หน่วยงานบริหารความเส่ียงของบริษัทย่อยท าหน้าที่ก ากับและสนับสนุนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่ง

หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานอิสระจากสายธุรกิจที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียง 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจฯ มีการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารความเส่ียงให้ดียิ่งขึ้นหลายประการ 

อาทิ การจัดโครงสร้างของสายงานบริหารความเส่ียงใหม่ เพื่อให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักสากล

มากขึ้น  โดยแบ่งฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเครดิตออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านเครดิตสินเชื่อธุรกิจ 

มีหน้าที่ดูแลสินเชื่อธุรกิจ (Commercial Loan) รวมถึงสินเชื่อคู่ค้าสถาบัน (Corporate Loan)  และฝ่ายบริหารความ

เส่ียงด้านเครดิตสินเชื่อรายย่อย มีหน้าที่ดูแลสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็น

สินเชื่อที่มีปริมาณสินเชื่อคงค้างมากที่สุดของธนาคาร รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ อาทิ 

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยในลักษณะ Product Program (SME Product 

Program) การเพิ่มบุคลากรในฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเพียงพอต่อการ

ด าเนินธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์ Basel III นอกจากนี้ 

ธนาคารยังได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยในการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงพัฒนาเครื่องมือบริหารความเส่ียง

เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นโยบายหลักในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ง

องค์กร โดยแต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าใจความเส่ียงและบริหารความเส่ียงที่

เกิดขึ้นจากหน่วยงานของตนเองให้อยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงรวมของกลุ่มธุรกิจฯ   โดยมีสาย

บริหารความเส่ียงท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล และสอบทานความเพียงพอของกลไกการบริหารและควบคุมความเส่ียง

ของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยธุรกิจ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารความเส่ียง นอกจากนี้ แต่ละสาย



 
 

 

ธุรกิจจะถูกจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ในการรองรับความเส่ียงของธุรกิจ โดยวัดจากความเส่ียงต่างๆ ของธุรกรรม 

ประกอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจนั้นด้วย 

กลุ่มธุรกิจฯ ยังคงให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากรของ

กลุ่มธุรกิจฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเส่ียงรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจฯสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเส่ียงและ

เงินกองทุนต่อสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สายงาน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร     

ความเส่ียง มีดังนี ้

 คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีการก าหนดนโยบายกระบวนการ 

และการควบคุมทางด้านการบริหารความเส่ียงประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมถึงความเส่ียง

ทางด้านสินเชื่อการตลาดและการลงทุน สภาพคล่อง การปฏิบัติการ และกลยุทธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องท าหน้าที่

อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริง และนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความ

เพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจฯ  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ

พิจารณา ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดและด าเนิน

ธุรกิจให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

ธนาคาร มีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งชี้แนะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ กรอบ และ

เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการพัฒนาและการน าเครื่องมือและระบบการ

บริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการไปใช้ และดูแลและติดตามความคืบหน้าของการจัดการเหตุการณ์ความเส่ียง ความ

เสียหาย และข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และให้

ความเห็นประกอบการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

 

 



 
 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ

ธนาคาร มีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองความเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งชี้แนะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์ กรอบ และ

เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต พิจารณากล่ันกรองและ/ หรือทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้

สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ รวมถึง Product program ต่างๆ โดย
ค านึงถึงความเส่ียงด้านเครดิตของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พิจารณากล่ันกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ

สินทรัพย์ เพื่อให้การพิจารณาการกันเงินส ารองในเงินให้กู้ยืม ภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ

เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด อนุมัติการจัดชั้นสินทรัพย์เกณฑ์คุณภาพในเงินให้กู้ยืม ภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มี

ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด และติดตามคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงคุณภาพของการให้

สินเชื่อและกระบวนการที่เก่ียวข้อง เพื่อก ากับดูแลและ/ หรือให้ค าแนะน าในเรื่องของความเส่ียงด้านเครดิตที่ส าคัญแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สายบริหารความเส่ียง  
สายบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเ ส่ียงที่ส าคัญ 

ประสานงานให้มีการน าเครื่องมือและกระบวนการบริหารความเส่ียงไปประยุกต์ใช้ในสายธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ของ

กลุ่มธุรกิจฯ  รวมทั้งวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมและจัดท ารายงานฐานะความเส่ียงในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจฯ  เพื่อ

ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

 สายตรวจสอบภายใน  
มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติการตาม

นโยบาย หลักเกณฑ์  ระเบียบ และกระบวนการการบริหารความเส่ียงที่ก าหนด  ทดสอบและประเมินประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและลดความเส่ียงที่ส าคัญ 

 ฝ่ายบริหารทุน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ให้เหมาะสมกับฐานะ

และกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที่เหมาะสมและรองรับความเส่ียงที่มีนัยส าคัญครบทุกด้านทั้งภายใต้

ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางการก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ  (Pillar 2) ของ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ฝ่ายงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) 
ฝ่ายงานเจ้าของความเส่ียง ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายงาน/ สาขา/ หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯ  มี

หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยง านของ

ตนเอง  กระบวนการท างานและระบบงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองให้อยู่ภายใต้ระดับความ



 
 

 

เส่ียงที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ กระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งรวมถึงการระบุ ประเมิน 

ติดตาม ควบคุม และรายงานความเส่ียง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่โดยอิสระในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย

จัดการและคณะกรรมการธนาคารก าหนดให้มีขึ้น พร้อมกับท าการทบทวนนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของ

สายตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ 

สายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการทดสอบ และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในของธนาคารและบริษัทย่อย  และ

รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ธนาคาร 

 

  



 
 

 

 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช่าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตาม

สัญญา หรือกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา ทั้งนี้ความเส่ียงด้านสินเชื่อครอบคลุมไปถึง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน 

ตลอดจนลูกหนี้ตามสัญญาประเภทอื่นๆ และธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การซื้อขายอนุพันธ์ หนังสือค้่า

ประกันประเภทต่างๆ เป็นต้น 

กลุ่มธุรกิจฯ จึงพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สะท้อนความ

เส่ียงภายใต้การจัดการที่เหมาะสม กล่าวคือ 

 การปรับปรุงนโยบายสินเชื่อ 

ธนาคารมุ่งเน้นการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อหลัก นโยบายสินเชื่อธุรกิจ นโยบายสินเชื่อรายย่อย ให้มี

ความรัดกุมเพียงพอ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเพิ่มในส่วนของนโยบายสินเชื่อคู่ค้า นโยบายความ

เส่ียงของประเทศคู่ค้าสัญญา เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจธนาคารไปยังกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและลูกค้าบรรษัท 

ภายหลังการควบรวมกิจการกับทุนภัทร ธนาคารอยู่ระหว่างการปรับปรุง Risk Appetite คือ Risk Limit และ Risk 

Tolerance เพือ่ใช้ในการก่าหนดค่าความเส่ียง โดยหากเข้าใกล้ Risk Limit ที่ก่าหนด จะต้องมีการปรับปรุงนโยบายการ

ใหสิ้นเชื่อ เพื่อลดความเส่ียงให้กลับมาอยู่ภายใต้กรอบที่ธนาคารก่าหนด    

 การจัดท าเครื่องมือช่วยในการพจิารณาและอนุมัติเครดิต 

ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือช่วยในการพิจารณาและอนุมัติเครดิตอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการน่าเครื่องมืออนุมัติเครดิต (Credit Scoring) มาใช้ เพื่อให้ธนาคารสามารถประเมินความเส่ียง และคัดเลือก

กลุ่มลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการพัฒนา Behavior 

Score เพื่อใช้ในการท่า Cross-selling ได้ตรงตาม Target Segment บนเงื่อนไขที่น่าเสนอที่แตกต่างกันตามความเส่ียง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ (Loan Portfolio) 

ธนาคารมุ่งเน้นการให้สินเชื่อในธุรกิจที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ และบริหารจัดการลูกหนี้เงินให้

สินเชื่อ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ผ่านการติดตามสถานะลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในรูปแบบ

ของการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ การวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อหาประเด็นความเส่ียง พร้อมแนวทางแก้ไข อีก

ทั้งก าหนดเพดานความเส่ียงด้านการกระจุกตัวสินเชื่อ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายจากความผันผวนของ

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจฯ เช่น การกระจุกตัวระดับลูกหนี้รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) การกระจุกตัว
ของลูกหนี้รายใหญ่ (Large Borrower Concentration) 



 
 

 

ส าหรับสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเส่ียงทางด้านเครดิตนี้มีมูลค่าตามที่แสดง

ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ซึ่งเป็นความเส่ียงสูงสุดทางด้านเครดิต 

กลุ่มธุรกิจฯ พิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ เนื่องจาก

มีจ านวนลูกค้าหรือคู่สัญญาเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกิจ 

ความเส่ียงทางด้านเครดิตนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงิน

ด้วยในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เมื่อครบก าหนด 

กลุ่มธุรกิจฯ มีความเส่ียงทางด้านการให้เครดิต ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเครื่องมือ

ทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินอันได้แก่ สัญญาที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ สแตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และ

หนังสือค้ าประกันทางการเงิน ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับมูลค่าตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น กลุ่ม

ธุรกิจฯ ได้ใช้นโยบายและวิธีการในการพิจารณาการให้สินเชื่อประเภทนี้เช่นเดียวกับการให้สินเชื่อส าหรับรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน ส าหรับสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น มูลค่า

ตามสัญญาไม่ได้แสดงถึงจ านวนความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ กลุ่มธนาคารควบคุมความเส่ียงจากการให้สินเชื่อของ

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ี โดยมีขั้นตอนการอนุมัติวงเงิน และการติดตามที่รอบคอบรัดกุม  

กลุ่มธุรกิจฯ มีนโยบายที่จะท าให้แน่ใจว่าได้ให้สินเชื่อไปยังลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มี

ความเหมาะสมคู่สัญญาในอนุพันธ์และรายการเงินสดได้เลือกที่จะท ารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพความ

น่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และยังมีการก าหนดวงเงินของธุรกรรมให้สินเชื่อกับลูกค้าหรือสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม 

 

 การผิดนัดช าระหนี้  
การผิดนัดช าระหนี้ หมายถึง ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ภายในเวลาที่ระบุในสัญญา หรือตามเงื่อนไข

ที่ตกลง โดยเรียกวันที่ลูกหนี้ตกลงช าระหนี้ตามเงื่อนไขว่า วันครบก าหนดช าระ  

 การด้อยค่าของสินทรัพย ์ 
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มธุรกิจฯ มีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า    

มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้กลุ่มธุรกิจฯ จะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาการ

ค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับ 

กรณีลูกหนี้รายใหญ่ สายสินเชื่อบรรษัทจะด าเนินการปรับปรุงการจัดชั้นสินทรัพย์ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ธนาคารก าหนดและน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาอนุมัติ  รวมถึง

น าส่งข้อมูลให้สายปฏิบัติการ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการจัดชั้น และการกันส ารองต่อไป 

กรณีลูกหนี้รายย่อย ประเภท Product Program ธนาคารก าหนดเงื่อนไขในการจัดท า Watch List 

และ การจัดชั้นหนี้เชิงคุณภาพ ตามค่าทางทางสถิติ เช่น Probability of Default  ทั้งนี้เพื่อการ monitoring และ action 



 
 

 

ในการติดตามที่เป็นการเฉพาะ โดยจะน าส่งข้อมูลให้สายปฏิบัติการ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการจัดชั้น และการกัน

ส ารองต่อไป  

 

ธนาคารได้มีการก าหนดนโยบายการกันเงินส ารองเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 

และก าหนดนโยบายการกันส ารองส าหรับสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อและสินทรัพย์รอการขาย  ให้สูงเพียงพอเพื่อรองรับ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและรองรับเงินส ารองที่อาจเพิ่มขึ้นในภาวะวิกฤต โดยไม่ท าให้ระดับเงินกองทุนของธนาคาร

ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด  

วิธีการที่ธนาคารใช้ในการกันเงินส ารองจะค านวณตามลักษณะการจัดชั้นสินทรัพย์ คือ สินทรัพย์    

จัดชั้นปกติ และสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารจะกันเงินส ารองในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี้

หลังหักหลักประกัน ส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย หรือจัดชั้นสงสัยจะสูญ ธนาคารจะกันเงิน

ส ารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า

จะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันโดยใช้วิธีการ

ค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นสูญ  ธนาคารจะตัด

ออกจากบัญชีทั้งจ านวน  

นอกจากนี้ ธนาคารได้ท าการค านวณการกันเงินส ารองแบบกลุ่มสินเชื่อ (Collective Approach) 

ส าหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโดยพิจารณาจากค่าสถิติความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ (Probability of default) 

และสถิติของความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss Given Default) ในอดีต ประกอบ

กับการปรับปรุงข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมเพื่อให้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะได้เป็นค่าประมาณการค่า      

ความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึ้น (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื่อดังกล่าว 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ธนาคารได้เปล่ียนวิธีการกันส ารองส าหรับทรัพย์สินรอการขาย

ประเภทยานพาหนะที่ได้รับกลับคืนจากสัญญาเช่าซื้อรายย่อย เพื่อให้อัตราการกันส ารองสะท้อนเสียหายที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น โดยการก าหนดอัตราการกันเงินส ารองในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าอัตราส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่าที่ได้รับจริงจากการจ าหน่ายรถยึดกับมูลค่ายุติธรรม  จากเดิมที่ธนาคารกันเงินส ารองเต็มตามมูลค่า

ยุติธรรม ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 8 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ 2558* 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรพัย์ในงบดุล 199,765.58                                194,849.33                                        204,681.83                                

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 179,449.89                  178,691.94                              180,207.84                        

เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 17,286.20                    12,939.89                                21,632.51                          

เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียค้างรบั) 1,677.49                     1,514.49                                  1,840.50                            

สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ 1,351.99                     1,703.01                                  1,000.98                            

รายการนอกงบดุล 3/ 201,506.45                                208,274.56                                        194,738.33                                

การรบัอาวัลตั๋วเงิน การค้ าประกันและเลต็เตอรอ์อฟเครดิต 3,313.26                     3,722.72                                  2,903.81                            

สัญญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 196,163.70                  202,396.57                              189,930.82                        

วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แลว้ (Undrawn committed line) 2,029.48                     2,155.28                                  1,903.69                            

* ยอดคงค้างเฉลีย่ระหว่างงวด

2/ หมายถงึเงินลงทุนในลกูหนี ้ซึง่ไม่รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัค่าเผื่อปรบัมูลค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถงึอนพุนัธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

1/ รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัหักรายได้รอการตดับัญชี ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าธนาคารและตลาด

เงินด้วย

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ 2557* 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรพัย์ในงบดุล 198,728.81                                191,893.82                                        205,563.80                                

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 177,778.45                  176,125.17                              179,431.72                        

เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 17,321.81                    12,970.24                                21,673.37                          

เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียค้างรบั) 2,193.77                      1,041.43                                  3,346.11                            

สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ 1,434.78                      1,756.97                                  1,112.59                            

รายการนอกงบดุล 3/ 212,478.85                                230,219.37                                        194,738.33                                

การรบัอาวัลตั๋วเงิน การค้ าประกันและเลต็เตอรอ์อฟเครดิต 3,313.25                      3,722.69                                  2,903.81                            

สัญญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4/ 207,876.12                  225,821.41                              189,930.82                        

วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แลว้ (Undrawn committed line) 1,289.48                      675.28                                    1,903.69                            

* ยอดคงค้างเฉลีย่ระหว่างงวด

2/ หมายถงึเงินลงทุนในลกูหนี ้ซึง่ไม่รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัค่าเผื่อปรบัมูลค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถงึอนพุนัธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

1/ รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัหักรายได้รอการตดับัญชี ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าธนาคารและตลาด

เงินด้วย



 
 

 

ตารางท่ี 9 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี 

เฉพาะธนาคาร

หนว่ย : ลา้นบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสทุธิ 1/

เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสทุธิ 2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบีย้ค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตัว๋

เงิน การค า้

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิได้

เบิกใช้ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

ประเทศไทย 191,225.04             175,168.47         12,939.89            1,413.67              1,703.01            208,274.56           3,722.72            202,396.57         2,155.28            

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 3,524.77                  3,523.47            -                     1.30                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 99.53                       -                    -                     99.53                  -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 194,849.33             178,691.94         12,939.89            1,514.49              1,703.01            208,274.56           3,722.72            202,396.57         2,155.28            

หนว่ย : ลา้นบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสทุธิ 1/

เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสทุธิ 2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบีย้ค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตัว๋

เงิน การค า้

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิได้

เบิกใช้ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

ประเทศไทย 203,937.21             179,464.42         21,632.51            1,839.30              1,000.98            194,738.33           2,903.81            189,930.82         1,903.69            

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 743.95                     743.41               -                     0.54                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 0.66                          -                     0.66                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 204,681.83             180,207.84         21,632.51            1,840.50              1,000.98            194,738.33           2,903.81            189,930.82         1,903.69            

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

2558

2557

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสทุธิ 1/

เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสทุธิ 2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบีย้ค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตัว๋

เงิน การค า้

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิได้

เบิกใช้ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

ประเทศไทย 188,254.14             172,601.70         12,970.24            925.22                1,756.97            230,219.37           3,722.69            225,821.41         675.28               

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 3,533.78                  3,523.47            -                     10.31                  -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 105.90                     -                    -                     105.90                -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                            -                    -                     -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 191,893.82             176,125.17         12,970.24            1,041.43              1,756.97            230,219.37           3,722.69            225,821.41         675.28               

หนว่ย : ลา้นบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสทุธิ 1/

เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสทุธิ 2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบีย้ค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตัว๋

เงิน การค า้

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิได้

เบิกใช้ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

ประเทศไทย 204,797.18             178,688.31         21,673.37            3,322.91              1,112.59            194,738.33           2,903.81            189,930.82         1,903.69            

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 752.18                     743.41               -                     8.77                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 0.39                          -                     0.39                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                            -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป 14.04                       -                    -                     14.04                  -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 205,563.80             179,431.72         21,673.37            3,346.11              1,112.59            194,738.33           2,903.81            189,930.82         1,903.69            
1/ รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัหักรายได้รอการตดับัญชี ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ หมายรวมถงึเงินลงทุนในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัค่าเผื่อปรบัมูลค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

2558

2557

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3



 
 

 

 

 

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สินทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 20,207.02               174,642.32                    194,849.33            23,597.73                     181,084.10                        204,681.83                        

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 9,567.10             169,124.85               178,691.94         10,078.06                170,129.77                  180,207.84                  

เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 9,046.45             3,893.45                   12,939.89           10,899.20                10,733.32                    21,632.51                    

เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียค้างรบั) 1,514.49             -                          1,514.49             1,840.50                  -                             1,840.50                      

สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ 78.99                 1,624.02                   1,703.01             779.97                    221.01                        1,000.98                      

รายการนอกงบดุล 3/ 170,434.51            37,840.05                       208,274.56            153,175.03                   41,563.30                          194,738.33                        

การรบัอาวัลตั๋วเงิน การค้ าประกันการกู้ยืม และเลต็เตอรอ์อฟเครดิต 3,643.94             78.78                       3,722.72             2,677.32                  226.49                        2,903.81                      

สัญญาอนพุนัน์อกตลาด 166,757.21         35,639.36                 202,396.57         148,807.95              41,122.87                    189,930.82                  

วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แลว้ (Undrawn committed line) 33.37                 2,121.91                   2,155.28             1,689.75                  213.94                        1,903.69                      

2558 2557
รายการ

ตารางท่ี 10 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามอายสุญัญาท่ีเหลือ

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สินทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 18,381.58               173,512.24             191,893.82            24,438.84                     181,124.96                        205,563.80                        

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 8,214.71             167,910.46          176,125.17         9,301.95                  170,129.77                  179,431.72                  

เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 9,046.45             3,923.80             12,970.24           10,899.20                10,774.18                    21,673.37                    

เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียค้างรบั) 1,041.43             -                     1,041.43             3,346.11                  -                             3,346.11                      

สินทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ 78.99                 1,677.98             1,756.97             891.58                    221.01                        1,112.59                      

รายการนอกงบดุล 3/ 192,309.95            37,909.42               230,219.37            153,175.03                   41,563.30                          194,738.33                        

การรบัอาวัลตั๋วเงิน การค้ าประกันการกู้ยืม และเลต็เตอรอ์อฟเครดิต 3,643.91             78.78                  3,722.69             2,677.32                  226.49                        2,903.81                      

สัญญาอนพุนัน์อกตลาด 188,632.68         37,188.73            225,821.41         148,807.95              41,122.87                    189,930.82                  

วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซึง่ธนาคารพาณิชย์ได้ผกูพนัไว้แลว้ (Undrawn committed line) 33.37                 641.91                675.28               1,689.75                  213.94                        1,903.69                      

2/ หมายรวมถงึเงินลงทุนในลกูหนีด้้วย ซึง่ไม่รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัค่าเผื่อปรบัมูลค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

2558 2557
รายการ

1/ รวมดอกเบ้ียค้างรบั และสุทธิหลงัหักรายได้รอการตดับัญชี ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าธนาคารและตลาดเงินด้วย



 
 

 

ตารางท่ี 11  มลูค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั และเงินลงทนุในตราสารหน้ีก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต

จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี และตามเกณฑ์การจดัชัน้หน้ีท่ีธปท.ก าหนด

เฉพาะธนาคาร

หนว่ย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 156,782.06          17,561.52          3,636.02                3,498.92          3,265.60          184,744.12             

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 3,523.47              -                   -                        -                 -                 3,523.47                  -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 160,305.53          17,561.52          3,636.02                3,498.92          3,265.60          188,267.59             -                       

หนว่ย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 154,775.48          22,783.69          3,957.61                3,347.93          3,039.66          187,904.37             

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 743.00                -                   -                        -                 -                 743.00                     -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 155,518.48          22,783.69          3,957.61                3,347.93          3,039.66          188,647.37             -                       

2558

2557

รายการ
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

รายการ
เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 155,556.32          17,561.52          3,636.02                3,498.92          3,272.70          183,525.47             

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 3,523.47              -                   -                        -                 -                 3,523.47                  -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 159,079.79          17,561.52          3,636.02                3,498.92          3,272.70          187,048.94             -                       

หนว่ย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 154,006.64          22,783.69          3,957.61                3,347.93          3,039.66          187,135.53             

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 743.00                -                   -                        -                 -                 743.00                     -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 154,749.64          22,783.69          3,957.61                3,347.93          3,039.66          187,878.53             -                       
1/  รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบ้ียรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
2/ หมายรวมถงึเงินลงทุนในลกูหนีด้้วย

2558

2557

รายการ
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

รายการ
เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/



 
 

 

เฉพาะธนาคาร

หนว่ย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด
ประเทศไทย 5,736.39             2,605.30                560.70                          

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 35.53                  -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 953.73                        5,771.91                  2,605.30                     560.70                                   

หนว่ย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด
ประเทศไทย 5,800.90             2,368.51                691.47                          

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย -                     -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 788.63                        5,800.90                  2,368.51                     691.47                                   

ตารางท่ี 12 มลูค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และ Specific Provision) และหน้ีสญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดส าหรบัเงินให้

สินเช่ือ รวมดอกเบีย้ค้างรบัและเงินลงทนุในตราสารหน้ี จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาค

2558

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

เงินลงทนุในตราสารหน้ี3/  

  Specific provision4/

2557

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด
ประเทศไทย 5,714.49             2,605.30                560.70                          

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย 35.53                  -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 953.73                  5,750.01                  2,605.30                     560.70                                   

หนว่ย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด
ประเทศไทย 5,808.18             2,368.51                691.47                          

กลุม่เอเชียแปซฟิคิ ไม่รวมประเทศไทย -                     -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวันออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 788.63                  5,808.18                  2,368.51                     691.47                                   
1/  รวมมูลค่าเงินส ารองที่กันไว้และหนีสู้ญที่ตดัออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม
3/ หมายรวมถงึเงินลงทุนในลกูหนีด้้วย
4/ ตามค าจ ากัดความ เรื่อง หลกัเกณฑก์ารค านวณสินทรพัย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรบัธนาคารพาณิชย์ โดย Standardised Approach (วิธี SA)

2558

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

เงินลงทนุในตราสารหน้ี   

 Specific provision4/

2557

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/



 
 

 

เฉพาะธนาคาร

หนว่ย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมืองแร่ 185.46                0.21                   0.03                   0.26                   3.59                189.56                          

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 8,247.00             485.76                431.36                191.63                440.60            9,796.36                       

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 25,717.90            2,489.13             1,785.52             2,008.13             2,256.78          34,257.46                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 10,835.56            432.72                45.71                  38.10                  63.31              11,415.39                    

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 730.72                18.31                  23.80                  20.65                  44.09              837.57                          

อื่นๆ 114,588.91          14,135.40            1,349.59             1,240.14             457.22            131,771.25                  

รวม 160,305.53             17,561.52               3,636.02                  3,498.92                  3,265.60             188,267.59                  

หนว่ย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมืองแร่ 63.11                  1.01                   -                     -                     3.59                67.71                            

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 8,398.15             581.77                286.66                106.43                299.87            9,672.88                       

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 26,284.43            4,602.36             1,750.44             1,394.16             2,101.72          36,133.10                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 9,530.68             370.14                49.23                  158.17                47.79              10,156.00                    

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 197.00                25.09                  22.01                  36.83                  100.94            381.87                          

อื่นๆ 111,045.12          17,203.32            1,849.28             1,652.35             485.74            132,235.81                  

รวม 155,518.48             22,783.69               3,957.61                  3,347.93                  3,039.66             188,647.37                  

ตารางท่ี 13  มลูค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั* ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต 

จ าแนกตามประเภทธรุกิจ และเกณฑ์การจดัชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด

2558

2557

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมืองแร่ 185.46                0.21                   0.03                   0.26                   3.59                189.56                          

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 8,247.00             485.76                431.36                191.63                440.60            9,796.36                       

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 25,717.90            2,489.13             1,785.52             2,008.13             2,256.78          34,257.46                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 10,835.56            432.72                45.71                  38.10                  63.31              11,415.39                    

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 730.72                18.31                  23.80                  20.65                  44.09              837.57                          

อื่นๆ 113,363.16          14,135.40            1,349.59             1,240.14             464.32            130,552.60                  

รวม 159,079.79             17,561.52               3,636.02                  3,498.92                  3,272.70             187,048.94                  

หนว่ย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมืองแร่ 63.11                  1.01                   -                     -                     3.59                67.71                            

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 8,398.15             581.77                286.66                106.43                299.87            9,672.88                       

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 26,284.43            4,602.36             1,750.44             1,394.16             2,101.72          36,133.10                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 9,530.68             370.14                49.23                  158.17                47.79              10,156.00                    

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 197.00                25.09                  22.01                  36.83                  100.94            381.87                          

อื่นๆ 110,276.28          17,203.32            1,849.28             1,652.35             485.74            131,466.97                  

รวม 154,749.64             22,783.69               3,957.61                  3,347.93                  3,039.66             187,878.53                  

* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

2558

2557



 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 14 มลูค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และ Specific Provision) และมลูค่าของหน้ีสญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด ส าหรบัเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั*

 จ าแนกตามประเภทธรุกิจ

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

General provision 1/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
General provision 1/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
การเกษตรและเหมืองแร่ 3.75                      -                                2.79                       -                              

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 456.48                   92.48                            408.01                   110.83                         

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 2,122.06                5.72                              2,189.06                 -                              

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 144.36                   13.53                            248.26                   15.16                           

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 20.93                    34.87                            47.53                     53.43                           

อื่นๆ 3,024.33                2,458.70                        2,905.25                 2,189.44                      

รวม 953.73                           5,771.91                     2,605.30                                788.63                         5,800.90                      2,368.51                              

ประเภทธรุกิจ
2558 2557

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

General provision 1/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
General provision 1/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
การเกษตรและเหมืองแร่ 3.75                      -                                2.79                       -                              

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 456.48                   92.48                            408.01                   110.83                         

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 2,122.06                5.72                              2,189.06                 -                              

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 144.36                   13.53                            248.26                   15.16                           

สินเชื่อที่อยู่อาศัย 20.93                    34.87                            47.53                     53.43                           

อื่นๆ 3,002.43                2,458.70                        2,912.53                 2,189.44                      

รวม 953.73                           5,750.01                     2,605.30                                788.63                         5,808.18                      2,368.51                              

*  รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละเงินลงทุนในลกูหนี้
1/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเภทธรุกิจ
2558 2557

ตารางท่ี 15 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงของมลูค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision และ Specific provision) ส าหรบัเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั*

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

General provision Specific provision รวม General provision Specific provision รวม

เงินส ารองที่กันไว้ตน้งวด 788.63 5,800.90 6,589.54 1,150.11 4,901.45 6,051.56

หนีสู้ญที่ตดัออกจากบัญชีระหว่างงวด -                      (2,605.30) (2,605.30) -                              (2,368.51) (2,368.51)

เงินส ารองที่กันไว้เพิม่หรอืลดระหว่างงวด 165.10 2,576.31 2,741.41 (361.48) 3,267.96 2,906.48

เงินส ารองอื่น (เงินส ารองที่กันไว้ส าหรบัขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น) -                      -                       -                    -                              -                       -                            

เงินส ารองที่กันไว้ส าหรบัการควบรวม หรอืขายกิจการ -                      -                       -                    -                              -                       -                            

เงินส ารองที่กันไว้คงเหลอืปลายงวด 953.73                      5,771.91                    6,725.65                 788.63                                 5,800.90                    6,589.54                            

ประเภทธรุกิจ

2558 2557

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

General provision Specific provision รวม General provision Specific provision รวม

เงินส ารองที่กันไว้ตน้งวด 788.63 5,808.18 6,596.81 1,150.11 4,907.85 6,057.96

หนีสู้ญที่ตดัออกจากบัญชีระหว่างงวด -                      (2,605.30) (2,605.30) -                              (2,368.51) (2,368.51)

เงินส ารองที่กันไว้เพิม่หรอืลดระหว่างงวด 165.10 2,547.13 2,712.24 (361.48) 3,268.84 2,907.36

เงินส ารองอื่น (เงินส ารองที่กันไว้ส าหรบัขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น) -                      -                       -                    -                              -                       -                            

เงินส ารองที่กันไว้ส าหรบัการควบรวม หรอืขายกิจการ -                      -                       -                    -                              -                       -                            

เงินส ารองที่กันไว้คงเหลอืปลายงวด 953.73                      5,750.01                    6,703.75                 788.63                                 5,808.18                    6,596.81                            

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบ้ียค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธรุกิจ

2558 2557



 
 

 

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 209,894.09                  6,753.78                       216,647.87               

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล                  8,897.18                            -                  8,897.18

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์                  6,322.68                   1,845.02                8,167.70

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน                47,867.76                   4,731.14              52,598.91

ลกูหนีร้ายย่อย              119,723.70                     177.62             119,901.32

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย                    811.83                            -                     811.83

สินทรพัย์อื่น                26,270.94                            -                26,270.94

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        6,920.67                                      -                        6,920.67

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation                                     -                                        -                                    -   

รวม 216,814.76                  6,753.78                       223,568.54               

ประเภทสินทรพัย์

2558

ตารางท่ี 16 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็น

ยอดสทุธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

หนว่ย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 216,577.36                  4,689.88                            221,267.24            

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล                11,006.50                               -              11,006.50 

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์                  6,202.50                      2,593.59              8,796.09 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน                56,452.38                      2,096.29            58,548.66 

ลกูหนีร้ายย่อย               119,235.64                               -            119,235.64 

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย                     210.43                               -                  210.43 

สินทรพัย์อื่น                23,469.92                               -              23,469.92 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        6,683.14                                           -                6,683.14 

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation                                     -                                             -                                 -   

รวม 223,260.50                  4,689.88                            227,950.37            

ประเภทสินทรพัย์

2557



 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 215,859.19                  7,504.88                       223,364.07               

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล                  8,938.51                            -                  8,938.51

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์                  6,568.28                   1,922.67                8,490.95

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน                48,014.40                   4,029.96              52,044.36

ลกูหนีร้ายย่อย              120,399.10                   1,552.25             121,951.35

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย                    811.83                            -                     811.83

สินทรพัย์อื่น                31,127.07                            -                31,127.07

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        6,920.77                                      -                        6,920.77

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation                                     -                                        -                                    -   

รวม 222,779.96                  7,504.88                       230,284.84               

ประเภทสินทรพัย์

2558

หนว่ย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 221,058.52                  5,742.68                            226,801.20            

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล                11,106.53                               -              11,106.53 

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์                  7,931.82                      2,649.21            10,581.03 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน                55,242.66                      2,723.74            57,966.40 

ลกูหนีร้ายย่อย               119,752.58                         369.72          120,122.31 

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย                     210.43                               -                  210.43 

สินทรพัย์อื่น                26,814.51                               -              26,814.51 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        6,683.14                                           -                6,683.14 

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation                                     -                                             -                                 -   

รวม 227,741.66                  5,742.68                            233,484.34            

ประเภทสินทรพัย์

2557



 
 

 

 รายชื่อของสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ภายนอกเลือกใช้ และ Country Risk Classification ของ 

OECD ที่ใช้ในการอ้างอิง Rating แยกตามประเภทสินทรัพย์/ลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ใช้ในการก าหนดน้ าหนักความ

เส่ียง  

กลุ่มธุรกิจฯ เลือกใช้อันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตจ านวน 5 แห่ง ตามที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตได้แก่ TRIS rating Co., Ltd., FITCH Rating, Inc., FITCH Rating (Thailand) Ltd. 

Standard & Poor's Financial Services LLC และ Moody’s Investors Service เพื่อก าหนดน้ าหนักความเส่ียงของ

ลูกหนี้ภาครัฐบาล ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (กรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนัก

ความเส่ียงเท่ากับ 0)  และรวมถึงลูกหนี้ธุรกิจเอกชนด้วย ทั้งที่เพื่อสะท้อนความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

น้ าหนกัความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 35 75 100

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล  12,372.60           -              -              -             -   

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    2,842.04   1,276.62     558.16           -   

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน             -             -              -       473.88           -       52,128.02 

ลกูหนีร้ายย่อย   115,247.13       3,551.51 

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย  504.66         307.16 

สินทรพัย์อื่น  4,426.88     21,844.06 

น้ าหนกัความเสี่ยง (%)           50         100         150               75 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 1/            -              -             -             -           -           263.85       6,656.82 

รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร

ตารางท่ี 17 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมลูค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision

 หลงัพิจารณามลูค่าการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรพัย ์จ าแนกตามแต่ละน ้าหนักความเส่ียง โดยวิธี SA

ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating
ประเภทสินทรพัย์

2558

หนว่ย : ลา้นบาท

น้ าหนกัความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 35 75 100

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล  15,856.50           -             -              -             -               -   

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    1,906.01  1,007.02   1,033.06           -               -   

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน             -             -    3,051.16            -             -    55,497.50 

ลกูหนีร้ายย่อย   112,702.43    6,533.21 

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย  194.20               -          16.23 

สินทรพัย์อื่น  3,415.62  20,054.30 

น้ าหนกัความเสี่ยง (%)           50         100         150               75 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 1/     428.36   4,162.70  2,084.24            7.84 

รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร

ยอดค้างท่ีมี Rating
ประเภทสินทรพัย์
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ยอดค้างท่ีไม่มี Rating



 
 

 

 

 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้น าวิธีการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์เส่ียงมาใช้ โดยกลุ่มธุรกิจฯ 

เลือกใช้การปรับลดด้วยหลักประกันทางการเงิน แบบวิธี Comprehensive ในวิธีการใช้ค่าปรับลดมาตรฐานที่ก าหนด

โดย ธปท. (Standard supervisory haircut) ซึ่งหลักประกันทางการเงินที่จะน ามาใช้ในการปรับลดด้านเครดิต ได้แก่ 

เงินสด , บัตรเงินฝาก , ตราสารทุน และตราสารหนี้  รวมทั้งการปรับลดด้วยการค้ าประกัน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินที่หลากหลายของกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงหลักประกันทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และการสะท้อนความเส่ียง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

น้ าหนกัความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 35 75 100

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล
 12,413.92           -              -              -             -               -   

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    2,955.78   1,517.51     526.84           -               -   

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน             -             -              -       473.88           -     51,605.19 

ลกูหนีร้ายย่อย   115,247.13    5,724.22 

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย  504.66         307.16 

สินทรพัย์อื่น             -             -              -              -             -    11,284.51   19,842.56 

น้ าหนกัความเสี่ยง (%)           50         100         150               75 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 1/            -              -             -               -           -           263.85    6,656.92 

รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร

ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating
ประเภทสินทรพัย์
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หนว่ย : ลา้นบาท

น้ าหนกัความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 35 75 100

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล
 15,956.53           -             -              -             -                 -   

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    3,690.96  1,007.02   1,033.06           -                 -   

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน             -             -    3,051.16            -             -      54,915.24 

ลกูหนีร้ายย่อย   112,702.43      7,419.88 

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย  194.20               -            16.23 

สินทรพัย์อื่น  12,147.43    14,667.07 

น้ าหนกัความเสี่ยง (%)           50         100         150               75 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 1/     428.36   4,162.70  2,084.24            7.84 

รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรบัลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึง่น้ าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินส ารองที่กันไว้ตอ่ยอดหนีท้ั้งสิ้น

ยอดค้างท่ีมี Rating
ประเภทสินทรพัย์
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ยอดค้างท่ีไม่มี Rating



 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 18*  มลูค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลกัประกนั** ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลกัประกนั

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

หลกัประกนัทาง

การเงิน 1/

การค า้ประกนัและ

อนุพนัธด้์านเครดิต

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล -                         -                         

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์ -                         3,699.41                 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน -                         -                         

ลกูหนีร้ายย่อย 1,102.68                 -                         

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย -                         -                         

สินทรพัย์อื่น -                         -                         

รวม 1,102.68                 3,699.41                 
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กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

หลกัประกนัทาง

การเงิน 1/

การค า้ประกนัและ

อนุพนัธด้์านเครดิต

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนีภ้าครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs)ที่ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับ

ลกูหนีภ้าครฐับาล -                         -                         

ลกูหนีส้ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่

ใช้น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีส้ถาบันการเงิน และบรษิทัหลกัทรพัย์ -                         3,699.41                 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรฐั และรฐัวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

น้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกับลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 23.82                     -                         

ลกูหนีร้ายย่อย 2,756.57                 -                         

สินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัย -                         -                         

สินทรพัย์อื่น -                         -                         

รวม 2,780.39                 3,699.41                 

* ไม่รวม Securitisation

** มูลค่าหลงัการพจิารณาผลการหักกลบหนีท้ั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้
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1/ หลกัประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาตให้น ามาปรบัลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral) โดยเลอืกใช้วิธี 

Comprehensive และใช้มูลค่าหลงัการปรบัลดด้วยค่าปรบัลด (Haircut) แลว้



 
 

 

ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงทีจ่ะเกิดความเสียหายต่อรายได้และเงินกองทนุของ

ธนาคารอันเนื่องมาจากความผนัผวนทางด้านราคาหรือมูลค่าของฐานะ อันได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันที่

ธนาคารมีอยู ่ โดยปจัจัยด้านตลาดที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหรอืมูลค่าดังกล่าว ได้แก ่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน 

ราคาของตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ ์

กลุ่มธุรกิจไดม้ีการก่าหนดระดับความเส่ียงของการท่าธุรกรรม และกลยุทธ์ต่างๆ ให้อยูใ่นระดับที่

ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งยังไดม้ีการพฒันา

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านตลาดที่ครอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบุความเส่ียง การวัด

ความเส่ียง ไปจนถงึการควบคุมและติดตามความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกรรมแต่ละประเภท 

สายตลาดการเงินท่าหน้าทีใ่นการบริหารความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าของธนาคาร โดยมฝี่าย

บริหารความเส่ียงด้านตลาดท่าหน้าที่เป็นหนว่ยงานหลักในการก่าหนดตัวชี้วัดความเส่ียง และเสนอขออนุมัติเพดาน

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพื่อใช้ประเมินและติดตามฐานะความเส่ียงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้า โดย

ใช้เคร่ืองมือวัดความเส่ียงต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลและครอบคลุมปัจจัยเส่ียงที่มีนัยส่าคญั อาทิ ความเสียหายสูงสุดที่

สามารถเกิดขึ้นได้ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว ้ (Value at Risk : VaR) ความอ่อนไหวของมูลค่าเงินลงทุนต่อการ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย 1 Basis Point และฐานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ (Net Open Position in Foreign 

Currency : NOP) เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านตลาดจะรายงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบหากความ

เส่ียงในบัญชีเพื่อค้าเกินกว่าระดับที่ยอมรบัได้ หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น 

ส่าหรับการบริหารความเส่ียงด้านตลาดในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทัย่อย ที่

ผ่านมาเป็นการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลักทรพัย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า ซึง่โดยส่วน

ใหญ่ของกลยทุธ์การลงทุนเป็นการลงทุนที่มีความเส่ียงด้านตลาดต่่า โดยมีการป้องกันความเส่ียงด้านตลาดเพื่อลด

ความเส่ียงของกลยุทธ์การลงทนุต่างๆ 

อย่างไรก็ดีกลุ่มธุรกจิตลาดทุนตระหนักถึงความเส่ียงอันเกิดจากการลงทุนในกลยุทธ์เหล่าน้ี กลุ่ม

ธุรกิจจึงก่าหนดให้ระดับความเส่ียงของการลงทุนอยู่ภายใตค้วามเส่ียงที่ยอมรับได้ ฝ่ายบรหิารความเส่ียงของธุรกจิ

ตลาดทุนท่าหน้าทีก่่าหนดค่าเพดานความเส่ียงต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน อาทิ ความเสียหายสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ที่

ระดับความเชื่อมั่นที่ก่าหนดไว้ (Value of Risk : VaR) ฐานะสูงสุดที่ถือไว้ไดโ้ดยก่าหนดตามปริมาณการซื้อขายต่อวัน 

เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายบรหิารความเส่ียงด้านตลาดของธุรกจิตลาดทนุจะรายงานให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากความ

เส่ียงในบัญชีเพื่อการค้าเกินกว่าระดับที่ยอมรบัได้ หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น 

 

ธนาคารก่าหนดเพดานความเส่ียงเพื่อควบคุมธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้าที่ก่อให้เกิดความเส่ียงด้าน

อัตราแลกเปล่ียน ซึ่งได้แก่ ตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบทันทีและ



 
 

 

ล่วงหน้า (FX Spot และ FX Forward) ธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศ (FX Swap) และ Cross Currency Swaps 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

บริษัทย่อยมีกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ต้องการมีความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน จึงได้มีการท่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนเพื่อป้องกันความ

เส่ียงดังกล่าวอย่างไรก็ตามการลงทุนในบางกลยุทธ์ยังคงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ เนื่องจากเป็นกล

ยุทธ์ที่มีจ่านวนเงินลงทุนที่ไม่สูง หรือเป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนในสกุลเงินที่มีสภาพคล่องต่่า จึงท่าให้บริษัทย่อยไม่สามารถ

ปิดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนในสกุลดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดีบริบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วว่าความเส่ียงด้าน

อัตราแลกเปล่ียนที่เหลืออยู่นี้อยู่ในระดับที่ต่่าและไม่มีนัยส่าคัญ 

 

ธนาคารบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อค้าโดยก่าหนดเพดานความอ่อนไหวของ

มูลค่าเงินลงทุนต่อการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้  

 

ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุนและท่าธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตราสารทุนในบัญชีเพื่อค้า แต่

จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ท่าให้ธนาคารไม่มีความเส่ียงด้านราคาตราสารทุนเหลืออยู่ ส่าหรับความเส่ียงด้านราคาตรา

สารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารมีรายละเอียดแสดงตามหัวข้อ 5.4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสาร

ทุน 

 

ธนาคารไม่มีธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการคือ  ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเน่ืองมาจากการขาดก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร การขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ภายใน ความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงาน หรือจากเหตุการณ์

ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯโดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทเหตุการณ์ 

ได้แก่ (1) การทุจริตภายใน (2) การทุจริตภายนอก (3) การจ้างงานและความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน (4) การ

ปฏิบัติไม่เหมาะสมเกี่ยวกับลูกค้าผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ (5) ความปลอดภัยของทรัพย์สิน (6) การ

ขัดข้องหรือการหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ และ (7) การปฏิบัติงานผิดพลาด ทั้งนี้ความเส่ียงด้าน



 
 

 

ปฏิบัติการให้รวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมาย ที่มีสาเหตุมาจากความเส่ียงด้านปฏิบัติการตาม 7 ประเภทความเส่ียง

ข้างต้น    

การด าเนินธุรกิจรวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารมีความหลากหลาย และมี

กระบวนการที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายส่วน ในหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบมากมาย ซึ่งกระบวนการต่างๆ ของธนาคารอาจรัดกุมไม่เพียงพอ นอกจากนี้  วิวัฒนาการ

ของเทคโนโลยีและเทคนิคการทุจริตในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งล้ าหน้ากว่าเหตุการณ์ความเสียหายในอดีตที่เคยเกิดขึ้น มีผล

ให้เกิดช่องในการฉ้อฉลหรือทุจริตได้ ทั้งนี้ กระบวนการที่ไม่รัดกุมอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการด าเนินธุรกิจ อาทิ 

เกิดความผิดพลาดในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงมีความเส่ียงต่อ

การถูกฟ้องร้อง หรืออาจท าให้การให้บริการของธนาคารไม่รวดเร็ว แข่งขันไม่ได้อาจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ หรือมี

ค่าใช้จ่ายสูง และกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคาร 

เพื่อจัดการลดความเส่ียงด้านปฏิบัติการรวมถึงการทุจริต ต่างๆ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Sub-committee) ของธนาคารจะท าหน้าที่ บริหารจัดการและติดตามประเด็นความ

เส่ียงและความเสียหายด้านปฏิบัติการที่ส าคัญของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ และธนาคารยังก าหนดให้

มีหน่วยงานป้องกันและควบคุมความเส่ียง (Fraud Unit) ท าหน้าที่ในการควบคุมและ ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติหรือ

ต้องสงสัยในการทุจริต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น  นอกจากนี้ ธนาคารยังมี

การก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงด้านปฏิบัติการดังกล่าวส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกใหม่

ของธนาคาร ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการการประเมินความเส่ียงและจัดท าแผนลดความเส่ียง พร้อมทั้งจัดท า

Readiness Checking ก่อนออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และเริ่มการเปล่ียนแปลงกระบวนการใดๆ การก าหนดให้

หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบล าดับที่สอง (Second Line of Defense) อาทิ ฝ่ายกฎหมาย สายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

และสายบริหารความเส่ียงร่วมกันวิเคราะห์และกล่ันกรองประเด็นต่างๆ รวมทั้งมี คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานใหม่ (New Product & Process Review Sub-committee/ NPPRC) ส าหรับการ

อนุมัติให้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่และเริ่มการเปล่ียนแปลงกระบวนการ ระบุ ชี้จุดบกพร่องและให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ 

รวมถึงด้านความเส่ียงเพื่อให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ และ/ หรือบริการน ากลับไปปรับปรุงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

ออกมาอย่างสมบูรณ์มากที่สุด 

 
 

กลุ่มธุรกิจฯ ได้ใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) ในการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับ    

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการมีค่าคงที่ความเส่ียง (β) ที่ร้อยละ 15 โดยมีรายได้จากการด าเนินงานเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี 

มาเป็นค่าตัวแทนในการก าหนดมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 

 

 



 
 

 

ความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/ หรือมูลค่า

ส่วนของเจ้าของเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฐานะการถือครองตราสารทุนเกือบทั้งหมดของธนาคารเป็นการถือ

ครองตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และหน่วยลงทุนในกองทุนซึ่งท่าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ของธนาคาร ส่าหรับ

ฐานะการถือครองตราสารทุนส่วนที่เหลือเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

หลักทรัพย์ที่ได้มาจากการแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ธนาคาร 

ส่าหรับฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจ จะอยู่ภายใต้การบริหารของ

หน่วยงาน Direct Investment ใน บมจ.ทุนภัทร ซึ่งมีนโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคัดเลือกธุรกิจที่จะ

ลงทุนจากมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจและใช้หลักปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment Approach) 

ทั้งนี้ ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน หน่วยงาน Direct Investment จะท่าการวิเคราะห์เชิงลึกและครอบคลุมใน

ประเด็นส่าคัญเกี่ยวกับการเติบโตที่มั่นคงของโอกาสธุรกิจ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รูปแบบ

ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ผู้บริหารธุรกิจมีความสามารถและมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส รวมถึงมี

โครงสร้างที่ท่าให้เกิดความสมดุลของธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งการตัดสินใจลงทุนของหน่วยงาน Direct Investment ในทุก

ธุรกรรมจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนพร้อมทั้งมีการควบคุมและติดตามการท่าธุรกรรมต่างๆ ให้

อยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหารความเส่ียง

กลุ่มธุรกิจฯ ได้ก าหนดแนวทางการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน โดยอิง

ตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี ้

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนค านวณโดยใช้ราคา

เสนอซื้อครั้งสุดท้ายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ซึ่ง

ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมนั้น 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  และที่ไม่ใช่บริษัทย่อย จัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน ปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของธนาคารตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่าธนาคารจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่า



 
 

 

เกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
เกิดขึ้นบันทึกในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 19 มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดโดยมาตราฐาน 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย 167.46                    196.23                    

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน -                         -                         

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 0.28                       20.36                     

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ -                         -                         

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารง 167.74                    216.60                    

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดโดยมาตราฐาน 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย 167.64                    200.87                    

ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน 817.54                    618.82                    

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 29.04                     37.36                     

ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ -                         -                         

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ตอ้งด ารง 1,014.22                 857.04                    



 
 

 

ตารางท่ี 20 มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคาร

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 2558 2557

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ

มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (ทั้งในและตา่งประเทศ)

  ราคาทุน 1,250.52 1,256.94

  ราคาตลาด 1,342.24 1,305.71

มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ) 11,766.92 13,199.34

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหว่างงวดรายงาน 47.76 48.94

ส่วนเกินทนุ (ต า่กว่าทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผื่อขาย 92.90 49.96

มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ี  

       ธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วิธี SA 1,114.28 1,232.93

  วิธี IRB

มลูค่าตราสารทนุส าหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้วิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้

ใช้วิธี SA

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 2558 2557

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ

มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (ทั้งในและตา่งประเทศ)

  ราคาทุน 2,218.78 7,411.48

  ราคาตลาด 2,556.65 7,003.67

มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ) 4,620.80 6,054.68

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหว่างงวดรายงาน 109.56 274.73

ส่วนเกินทนุ (ต า่กว่าทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผื่อขาย 78.53 (406.63)

มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ี  

       ธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วิธี SA 610.08 1,109.96

  วิธี IRB

มลูค่าตราสารทนุส าหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้วิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้

ใช้วิธี SA



 
 

 

 การบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบ

ในทางลบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงความแตกต่างของโครงสร้างสินทรัพย์

และหนี้สินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยโดยธนาคารได้ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิและประเมินผลกระทบต่อมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ

หนี้สิน โดยมีฝ่ายบริหารเงินท าหน้าที่หลักในการด าเนินนโยบายในการบริหารจัดการโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีสายบริหารความเส่ียงเฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเส่ียงดังกล่าวนี้และมีการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

 

ตารางท่ี 21 ผลการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้* ต่อรายได้สทุธิ (Earnings)

เฉพาะธนาคาร หนว่ย : ลา้นบาท

2558 2557

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ

บาท (337.93) (430.13)

USD -                                            -                                             

EURO -                                            -                                             

อื่นๆ -                                            -                                             

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราดอกเบ้ีย (337.93) (430.13)

รอ้ยละของประมาณการรายได้

ดอกเบ้ียสุทธิ 1 ปีข้างหนา้ 3.20% 4.47%

สกลุเงิน

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หนว่ย : ลา้นบาท

2558 2557

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ

บาท (356.71) (434.69)

USD -                                            -                                             

EURO -                                            -                                             

อื่นๆ -                                            -                                             

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอัตราดอกเบ้ีย (356.71) (434.69)

รอ้ยละของประมาณการรายได้

ดอกเบ้ียสุทธิ 1 ปีข้างหนา้ 2.60% 4.48%

สกลุเงิน


