


 
 

 

 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทุนส าหรบั
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยขอ้มูลทีเ่ปิดเผย
ครอบคลุมกลุ่มธุรกจิฯ ซึ่งมธีนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทแม่ ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ และมี
บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทัทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
ภทัร จ ากดั ประกอบธุรกจิตลาดทุน และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited ประกอบธุรกจิหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนในต่างประเทศ ซึง่การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานฉบบันี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีก่ าหนดใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     บริษัทประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุในต่างประเทศ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  มีทนุจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินกิจการ   

 
       
2         กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 (ร้อยละ 99.95) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 (ร้อยละ 99.59) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 (ร้อยละ 99.97) กองทนุรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง 

(ร้อยละ 98.91) กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล (ร้อยละ 95.72) และกองทนุรวมแกมมา่ แคปปิตอล (ร้อยละ 94.03) 
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม 
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กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ไดน้ าหลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนตาม Basel III มาใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเกณฑ์ในการด ารงเงนิกองทุนทีม่คีุณภาพ และปรมิาณที่เพยีงพอรองรบัความเสยีหายที่อาจ
เกดิขึน้ทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤตได ้รวมถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

 
หลกัเกณฑ์ Basel III นัน้ ไดม้กีารปรบัปรุงแนวทางการด ารงเงนิกองทุนทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพื่อให้

ธนาคารพาณิชยม์คีวามมัน่คงและแขง็แกร่งมากขึน้ กล่าวคอื ในเชงิคุณภาพก าหนดใหอ้งคป์ระกอบเงนิกองทุนของธนาคาร
พาณิชยต์้องเป็นเงนิกองทุนทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดเป็นหลกั คอื เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity 
Tier 1: CET1) ซึ่งประกอบดว้ย หุน้สามญั และก าไรสะสม เป็นหลกั เพื่อให้เงนิกองทุนที่แท้จรงิที่ต้องใช้รองรบัความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอและเป็นองคป์ระกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 
รวมถึงยงัได้ปรบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์  ให้มลีกัษณะ
คลา้ยทุนมากขึน้ ส าหรบัในส่วนของเชงิปรมิาณนัน้ ก าหนดใหเ้พิม่อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จากเดมิก าหนดไวต้้องไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 4.25 เปลี่ยนเป็นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 6.00 แทน และได้เพิม่เติมอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของไว้ต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้นไว้ที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 8.50 นอกจากนี้ ได้
ปรบัปรุงวธิกีารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติของธุรกรรมทีม่คีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสีย่งไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 

 
 ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ ทยอยด ารงอตัราส่วน
เงนิกองทุนส่วนเพิม่เพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปีจนครบ
รอ้ยละ 2.50 ในวนัที ่1 มกราคม 2562 



 
 

 

  เป้าหมายการด ารงเงินกองทุนและระดบัเงินกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง ได้ถูกก าหนดไว้ในข้อความความเสี่ยง                  
ทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกจิฯ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ระดบัเงนิกองทุน
ขัน้ต ่า  (Minimum Capital Level) และเป้าหมายการด ารงเงนิกองทุน (Capital Target) ทีก่ลุ่มธุรกจิฯ ก าหนดขึน้ สะทอ้น
ถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ด ารงเงนิกองทุนสูงกว่าเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามเกณฑ์การ
ด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1) เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่มนีัยส าคญัอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การด ารง
เงนิกองทุนขัน้ต ่าภายใตเ้กณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1) 

 ด ารงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัตามเกณฑก์ารก ากบัดูแลโดยทางการ (Pillar 2) ทีก่ลุ่ม
ธุรกจิฯ มอียู่ 

 ค านึงถงึระดบัเงนิกองทุนทีเ่หมาะสมกบัความคาดหวงัของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Agency) 
เพื่อรกัษาหรือเพิ่มระดบัความน่าเชื่อถือตามที่ได้ก าหนดไว้ในขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk 
Appetite Boundaries) 

 ด ารงเงนิกองทุนใหส้อดคล้องกบัระดบัความเสีย่งที่กลุ่มธุรกจิฯ ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัของ
ความเบีย่งเบนจากความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 ค านึงถึงระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะ
วกิฤตไม่ใหต้ ่าไปกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

 ค านงึถงึผลกระทบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ในการด ารงเงนิกองทุน 
 
เพื่อใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนของกลุ่มธรุกจิฯ มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารด าเนินการ

ดงันี้ 
 พฒันาระบบประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่ง

ดา้นปฏบิตัิการ ความเสีย่งจากการกระจุกตวัดา้นเครดติ  และความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการ
ธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใตภ้าวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑใ์นการด ารงเงนิกองทุน ทีเ่ชื่อมโยงกบัระดบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัแต่ละประเภทดงักล่าวขา้งตน้ 
ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 พฒันาระบบประเมนิผลงานของธุรกจิแต่ละประเภท โดยค านึงถึงต้นทุนในการด ารงเงนิกองทุนและสามารถ
แสดงผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

 พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  
  

นอกจากนี้ ความเหมาะสมของระดบัเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีก่ลุ่มธุรกจิฯ ต้องด ารงและปรมิาณความต้องการเงนิกองทุน
สว่นเพิม่ในอนาคตจากการประมาณการทีส่อดคลอ้งตามแผนการด าเนินธุรกจิประจ าปี รวมถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้
และระดบัของความเบีย่งเบนจากความเสี่ยงทีย่อมรบัไดข้องกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของเงนิกองทุน
และจดัท าแผนเงนิกองทุน (Capital Plan) ในแต่ละปี แต่เมื่อมเีหตุการณ์ใดๆ ทีท่ าใหร้ะดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ลดลงหรอืมแีนวโน้มลดลงต ่ากว่าระดบัการเบีย่งเบนของเงนิกองทุนขัน้ต ่าเป้าหมาย หรอืเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าที ่

 



 
 

 

 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด กลุ่มธุรกจิฯ จะด าเนินการตามทีก่ าหนดในกระบวนการแกไ้ขจดัการ (Corrective Action) 
และแผนเงนิกองทุนและแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้นเงนิกองทุน (Capital Plan and Capital Contingency Plan) โดย
พจิารณาถงึความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถงึแนวทางปฎบิตัเิป็นคราวๆ ไป 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2559 กลุ่มธุรกจิฯ ไดอ้อกตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 เพิม่เตมิ 
จ านวน 1,500 ลา้นบาท หรอืรวมเป็น 6,000 ลา้นบาท หากนบัรวมตัง้แต่ปี 2558 เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งเงนิกองทุนให้
มกีารใชทุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ซึง่ท าใหเ้งนิกองทุนชัน้ที ่2 ของกลุ่มธุรกจิฯ มสีดัส่วนที่
เป็นตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 สงูขึน้ 

 
ทัง้นี้ เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ของกลุ่มธุรกจิฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วน คอื ทุนช าระแล้ว ส่วนเกนิ

มูลค่าหุน้ และก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร โดยกล่าวไดว้่าเป็น Common Equity Tier 1 (CET1) ทัง้จ านวน ซึง่ถอื
เป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถรองรับความเสี่ยงและผลขาดทุนได้ดีที่สุด ในขณะที่เงินกองทุนชัน้ที่ 2 
ประกอบดว้ยตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 และเงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกตเิป็นส าคญั 
นอกจากนี้ เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ สดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทีส่งูถงึรอ้ยละ 82.2 ของเงนิกองทุนทัง้สิน้ ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ถึงคุณภาพทีด่ขีองเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III สามารถรองรบัความเสีย่งด้านต่างๆ 
รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 1  เงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 30,025.19 30,427.77

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 30,025.19 30,427.77

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 8,467.51

         ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 16,294.94 16,294.94

         ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 292.31 423.13

         รายการหกั 1/ (5,238.51) (4,966.76)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                             -                              

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,041.04 5,483.74

     ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 6,000.00 4,500.00               

  เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,041.04 983.74

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 37,066.23 35,911.51
1/ ไดแ้ก่ ค่าความนยิม สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน และสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี



 
 

 

 

 
 

ความส าคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน ( Internal Capital Adequacy Assessment 
Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลุ่มธุรกจิฯ จะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งูกว่าเป้าหมาย
การด ารงเงินกองทุนที่ก าหนดไว้ พร้อมทัง้มีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมินความเพียงพอของ
เงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซึง่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งต่างๆ จากการด าเนินธุรกจิทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 
กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 

เพื่อใหเ้กดิความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ กบัเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกจิ และความเสีย่งที่
ยอมรบัได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด ารงเงินกองทุน และมีการทบทวน
เป้าหมายการด ารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครัง้ หรอืทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

 
ทัง้ระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารด ารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III โดยใชว้ธิ ีStandardised 

Approach (SA) ส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติและความเสีย่งดา้นตลาด และวธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) ส าหรบั
ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ยงัไม่ต้องด ารงเงนิกองทุนส าหรบัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ใน
บญัชเีพื่อการธนาคารและความเสีย่งจากการกระจุกตวัด้านเครดติ อนัเนื่องมาจากมรีะดบัความเสีย่งยงัไม่ถึงระดบัที่มี
นยัส าคญัตามเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 32,575.87 32,916.65

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 32,575.19 32,915.97

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 8,467.51

         ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 19,075.06 19,073.97

         ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 289.33                 339.36

         รายการหกั 1/ (5,465.67)             (5,173.83)              

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) 0.68                           0.69                            

         รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
0.68                    0.69                     

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,041.10 5,483.81

     ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 6,000.00 4,500.00

  เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,041.04 983.74

  รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
0.06                    0.07                     

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 39,616.97 38,400.46
1/ ไดแ้ก่ ค่าความนยิม สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและเงนิลงทุนในตราสารทุน



 
 

 

 
อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกิจฯ มนีโยบายที่จะด ารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ตามระดบัของขอ้ความความเสี่ยงที่

ยอมรบัไดซ้ึง่จะอยู่ในระดบัทีส่งูกวา่เกณฑข์ัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพื่อใหเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องเผชิญ ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโดยทางการนอกเหนือจากความเสี่ยงตาม
หลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในเดอืนสงิหาคม 2559 กลุ่มธุรกจิฯ ไดอ้อก
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิี่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 เพิม่เติมจ านวน 1,500 ล้านบาท หรอืรวมเป็น 6,000 ลา้นบาท 
หากนบัรวมตัง้แต่ปี 2558 เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งเงนิกองทุน รวมถงึเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของและอตัราส่วน

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 อยู่ทีร่อ้ยละ 15.01 และมอีตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้อยู่ทีร่อ้ยละ 18.53 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบในลกัษณะ
ของเงนิกองทุนทัง้สิน้ของธนาคารจ านวน 37,066 ล้านบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขัน้ต ่าตามกฎหมายทีต่้องด ารง
ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรองรบัความเสีย่งทัง้สิน้จ านวน 17,002 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากความเสีย่งดา้น
เครดติเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนสว่นเกนิเกณฑข์ัน้ต ่าจ านวน 20,065 ลา้นบาท ในขณะทีก่ลุ่มธุรกจิฯ มอีตัราสว่น
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 อยู่ทีร่อ้ยละ 15.59 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุน
ทัง้สิน้อยู่ที่รอ้ยละ 18.96 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบในลกัษณะของเงนิกองทุนทัง้สิน้ของกลุ่มธุรกจิฯ จ านวน 39,617 ลา้นบาท 
กบัความตอ้งการเงนิกองทุนขัน้ต ่าตามกฎหมายทีต่อ้งด ารงตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรบัความเสีย่ง
ทัง้สิน้จ านวน 17,763 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากความเสีย่งดา้นเครดติเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิ
เกณฑ์ขัน้ต ่าจ านวน 21,854 ล้านบาท ทัง้นี้ จากส่วนเกนิเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นเป็นการสะท้อนถึงความแขง็แกร่งของ
เงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสีย่งดา้นต่างๆ รวมถงึเหตุการณ์ทีไ่ม่ได้
คาดหมายในอนาคต 

 

 
 
 

ตารางท่ี 2  มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

               

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม  2559 30 มิถนุายน 2559

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 13,830.52 14,044.66

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล - -

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 230.04 156.42

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,231.06 4,569.03

ลกูหนี้รายย่อย 7,492.68 7,339.28

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 144.40 55.29

สนิทรพัย์อื่น 1,732.34 1,924.64

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 690.83 754.38

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation - -

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติทัง้หมดที่ค านวณดว้ยวธิ ีSA 14,521.35 14,799.04



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 13,281.88 13,599.57

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล - -

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 191.14 198.90

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,128.47 4,496.04

ลกูหนี้รายย่อย 7,506.47 7,359.28

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 144.40 55.29

สนิทรพัย์อื่น 1,311.40 1,490.06

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 690.83 755.26

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติทัง้หมดที่ค านวณดว้ยวธิ ีSA 13,972.71 14,354.83

ตารางท่ี 3 เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 233.22              196.97                       

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นตลาด 233.22              196.97                       

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 1,034.05            1,065.75                     

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นตลาด 1,034.05            1,065.75                     

ตารางท่ี 4  เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,247.10               2,141.85            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร 2,247.10                    2,141.85                

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถนุายน 2559

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,756.67               2,696.92            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร 2,756.67                    2,696.92                



 
 

 

 

 

 
 
 

ตารางท่ี 5  อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.01 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.01 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 18.53 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2559

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.09 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.09 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 17.81 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2559

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.59 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.59 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 18.96 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2559

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.44 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.44 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 18.02 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2559

*อตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่รองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต ก าหนดใหธ้นาคารพาณชิย์ด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ

เพิม่เตมิจากการด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนขัน้ต ่าอีกรอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 จนครบรอ้ยละ 2.50 ในวนัที่ 1 มกราคม 2562



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 6 ข้อมลูคณุสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทนุ

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)

TH0121010001 KK25DA KK262A KK268A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น

ส่วนของเจา้ของ / เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ

 / เงนิกองทุนชัน้ที่ 2)

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2

มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม่ มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III

กรณทีี่มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุ

คุณสมบตัดิงักลา่ว

- - - -

ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนด

นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนด

นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และ

ระดบัธนาคารพาณชิย์

ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์

8,467.51 3,000.00 1,500.00 1,500.00

10.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ส่วนของเจา้ของ หนี้สนิ หนี้สนิ หนี้สนิ

มกีารออกหลายครัง้ 23 ธนัวาคม 2558 25 กุมภาพนัธ ์2559 30 สงิหาคม 2559

ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื

วนัครบก าหนด (Original maturity date) - 23 ธนัวาคม 2568 25 กุมภาพนัธ ์2569 30 สงิหาคม 2569

ไมม่สีทิธใินการไถ่ถอน ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัที่มสีทิธไิถ่ถอน วนัที่มภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวน

เงนิในการไถ่ถอน

- เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ที่จะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้ทัง้จ านวนก่อนวนั

ครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าที่

ตราไวต่้อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามที่ก าหนด

ไวพ้รอ้มดอกเบี้ยที่ค านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่

ถอนก่อนก าหนด ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลใหต้ราสารทางการเงนิที่เคยนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 อยู่เดมิมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตาม

หลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งอีกต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิ

ในภายหลงั ใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้

เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ที่จะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้ทัง้จ านวนก่อนวนั

ครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าที่

ตราไวต่้อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามที่ก าหนด

ไวพ้รอ้มดอกเบี้ยที่ค านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่

ถอนก่อนก าหนด ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลใหต้ราสารทางการเงนิที่เคยนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 อยู่เดมิมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตาม

หลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งอีกต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิ

ในภายหลงั ใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้

เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ที่จะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้ทัง้จ านวนก่อนวนั

ครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าที่

ตราไวต่้อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามที่ก าหนด

ไวพ้รอ้มดอกเบี้ยที่ค านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่

ถอนก่อนก าหนด ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลใหต้ราสารทางการเงนิที่เคยนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 อยู่เดมิมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตาม

หลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งอีกต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิ

ในภายหลงั ใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้

วนัที่มสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี - หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลงัจากนัน้

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลงัจากนัน้

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลงัจากนัน้

รายละเอียด

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

หวัข้อ

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อน

ไดร้บัการอนุมตัจิากผูก้ ากบัดแูลหรอืไม่

การนบัตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคาร

แห่งประเทศไทย

จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

มลูค่าที่ตราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัที่ออกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิที่ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืหรอืมกีาร

ก าหนดระยะเวลาการช าระคนื



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงที่หรอืลอยตวั เงนิปนัผลแบบลอยตวั อตัราคงที่ อตัราคงที่ อตัราคงที่

อตัราผลตอบแทนและดชันอีื่นที่เกีย่วขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงนิปนัผล รอ้ยละ 5.10 รอ้ยละ 4.75 รอ้ยละ 3.80

ม ีDividend stopper หรอืไม่ ไมม่ ีDividend stopper ไมม่ ีDividend stopper ไมม่ ีDividend stopper ไมม่ ีDividend stopper

ธนาคารพาณชิย์มอี านาจเตม็ที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบี้ย

หรอืผลตอบแทนอื่นใดไดเ้องทัง้หมด หรอืบางส่วน หรอืตาม

ค าสัง่ที่ไดร้บั

มอี านาจเตม็ที่ ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บั ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บั ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บั

มเีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณชิย์ไถ่ถอนก่อน

ก าหนดหรอืไม ่เช่น มเีงือ่นไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน

ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ

ไมส่ะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน

ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้

กรณทีี่สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงือ่นไขในการแปลง

สภาพที่ธนาคารพาณชิย์นัน้ก าหนดไว ้(Conversion trigger)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน

หรอืบางส่วน

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ

(Conversion rate)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทาง

การเงนิที่มกีารแปลงสภาพไป

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ที่มกีารแปลงสภาพไป

- - - -

ไมม่คีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า

กรณมีกีารลดมลูค่า ใหร้ะบุการลดมลูค่าที่ธนาคารพาณชิย์นัน้

ก าหนดไว้

- เมือ่มเีหตุการณ์ที่ท าใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การด าเนนิงานที่ไมส่ามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเขา้ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิจะท าการตดัตราสารทางการเงนินี้เป็น

หนี้สูญ (ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนี้

สูญดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพือ่

ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และ

การรองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซึง่

ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิที่นบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ที่ออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมือ่มเีหตุการณ์ที่ท าใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การด าเนนิงานที่ไมส่ามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเขา้ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิจะท าการตดัตราสารทางการเงนินี้เป็น

หนี้สูญ (ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนี้

สูญดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพือ่

ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และ

การรองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซึง่

ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิที่นบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ที่ออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมือ่มเีหตุการณ์ที่ท าใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การด าเนนิงานที่ไมส่ามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเขา้ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิจะท าการตดัตราสารทางการเงนินี้เป็น

หนี้สูญ (ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนี้

สูญดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพือ่

ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และ

การรองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซึง่

ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิที่นบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ที่ออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรอืบางส่วน - อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางส่วน อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางส่วน อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางส่วน

กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชัว่คราว - เป็นการลดมลูค่าถาวร เป็นการลดมลูค่าถาวร เป็นการลดมลูค่าถาวร

         หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ใหอ้ธบิาย                    

         กระบวนการในการลดดงักลา่ว

- - - -

ไดร้บัช าระเงนิเป็นล าดบัสุดทา้ย ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที่

นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้น

บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที่

นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้น

บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที่

นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้น

บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

หวัข้อ รายละเอียด

สถานะของล าดบัการดอ้ยสทิธิใ์นกรณทีี่มกีารช าระบญัชี

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไมส่ามารถแปลงสภาพได้

คุณสมบตัใินการลดมลูค่า



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 7 มลูค่าของเงินกองทนุในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 35,263.71 -

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 -

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 -

ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 -

ก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 16,294.94 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 292.31 31.17 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 0.00 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 5,238.51

ค่าความนยิม 3,066.03

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 400.75 267.16

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,771.73

เงนิลงทุนในตราสารทุน 0.00

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 30,025.19

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 30,025.19

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 7,041.04 -

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 6,000.00

เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,041.04

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,041.04

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 37,066.23

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดธนัวาคม 2559



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 38,040.85 -

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 -

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 -

ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 -

ก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 19,075.06 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 289.33 31.32 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 5,465.67 -

ค่าความนยิม 3,066.03 -

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 440.23 293.49

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,771.73 -

เงนิลงทุนในตราสารทุน 187.67 -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 32,575.19

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 0.68 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.68 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ 0.68

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 32,575.87

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 7,041.10 -

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 6,000.00

เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,041.04 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.06 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,041.10

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 39,616.97
1/ ยอดสุทธคิงเหลอืของส่วนเกนิทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดธนัวาคม 2559



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิสด 1,167.42 1,167.37

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 11,484.48 10,750.86

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,353.34 1,353.35

เงนิลงทุนสุทธิ 31,770.22 29,210.01

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                  187.67 J

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มสุทธิ 0.01                                 3,541.46

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 196,487.83 197,462.58

ดอกเบี้ยคา้งรบั 922.67 922.93

     รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั 197,410.50 198,385.51

หกั  รายไดร้อตดับญัชี 20,133.73 20,133.73

หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ 10,964.71 10,964.71

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  1,041.04 M

หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 1.14 1.14

     รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 166,310.92 167,285.93

ทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 3,728.38 4,870.70

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,091.80 1,137.77

ค่าความนยิมและสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอื่นสุทธิ 3,799.76 3,799.76

ค่าความนยิม 3,066.03 3,066.03 G

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 733.72 733.72

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                  440.23 H

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,680.93 1,674.61

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                  1,771.73 I

สนิทรพัย์อื่นสุทธิ 10,389.12 10,365.47

รวมสินทรพัย์ 233,776.38 235,157.30

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2559

สินทรพัย์



 
 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 109,922.92 110,196.86

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 8,359.65 8,359.65

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 225.39 225.39

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 2,499.39 2,499.39

ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกูย้มื 56,054.62 56,054.62

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  6,000.00 L

ประมาณการหนี้สนิ 567.82 565.04

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 54.61 53.76

หนี้สนิอื่น 15,574.62 15,494.56

รวมหน้ีสิน 193,259.03 193,449.26

หน้ีสิน

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2559



 
 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอ้างอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนที่ออกและช าระแลว้

    หุ้นสามญั 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้น

    ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั 9,356.23 9,356.23 B

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทุน 1,217.53 414.48

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  289.33 F

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิทัรว่ม (100.78) (24.40)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

    ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อื่น ๆ 0.38 0.38 D

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 19,461.60 20,060.35

            นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  19,075.06 E

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,043.23 2,578.02

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 40,298.03 41,704.91

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 219.32 3.13

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน (ชัน้ที่ 1) -                                  0.68 K

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน (ชัน้ที่ 2) -                                  0.06 N

รวมส่วนของเจ้าของ 40,517.35 41,708.04

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 233,776.38 235,157.30

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2559

ส่วนของเจ้าของ



 
 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

 องคป์ระกอบของ

เงินกองทนุตาม

หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

ท่ีรายงานโดยกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ง)

 แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

9,356.23 B

852.34 C

0.38 D

19,075.06 E

289.33 F

38,040.85

3,066.03 G

440.23 H

1,771.73 I

187.67 J

5,465.67

32,575.19

0.68 K

0.68

32,575.87

6,000.00 L

1,041.04 M

0.06 N

7,041.10

39,616.97

เงนิส ารองที่ไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธเิมือ่สิ้นงวดการบญัชี

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 

ก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร

ทุนส ารองตามกฎหมาย

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 31 ธนัวาคม 2559

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสะสม

 การเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที่ดนิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด

 ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูล

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

ค่าความนยิม

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอื่น (นอกเหนอืจากค่าความนยิม)

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นของบรษิทัเงนิทุนและบรษิทั

เครดติฟองซเิอร ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลของเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

 เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกต ิ(General provision)

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2



 
 

 

การบรหิารความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิฯ ในปี 2559 ยงัคงมุ่งเน้นการบรหิารงานที่สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิ
ภายใตร้ะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ซึง่ความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิฯ ทีเ่ผชญินัน้มทีัง้ความเสีย่งทีเ่กดิจากภายในและภายนอก
องคก์ร ดงันัน้เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลุมความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่ม
ธุรกจิฯ จงึจดักลุ่มความเสีย่งต่างๆ เป็น 5 ด้านตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ความเสีย่งด้านเครดติ 
(Credit Risk) ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 
(Operational Risk) และความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) รวมถงึมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล อนัประกอบดว้ยการระบุความเสีย่ง การวดัและประเมนิความเสีย่ง การตดิตามความเสีย่ง และการควบคุม
ความเสีย่ง โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee/ RMC) และคณะอนุกรรมการชุดย่อย
ร่วมมอืกนัท าหน้าทีท่บทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตามภาพรวมการบรหิารความ
เสีย่งเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และมสีายบรหิารความเสีย่งและหน่วยงานบรหิารความเสีย่งของบรษิทัย่อยท า
หน้าทีก่ ากบัและสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิฯ ซึง่หน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยงานอสิระจากสายธุรกจิทีม่ี
ธุรกรรมหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง 

 
ในปีทีผ่่านมา กลุ่มธุรกจิฯ มกีารเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารความเสีย่งใหด้ยีิง่ขึน้หลายประการ อาท ิพฒันา

เครื่องมอืใหม่ๆ ทีช่่วยในการบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึพฒันาเครื่องมอืบรหิารความเสีย่งเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ การเพิม่บุคลากรในฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานและเพยีงพอต่อการด าเนิน
ธุรกจิ การด าเนินการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องตามเกณฑ ์Basel III และการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รดา้น
การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Culture) ทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในองคก์ร 

 
ในปี 2559 กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหม่ๆ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารความ

เสีย่งของกลุ่มธุรกจิฯ ใหด้ยีิง่ขึน้หลายประการ อาท ิ 
1. การพฒันาและประยุกต์ใช้ด้านแบบจ าลองความเสี่ยง อาทิ การพฒันาแบบจ าลอง Approval Scoring 

ส าหรบัพอรต์สนิเชื่อรถยนตม์อืสองแลว้เสรจ็ การประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง Approval Scoring ในกระบวนการ
อนุมตัิสนิเชื่อส าหรบัพอรต์สนิเชื่อรถใหม่ การจดัท า NCB Grade เพื่อใช้ประกอบการอนุมตัิสนิเชื่อการ
ประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง Behavioral Scoring ส าหรบัการตดิตามพอรต์สนิเชื่อเช่าซือ้และสนิเชื่อส่วนบุคคล 
การประยุกต์ใชแ้บบจ าลอง Behavioral Scoring ส าหรบัการ Cross-Selling ผลติภณัฑอ์ื่นๆของธนาคาร 
การก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ขององคก์รดว้ย Early Warning ต่างๆทีพ่ฒันาขึน้
ภายใน การปรบัปรุง Rule-based Fraud Detection ส าหรบัพอรต์สนิเชื่อเช่าซือ้ การพฒันาเครื่องมอืเพื่อ
ช่วยในการตดิตามหนี้ Balance @ Risk และการจดัท า Watch List ส าหรบัพอรต์สนิเชื่อธุรกจิ 

2. เริม่ด าเนินการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องตามเกณฑ ์Basel III ดว้ยตวัชีว้ดั Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยซึง่บงัคบัใชจ้รงิมาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 
โดยมเีกณฑข์ัน้ต ่าอยู่ทีร่อ้ยละ 60 ก่อนทีจ่ะปรบัขึน้เป็นทีร่อ้ยละ 70 ในปี 2560 

3. การขยายขดีความสามารถของสายงานบรหิารความเสีย่งโดยการเพิม่บุคลากรในสายงานบรหิารความเสีย่ง
ใหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้  

 



 
 

 

 
นอกเหนือจากการพฒันาการดา้นการบรหิารความเสีย่งใหม่ๆ แลว้ กลุ่มธุรกจิฯ ยังสานต่อการด าเนินการทีเ่ป็น

ประโยชน์ดา้นการบรหิารความเสีย่งต่างๆ จากปีทีผ่่านมา เช่น 
1. โครงการยกระดบัการบรหิารความเสีย่ง (Risk Roadmap) ซึง่มเีป้าหมายเพื่อยกระดบัการบรหิารความเสีย่ง

ดา้นเครดติตามมาตรฐานการด ารงเงนิกองทุนโดยวธิแีบบจ าลองภายใน (Internal Rating Based Approach/ 
IRB) และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานในการเกบ็ขอ้มลู  และการพฒันาเครื่องมอืวเิคราะหค์วามเสีย่งและเงนิกองทุน  

2. การมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสีย่งกบัสายธุรกจิต่างๆ ได้แก่การที่สายบรหิารความเสีย่งเขา้ไปมสี่วน
ร่วมกบัสายธุรกจิต่างๆ ในการบรหิารความเสีย่งตัง้แต่ขัน้ตอนการพฒันา/ ปรบัปรุงผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอื
กระบวนการท างาน 

3. การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ 
เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่ง และกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนกัในการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Awareness) เพื่อน าไปสู่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 
Culture) ทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในองคก์ร 

4. ดา้นความเพยีงพอของเงนิกองทุน กลุ่มธุรกจิฯไดพ้ฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งใหม้กีารประเมนิความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนซึง่สอดคลอ้งกบักระบวนการ Internal Capital Adequacy Assessment Process 
(ICAAP) ในหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงนิกองทุนตาม Basel โดยกระบวนการดงักล่าวจะครอบคลุมความ
เสีย่งทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดของกลุ่มธุรกจิ และประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนทัง้หมด 3 มุมมองคอื มี
เงนิกองทุนเพยีงพอส าหรบัการขยายธุรกจิต่อไปในอนาคต มเีงนิกองทุนเพยีงพอรองรบัความเสีย่งทีม่อียู่ใน
ปจัจุบนั และมเีงนิกองทุนเพยีงพอรองรบัความเสยีหายในภาวะวกิฤต ิ 

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิฯ ยงัคงมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร
โดยแต่ละสายธุรกจิและหน่วยธุรกจิมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการเขา้ใจความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จาก
หน่วยงานของตนเองให้อยู่ภายใต้กรอบและนโยบายการบรหิารความเสีย่งรวมของกลุ่มธุรกจิฯ   โดยมสีายบริหารความ
เสีย่งท าหน้าที่ในการก ากบั ดูแล และสอบทานความเพยีงพอของกลไกการบรหิารและควบคุมความเสีย่งของแต่ละสาย
ธุรกจิและหน่วยธุรกจิ รวมถงึพฒันาเครื่องมอืต่างๆ ทีช่่วยในการบรหิารความเสีย่ง นอกจากนี้ แต่ละสายธุรกจิจะถูกจดัสรร
เงนิกองทุนเพื่อใชใ้นการรองรบัความเสีย่งของธุรกจิ โดยวดัจากความเสีย่งต่างๆ ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายที่
อาจเกดิขึน้จากธุรกจินัน้ดว้ย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ สายธุรกจิ และฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารความเสีย่ง
มดีงันี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร มกีารก าหนดนโยบายกระบวนการ 

และการควบคุมทางดา้นการบรหิารความเสีย่งประเภทต่างๆ โดยอย่างน้อยทีสุ่ดจะต้องครอบคลุมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ 
ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏบิตัิการ และด้านกลยุทธ์ ทัง้นี้ คณะกรรมการต้องท าหน้าที่อนุมตัินโยบายดงักล่าว 
รวมทัง้ทบทวนกลยุทธก์ารปฏบิตังิานจรงิ และนโยบายในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

 



 
 

 

 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ทบทวนความ

เพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มธุรกจิฯ  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพจิารณา 
ตลอดจนดแูลและตดิตามปรมิาณความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 
Appetite) โดยมเีป้าหมาย คอื การบรหิารความเสีย่งต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดและด าเนินธุรกจิใหไ้ด้อตัรา
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏบิตัิการ ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

ธนาคาร มหีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองความเพยีงพอเหมาะสม รวมทัง้ชีแ้นะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ ์กรอบ และเครื่องมอื
การบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร ใหค้ าแนะน าและสนับสนุนการพฒันาและการน าเครื่องมอืและระบบการบรหิารความ
เสีย่งดา้นปฏบิตักิารไปใชดู้แลและตดิตามความคบืหน้าของการจดัการเหตุการณ์ความเสีย่ง ความเสยีหาย และขอ้สงัเกต
ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และใหค้วามเหน็ประกอบการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณา 

 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ 
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร 

มหีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองความเพยีงพอเหมาะสม รวมทัง้ชีแ้นะแนวทาง นโยบาย กลยุทธ ์กรอบ และเครื่องมอืการบรหิาร
ความเสีย่งด้านเครดติ พจิารณากลัน่กรองและ/ หรอืทบทวนหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้นิเชื่อ การก่อภาระ
ผูกพนั และการท าธุรกรรมที่มลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื่อ รวมถงึ Product Program ต่างๆ โดยค านึงถงึความเสีย่งดา้น
เครดติของการออกผลติภณัฑใ์หม่ พจิารณากลัน่กรองหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพสนิทรพัย ์เพื่อใหก้ารพจิารณาการ
กนัเงนิส ารองในเงนิใหกู้ย้มื ภาระผกูพนั และธุรกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื่อเป็นไปตามกฎระเบยีบทีก่ าหนด อนุมตัิ
การจดัชัน้สนิทรพัยเ์กณฑค์ุณภาพในเงนิใหกู้ย้มื ภาระผกูพนั และธุรกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื่อตามทีห่ลกัเกณฑ์
ก าหนด และติดตามคุณภาพพอร์ตสนิเชื่อ รวมถึงคุณภาพของการใหส้นิเชื่อและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อก ากบัดูแล
และ/ หรอืใหค้ าแนะน าในเรื่องของความเสีย่งดา้นเครดติทีส่ าคญัแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สายบรหิารความเสีย่ง  
สายบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีอ่อกแบบและพฒันาเครื่องมอืและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั รวมถึง 

ประสานงานใหม้กีารน าเครื่องมอืและกระบวนการบรหิารความเสีย่งไปประยุกตใ์ชใ้นสายธุรกจิและหน่วยงานต่างๆของกลุ่ม
ธุรกจิฯ รวมทัง้วเิคราะห ์ตดิตาม ควบคุม  และจดัท ารายงานฐานะความเสีย่งในภาพรวมของกลุ่มธุรกจิฯ  เพื่อควบคุมความ
เสีย่งใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

 สายตรวจสอบภายใน 
สายตรวจสอบภายในมหีน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏบิตัิตาม

นโยบาย หลกัเกณฑ์  ระเบยีบ และกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนด ทดสอบและประเมนิประสทิธภิาพของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทัง้คุณภาพของการปฏบิตังิานภายในองคก์ร เพื่อด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อ
ควบคุมและลดความเสีย่งทีส่ าคญั 

 ฝา่ยบรหิารทุน 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการวางแผนตดิตามและควบคมุ  ฐานะเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ใหเ้หมาะสมกบัฐานะ และ

กจิกรรมทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิฯ โดยมกีระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process - ICAAP) ทีเ่หมาะสม และรองรบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัครบทุกดา้นทัง้ภายใตภ้าวะปกตแิละภาวะ
วกิฤต รวมถงึมคีวามสอดคลอ้งตามแนวทางการก ากบัดแูลเงนิกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 



 
 

 

 
 ฝา่ยงานเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner)  
ฝา่ยงานเจา้ของความเสีย่ง ไดแ้ก่ เจา้ของผลติภณัฑ/์ ฝ่ายงาน/ สาขา/ หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกจิฯ มหีน้าที่

รบัผิดชอบในการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์ และบริการของหน่วยงานของตนเอง 
กระบวนการการท างาน และระบบงานต่างๆ ทีใ่ช้ในการปฏบิตัิงานของหน่วยงานตนเองให้อยู่ภายใต้ระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้และสอดคลอ้งกบันโยบาย ระเบยีบ กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ซึง่รวมถงึการระบุ ประเมนิ ตดิตาม ควบคุม 
และรายงานความเสีย่ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่โดยอสิระในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จดัการและคณะกรรมการธนาคารก าหนดใหม้ขีึน้ พรอ้มกบัท าการทบทวนนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของสาย
ตรวจสอบภายในรวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระเทีย่งตรงและมปีระสทิธภิาพ 

สายตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีใ่นการทดสอบ และประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้คุณภาพของการปฏบิตังิานภายในของธนาคารและบรษิทัย่อย  และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร ประธานเจา้หน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร  

 

 

ความเสีย่งด้านเครดติ คอื การที่คู่สญัญาหรอืผู้กูย้มืไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลง      ใน
สญัญา ท าใหไ้ม่สามารถช าระหนี้ทีม่ต่ีอกลุ่มธุรกจิฯ เมื่อครบก าหนดได ้หรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามสญัญาทีจ่ะช าระหนี้ใหก้บั
กลุ่มธุรกจิฯ  หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้นโดยมหีลกัประกนัคุ้มครองไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธแิละ
เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ อย่างมนียัส าคญั 

 การปรบัปรุงนโยบายสนิเชื่อ  
ธนาคารมุ่งเน้นการปรบัปรุงนโยบายสนิเชื่อหลกั นโยบายสนิเชื่อธุรกจิ นโยบายสนิเชื่อรายย่อย ให้มี

ความรดักุมเพยีงพอ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปจัจุบนั อกีทัง้เพิม่ในสว่นของนโยบายสนิเชื่อคู่คา้ นโยบายความเสีย่ง
ของประเทศคู่คา้สญัญา เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิธนาคารไปยงักลุ่มลูกคา้สถาบนัการเงนิและลูกคา้บรรษทัภายหลงั
การควบรวมกจิการกบัทุนภทัร ธนาคารอยู่ระหว่างปรบัปรุง Risk Appetite คอื Risk Limit และ Risk Tolerance เพื่อใชใ้น
การก าหนดค่าความเสีย่ง โดยหากเขา้ใกล ้Risk Limit ทีก่ าหนด จะต้องมกีารปรบัปรุงนโยบายการใหส้นิเชื่อ เพื่อลดความ
เสีย่งใหก้ลบัมาอยู่ภายใตก้รอบทีธ่นาคารก าหนด 

 การจดัท าเครื่องมอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัเิครดติ  
ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อช่วยในการพิจารณาและอนุมตัิเครดิตอย่าง

ต่อเนื่อง มกีารพฒันา Product Program ส าหรบัการอนุมตัสินิเชื่อรายย่อย เพื่อใหก้ารอนุมตัมิคีวามคลอบคลุมในมติขิอง
คุณภาพลูกคา้ และ มติขิองคุณภาพหลกัประกนั   อกีทัง้มกีารน า Behavior Score มาใช้ในการอนุมตัิลูกค้าเดมิของ
ธนาคารซึง่จะไดก้ารอนุมตัวิงเงนิทีแ่ตกต่างกนัตามความเสีย่ง  ในส่วนลูกคา้ใหม่มกีารน าเครื่องมอือนุมตัเิครดติ (Credit 
Scoring) มาใช ้เพื่อใหธ้นาคารสามารถประเมนิความเสีย่ง และคดัเลอืกกลุ่มลูกคา้ไดต้รงตามเป้าหมายและกลยุทธข์อง
ธนาคารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 



 
 

 

 
 การบรหิารลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ (Loan Portfolio)  
ธนาคารมุ่งเน้นการให้สนิเชื่อในธุรกิจที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ และบริหารจดัการลูกหนี้เงินให้

สนิเชื่อ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัไดผ้่านการตดิตามสถานะลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อในรูปแบบของ
การจดัท าขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นระบบ การวเิคราะหใ์นเชงิลกึเพื่อหาประเดน็ความเสีย่ง พรอ้มแนวทางแกไ้ข อกีทัง้ก าหนด
เพดานความเสีย่งเช่น Risk Appetite ของแต่ละ portfolio หรอื Early Warning Indicator ทีใ่ชต่้างกนัตามระดบัความเสีย่ง
ของแต่ละ portfolio รวมทัง้การกระจุกตัวสินเชื่อ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายจากความผนัผวนของผล
ประกอบการของกลุ่มธุรกจิฯ เช่น การกระจุกตวัระดบัลูกหนี้รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) การกระจุกตวัของ
ลกูหนี้รายใหญ่ (Large Borrower Concentration) 

 
ส าหรบัสนิทรพัยท์ีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ความเสีย่งทางดา้นเครดตินี้มมีลูค่าตามทีแ่สดงไวใ้น

งบแสดงฐานะการเงนิหลงัจากหกัส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูแลว้ ซึง่เป็นความเสีย่งสงูสดุทางดา้นเครดติ 
 
กลุ่มธุรกจิฯ พจิารณาว่าไม่มคีวามเสีย่งที่เป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการกระจุกตวัของสนิเชื่อ เนื่องจากมี

จ านวนลกูคา้หรอืคู่สญัญาเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ในหลายประเภทธุรกจิ 
 
ความเสีย่งทางดา้นเครดตินี้สามารถเกดิขึน้ไดก้บัเครื่องมอืทางการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยใน

กรณีทีล่กูคา้ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาไดเ้มื่อครบก าหนด 
 
กลุ่มธุรกจิฯ มคีวามเสีย่งทางดา้นการใหเ้ครดติ ในกรณีทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาของเครื่องมอืทาง

การเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิอนัไดแ้ก่ สญัญาทีจ่ะขยายวงเงนิสนิเชื่อ สแตนดบ์ายเลต็เตอรอ์อฟเครดติ และหนังสอืค ้า
ประกนัทางการเงนิ ซึง่ความเสีย่งดงักล่าวจะมคี่าเท่ากบัมูลค่าตามสญัญาทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ในเบื้องต้น กลุ่มธุรกจิฯ ได้ใช้
นโยบายและวิธกีารในการพจิารณาการให้สนิเชื่อประเภทนี้ เช่นเดยีวกบัการให้สนิเชื่อส าหรบัรายการในงบแสดงฐานะ
การเงนิ ส าหรบัสญัญาแลกเปลีย่นอตัรดอกเบีย้และสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้านัน้ มูลค่าตามสญัญาไม่ได้
แสดงถงึจ านวนความสญูเสยีจากการใหส้นิเชื่อ กลุ่มธุรกจิฯควบคุมความเสีย่งจากการใหว้งเงนิการท าธุรกรรมของเครื่องมอื
ทางการเงนิเหล่านี้ โดยมขีัน้ตอนการอนุมตัวิงเงนิ และการตดิตามทีร่อบคอบรดักุม 

 
กลุ่มธุรกจิฯ มนีโยบายทีจ่ะท าใหแ้น่ใจว่าไดใ้ห้วงเงนิการท าธุรกรรมไปยงัลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ใน

ระดบัทีม่คีวามเหมาะสมคู่สญัญาในอนุพนัธ ์และรายการเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ารายการกบัสถาบนัการเงนิทีม่คีุณภาพความ
น่าเชื่อถอือยู่ในระดบัสงู และยงัมกีารก าหนดวงเงนิการท าธุรกรรมใหก้บัลกูคา้หรอืสถาบนัการเงนิอย่างเหมาะสม 

 การผดินดัช าระหนี้  
การผดินัดช าระหนี้ หมายถงึ ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ภายในเวลาทีร่ะบุในสญัญา หรอืตามเงื่อนไขที่

ตกลงกบัธนาคาร โดยเรยีกวนัทีล่กูหนี้ตกลงช าระหนี้ตามเงื่อนไขว่า วนัครบก าหนดช าระ  
 
 
 
 



 
 

 

 
 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 
สนิทรพัยค์งเหลอืตามบญัชขีองกลุ่มธุรกจิฯ มกีารทบทวน ณ ทุกวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิว่า    มขีอ้

บ่งชีเ้รื่องการด้อยค่าหรอืไม่ ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชี้ กลุ่มธุรกจิฯ จะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืจาการค านวณ
มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บั 

 
สนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึง่ไม่มกีารตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจ าทุกปี สนิทรพัยอ์ื่นทีม่กีารตดัจ าหน่ายจะมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตาม
บญัชอีาจสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่า
มลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจาก
การใช้สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยม ซึ่งรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ธนาคาร ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้สนิทรพัยแ์ละการกนัเงนิส ารองของธนาคารแห่งประเทศไทย
และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม 

 
ธนาคารจะตดัลกูหนี้ออกจากบญัชเีน่ืองจากเหน็ว่าไม่สามารถทีจ่ะเรยีกช าระหนี้คนืได ้เช่น ไดด้ าเนินคดี

ทางกฎหมายแลว้ ลูกหนี้ไม่มทีรพัยส์นิทีจ่ะช าระหนี้คนืได ้หรอืไม่มบีุคคลค ้าประกนั หรอืหลกัประกนัไม่มคี่าแลว้ ธนาคาร
สามารถด าเนินการไดโ้ดยการตดัจ าหน่ายหนี้สญู และหนี้สูญรบัคนืใหถ้อืปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หลกัเกณฑก์ารตัง้หนี้สญูของกรมสรรพากร และหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาเหน็ว่า
เหมาะสม ทัง้นี้การตัดลูกหนี้ออกจากบญัชจีะต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 2559* 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

สนิทรพัย์ในงบดุล 194,812.75                                194,776.18                                        194,849.33                                

เงนิใหส้นิเชื่อรวมสุทธ ิ1/ 179,577.70                  180,463.47                              178,691.94                        

เงนิลงทุนในตราสารหนี้สุทธ ิ2/ 12,375.98                    11,812.06                                12,939.89                          

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 1,349.39                     1,184.28                                  1,514.49                            

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,509.69                     1,316.37                                  1,703.01                            

รายการนอกงบดุล 3/ 232,244.69                                256,214.82                                        208,274.56                                

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัและเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 4,756.52                     5,790.33                                  3,722.72                            

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 4/ 224,889.04                  247,381.51                              202,396.57                        

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 2,599.13                     3,042.98                            2,155.28                            

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 2559* 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

สนิทรพัย์ในงบดุล 191,608.01                                191,322.21                                        191,893.82                                

เงนิใหส้นิเชื่อรวมสุทธ ิ1/ 176,020.37                  175,915.58                        176,125.17                        

เงนิลงทุนในตราสารหนี้สุทธ ิ2/ 12,451.15                    11,932.07                                12,970.24                          

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 1,581.33                      2,121.22                                  1,041.43                            

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,555.16                      1,353.35                                  1,756.97                            

รายการนอกงบดุล 3/ 242,362.10                                254,504.82                                        230,219.37                                

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัและเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 4,756.51                      5,790.33                                  3,722.69                            

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 4/ 236,601.46                  247,381.51                              225,821.41                        

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 1,004.13                      1,332.98                                  675.28                              

* ยอดคงคา้งเฉลีย่ระหว่างงวด

2/ หมายถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ ซึง่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่ปรบัมลูค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถงึอนุพนัธท์ี่เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย

1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธขิองรายการระหว่าธนาคารและตลาด

เงนิดว้ย



 
 

 

 

 
 

ตารางท่ี 9 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี 

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : 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 

committed line)

ประเทศไทย 190,805.35             176,604.20         11,812.06            1,072.72              1,316.37            256,214.82           5,790.33            247,381.51         3,042.98            

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,859.53                  3,859.27            -                     0.26                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 111.30                     -                    -                     111.30                -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 194,776.18             180,463.47         11,812.06            1,184.28              1,316.37            256,214.82           5,790.33            247,381.51         3,042.98            

2559

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

หน่วย : 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 

committed line)

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            

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,524.77                  3,523.47            -                     1.30                    -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 99.53                       -                    -                     99.53                  -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 194,849.34             178,691.94         12,939.89            1,514.49              1,703.01            208,274.56           3,722.72            202,396.57         2,155.28            

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

2558

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : 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 

committed line)

ประเทศไทย 186,961.82             172,056.31         11,932.07            1,620.10              1,353.35            254,504.82           5,790.33            247,381.51         1,332.98            

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 4,249.08                  3,859.27            -                     389.82                -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 111.30                     -                    -                     111.30                -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

รวม 191,322.21             175,915.58         11,932.07            2,121.22              1,353.35            254,504.82           5,790.33            247,381.51         1,332.98            

หน่วย : 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 

committed line)

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               

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,533.78                  3,523.47            -                     10.31                  -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 105.90                     -                    -                     105.90                -                    -                         -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                            -                    -                     -                     -                    -                         -                    -                    -                    

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               
1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธขิองรายการระหว่าธนาคารและตลาดเงนิดว้ย
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย ซึง่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่ปรบัมลูค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ

2559

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

2558

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3



 
 

 

 

 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

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

สนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 25,711.97               169,064.21                    194,776.18            20,207.02                     174,642.32                        194,849.33                        

เงนิใหส้นิเชื่อรวมสุทธ ิ1/ 19,490.60           160,972.87               180,463.47         9,567.10                  169,124.85                  178,691.94                  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้สุทธ ิ2/ 4,019.08             7,792.98                   11,812.06           9,046.45                  3,893.45                      12,939.89                    

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 1,184.28             -                          1,184.28             1,514.49                  -                             1,514.49                      

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,018.01             298.36                     1,316.37             78.99                      1,624.02                      1,703.01                      

รายการนอกงบดุล 3/ 187,342.53            68,872.30                       256,214.82            170,434.51                   37,840.05                          208,274.56                        

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มื และเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 5,775.50             14.83                       5,790.33             3,643.94                  78.78                          3,722.72                      

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 181,383.22         65,998.29                 247,381.51         166,757.21              35,639.36                    202,396.57                  

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 183.81               2,859.18                   3,042.98             33.37                      2,121.91                      2,155.28                      

2559 2558
รายการ

ตารางท่ี 10 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามอายสุญัญาท่ีเหลือ

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

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

สนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 23,220.89               168,101.32             191,322.21            18,381.58                     173,512.24                        191,893.82                        

เงนิใหส้นิเชือ่รวมสุทธ ิ1/ 16,025.60           159,889.98          175,915.58         8,214.71                  167,910.46                  176,125.17                  

เงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธ ิ2/ 4,019.08             7,912.98             11,932.07           9,046.45                  3,923.80                      12,970.24                    

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 2,121.22             -                     2,121.22             1,041.43                  -                             1,041.43                      

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,054.98             298.36                1,353.35             78.99                      1,677.98                      1,756.97                      

รายการนอกงบดุล 3/ 187,342.53            67,162.30               254,504.82            192,309.95                   37,909.42                          230,219.37                        

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มื และเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 5,775.50             14.83                  5,790.33             3,643.91                  78.78                          3,722.69                      

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 181,383.22         65,998.29            247,381.51         188,632.68              37,188.73                    225,821.41                  

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 183.81               1,149.18             1,332.98             33.37                      641.91                        675.28                        

รายการ
2559 2558



 
 

 

 
 

ตารางท่ี 11  มลูค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั และเงินลงทนุในตราสารหน้ีก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต

จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี และตามเกณฑ์การจดัชัน้หน้ีท่ีธปท.ก าหนด

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 162,360.08          15,292.01          3,286.58                1,588.86          5,092.74          187,620.27             -                       

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,859.27              -                   -                        -                 -                 3,859.27                  -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 166,219.34          15,292.01          3,286.58                1,588.86          5,092.74          191,479.53             -                       

หน่วย : 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             

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,523.47              -                   -                        -                 -                 3,523.47                  -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

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

2559

2558

รายการ
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

รายการ
เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 157,766.28          15,292.01          3,286.58                1,588.86          5,092.74          183,026.48             

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,859.27              -                   -                        -                 -                 3,859.27                  -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 161,625.55          15,292.01          3,286.58                1,588.86          5,092.74          186,885.74          -                       

หน่วย : 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             -                       

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 3,523.47              -                   -                        -                 -                 3,523.47                  -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 159,079.79          17,561.52          3,636.02                3,498.92          3,272.70          187,048.94             -                       
1/  รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบี้ยรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ
2/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย

รายการ
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

2559

2558

รายการ
เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/



 
 

 

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

ประเทศไทย 6,477.20             1,865.21                541.98                          

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 38.87                  -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 1,041.04                     6,516.07                  1,865.21                     541.98                                   

หน่วย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

ประเทศไทย 5,736.39             2,605.30                560.70                          

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 35.53                  -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 953.73                        5,771.91                  2,605.30                     560.70                                   

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/

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

สินเช่ือ รวมดอกเบีย้ค้างรบัและเงินลงทนุในตราสารหน้ี จ าแนกตามประเทศหรือภมิูภาค

2558

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

2559



 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

ประเทศไทย 6,431.30             1,865.21                541.98                          

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 38.87                  -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 1,041.04                     6,470.17                  1,865.21                     541.98                                   

หน่วย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวด

ประเทศไทย 5,714.49             2,605.30                560.70                          

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 35.53                  -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 953.73                        5,750.01                  2,605.30                     560.70                                   
1/  รวมมลูค่าเงนิส ารองที่กนัไวแ้ละหนี้สูญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวดของเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย
2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม
3/ หมายรวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้ดว้ย
4/ ตามค าจ ากดัความ เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารค านวณสนิทรพัย์เสี่ยงดา้นเครดติส าหรบัธนาคารพาณชิย์ โดย Standardised Approach (วธิ ีSA)

2558

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

2559

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/



 
 

 

 

เฉพาะธนาคาร

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมอืงแร่ 194.18                -                     0.10                   8.57 - 202.84                          

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 9,232.31             190.83                366.80                172.91                450.86            10,413.71                    

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 19,623.03            2,353.11             1,638.77             538.16                4,203.05          28,356.13                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 4,768.82             122.28                7.01                   1.76                   54.20              4,954.05                       

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 3,250.75             58.21                  11.33                  18.19                  45.71              3,384.19                       

อื่นๆ 129,150.25          12,567.58            1,262.58             849.28                338.92            144,168.61                  

รวม 166,219.34             15,292.01               3,286.58                  1,588.86                  5,092.74             191,479.53                  

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมอืงแร่ 185.46                0.21                   0.03                   0.26                   3.59                189.56                          

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 8,247.00             485.76                431.36                191.63                440.60            9,796.36                       

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 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                    

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 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                  

ตารางท่ี 13  มลูค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั* ก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต 

จ าแนกตามประเภทธรุกิจ และเกณฑ์การจดัชัน้ท่ี ธปท. ก าหนด

2558

2559

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมอืงแร่ 194.18                -                     0.10                   8.57                   -                 202.84                          

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 9,232.58             190.83                366.80                172.91                450.86            10,413.98                    

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 19,623.67            2,353.11             1,638.77             538.16                4,203.05          28,356.76                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 4,768.82             122.28                7.01                   1.76                   54.20              4,954.05                       

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 3,250.75             58.21                  11.33                  18.19                  45.71              3,384.19                       

อื่นๆ 124,555.55          12,567.58            1,262.58             849.28                338.92            139,573.91                  

รวม 161,625.55             15,292.01               3,286.58                  1,588.86                  5,092.74             186,885.74                  

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมอืงแร่ 185.46                0.21                   0.03                   0.26                   3.59                189.56                          

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 8,247.00             485.76                431.36                191.63                440.60            9,796.36                       

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 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                    

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 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                  

* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

2559

2558



 
 

 

 

 
 

 

 

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

 จ าแนกตามประเภทธรุกิจ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

General provision 1/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
General provision 1/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
การเกษตรและเหมอืงแร่ 1.42                      3.09                              3.75                       -                              

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 397.77                   146.10                           456.48                   92.48                           

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 2,016.94                8.26                              2,122.06                 5.72                            

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 172.90                   16.77                            144.36                   13.53                           

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 13.90                    8.50                              20.93                     34.87                           

อื่นๆ 3,913.14                1,682.49                        3,024.33                 2,458.70                      

รวม 1,041.04                       6,516.07                     1,865.21                                953.73                         5,771.91                      2,605.30                              

ประเภทธรุกิจ
2559 2558

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

General provision 1/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด
General provision 1/ Specific provision

มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
การเกษตรและเหมอืงแร่ 1.42                 3.09                                3.75                      -                                

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 397.77              146.10                             456.48                   92.48                            

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 2,016.94           8.26                                2,122.06                5.72                              

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 172.90              16.77                              144.36                   13.53                            

สนิเชือ่ที่อยู่อาศยั 13.90               8.50                                20.93                    34.87                            

อื่นๆ 867.24              1,682.49                          3,002.43                2,458.70                        

รวม 1,041.04                      6,470.17 1,865.21 953.73                           5,750.01                     2,605.30                                

*  รวมเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ ไมร่วมเงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละเงนิลงทุนในลกูหนี้
1/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเภทธรุกิจ
25582559

ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเงนิส ารองที่กนัไว ้(General Provision และ Specific Provision) ส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบี้ยคา้งรบั*

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

General provision Specific provision รวม General provision Specific provision รวม

เงนิส ารองที่กนัไวต้น้งวด 953.73 4,818.18 5,771.91 788.63 5,800.90 6,589.54

หนีสู้ญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวด -                      (1,865.21) (1,865.21) -                      (2,605.30) (2,605.30)

เงนิส ารองที่กนัไวเ้พิม่หรอืลดระหว่างงวด 87.30 2,522.06 2,609.36 165.10 2,576.31 2,741.41

เงนิส ารองอื่น (เงนิส ารองที่กนัไวส้ าหรบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น) -                      -                     -                      -                      -                       -                    

เงนิส ารองที่กนัไวส้ าหรบัการควบรวม หรอืขายกจิการ -                      -                     -                      -                      -                       -                    

เงนิส ารองที่กนัไวค้งเหลอืปลายงวด 1,041.04                    5,475.02                  6,516.06                   953.73                      5,771.91                    6,725.65                 

ประเภทธรุกิจ

2559 2558

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

General provision Specific provision รวม General provision Specific provision รวม

เงนิส ารองที่กนัไวต้น้งวด 953.73 4,796.28 5,750.01 0.00 0.00 0.00

หนีสู้ญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวด -                      (1,865.21) (1,865.21) -                      (2,605.30) (2,605.30)

เงนิส ารองที่กนัไวเ้พิม่หรอืลดระหว่างงวด 87.30 2,498.06 2,585.36 953.73 8,355.31 9,309.05

เงนิส ารองอื่น (เงนิส ารองที่กนัไวส้ าหรบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น) -                      -                     -                      -                      -                       -                    

เงนิส ารองที่กนัไวส้ าหรบัการควบรวม หรอืขายกจิการ -                      -                     -                      -                      -                       -                    

เงนิส ารองที่กนัไวค้งเหลอืปลายงวด 1,041.04                    5,429.13                  6,470.17                   953.73                      5,750.01                    6,703.75                 

* รวมเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

ประเภทธรุกิจ

2559 2558



 
 

 

 
 
 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 207,668.34                  9,256.77                       216,925.11            

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล                  7,587.43                     355.76              7,943.19 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                  7,796.64                   2,006.90              9,803.54 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน                43,470.37                   6,719.98            50,190.35 

ลกูหนี้รายย่อย               120,439.55                     174.13          120,613.68 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั                  3,308.97                            -                3,308.97 

สนิทรพัย์อื่น                25,065.38                            -              25,065.38 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        6,763.92                                      -                     6,763.92 

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

รวม 214,432.26                  9,256.77                       223,689.03            
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ตารางท่ี 16 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ี

เป็นยอดสทุธิจาก Specific Provision แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 209,894.09                  6,753.78                       216,647.87            

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล                  8,897.18                            -                8,897.18 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                  6,322.68                   1,845.02              8,167.70 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน                47,867.76                   4,731.14            52,598.91 

ลกูหนี้รายย่อย               119,723.70                     177.62          119,901.32 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั                     811.83                            -                  811.83 

สนิทรพัย์อื่น                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            
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กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 208,227.81                  8,607.88                       216,835.69            

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล                  7,712.31                     355.76              8,068.07 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                  5,357.84                   2,029.00              7,386.84 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน
               43,188.33                   5,868.39            49,056.72 

ลกูหนี้รายย่อย               120,601.80                     354.73          120,956.53 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั                  3,308.97                            -                3,308.97 

สนิทรพัย์อื่น                28,058.57                            -              28,058.57 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        6,763.92                                      -                     6,763.92 

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

รวม 214,991.74                  8,607.88                       223,599.62            
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หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 215,859.19                  7,504.88                       223,364.07            

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล                  8,938.51                            -                8,938.51 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                  6,568.28                   1,922.67              8,490.95 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน                48,014.40                   4,029.96            52,044.36 

ลกูหนี้รายย่อย               120,399.10                   1,552.25          121,951.35 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั                     811.83                            -                  811.83 

สนิทรพัย์อื่น                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            

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถงึธุรกรรม Reverse repo ดว้ย)
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รายชื่อของสถาบนัจดัอนัดบัเครดติทีภ่ายนอกเลอืกใช ้และ Country Risk Classification ของ OECD ที่
ใชใ้นการอา้งองิ Rating แยกตามประเภทสนิทรพัย/์ลกูหนี้ของกลุ่มธุรกจิฯ ทีใ่ชใ้นการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่ง  

 
กลุ่มธุรกจิฯ เลอืกใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนั TRIS rating Co., Ltd., FITCH Rating, Inc., 

FITCH Rating (Thailand) Ltd., Standard & Poor's Financial Services LLC และ Moody’s Investors Service เพื่อ
ก าหนดน ้าหนกัความเสีย่งของลกูหนี้ภาครฐับาล ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และลกูหนี้ธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศที่
ไม่เขา้เกณฑน์ ้าหนักความเสีย่งเท่ากบั 0  นอกจากนี้ กลุ่มธุรกจิฯ ก าหนดน ้าหนักความเสีย่งของลูกหนี้ธุรกจิเอกชน โดย
เลอืกใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอก 5 แห่ง เพื่อสะทอ้นความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

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

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล    7,943.19           -              -              -             -                  -   

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    4,351.09     142.60   5,309.85           -                  -   

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน             -             -       994.90   3,153.71     196.30 17.86                      -       45,828.48 

ลกูหนี้รายย่อย            -     115,876.20       4,736.59 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั  1,981.74            -        1,288.09           39.14 

สนิทรพัย์อื่น  4,684.87     20,380.51 

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

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 1/       62.80            2.24       3,908.08       2,790.80 

รายการที่ ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร

ตารางท่ี 17 มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและมลูค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นยอดสทุธิจาก Specific provision หลงั

พิจารณามลูค่าการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรพัย ์จ าแนกตามแต่ละน ้าหนักความเส่ียง โดยวิธี SA
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ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating

หน่วย : ลา้นบาท

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

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล  12,372.60           -              -              -             -                  -   

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    2,842.04   1,276.62     558.16           -                  -   

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน             -             -              -       473.88           -       52,128.02 

ลกูหนี้รายย่อย   115,247.13       3,551.51 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั     504.66         307.16                -   

สนิทรพัย์อื่น  4,426.88     21,844.06 

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

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

รายการที่ ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร
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ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating



 
 

 

 

 

กลุ่มธุรกจิฯ ได้น าวธิกีารปรบัลดความเสี่ยงด้านเครดติส าหรบัสนิทรพัย์เสีย่งมาใช้ โดยกลุ่มธุรกจิฯ 
เลอืกใชก้ารปรบัลดดว้ยหลกัประกนัทางการเงนิ แบบวธิ ีComprehensive ในวธิกีารใชค้่าปรบัลดมาตรฐานทีก่ าหนดโดย 
ธปท. (Standard supervisory haircut) ซึง่หลกัประกนัทางการเงนิทีจ่ะน ามาใชใ้นการปรบัลดดา้นเครดติ ไดแ้ก่ เงนิสด, 
บตัรเงนิฝาก, ตราสารทุน และตราสารหนี้  รวมทัง้การปรบัลดด้วยการค ้าประกนั เพื่อรองรบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิที่
หลากหลายของกลุ่มธุรกจิฯ รวมถึงหลกัประกนัทางการเงนิที่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต และการสะท้อนความเสีย่งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

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

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล
   8,068.07           -             -             -             -               -   

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    1,902.32     142.60  5,341.92           -               -   

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน             -             -       994.90  3,153.71     196.30        69.98       17.86  44,623.98 

ลกูหนี้รายย่อย  115,876.19    5,080.34 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั  1,981.74      1,288.09        39.14 

สนิทรพัย์อื่น             -             -             -             -             -    12,630.28  15,428.29 

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

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 1/           -             -             -               -             -         62.80            2.24    3,908.08    2,790.80 

รายการที่ ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร
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ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating

หน่วย : ลา้นบาท

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

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล  12,413.92           -             -             -             -               -   

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์             -    2,955.78  1,517.51     526.84           -               -   

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน             -             -             -       473.88           -    51,605.19 

ลกูหนี้รายย่อย  115,247.13    5,724.22 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั     504.66        307.16 

สนิทรพัย์อื่น             -             -             -             -             -    11,284.51  19,842.56 

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

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

รายการที่ ธปท. ก าหนดใหห้กัออกจากเงนิกองทุนของธนาคาร
1/ ในส่วนที่ไมม่กีารปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ ซึง่น ้าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยู่กบัสดัส่วนของเงนิส ารองที่กนัไวต่้อยอดหนี้ทัง้สิ้น
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ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 18*  มลูค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลกัประกนั** ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลกัประกนั

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

หลกัประกนัทาง

การเงิน 1/

การค า้ประกนัและ

อนุพนัธด้์านเครดิต

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล -                         3,539.55                 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 5.40                       -                         

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 5.91                       -                         

ลกูหนี้รายย่อย 3,519.88                 -                         

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั -                         -                         

สนิทรพัย์อื่น -                         -                         

รวม 3,531.18                 3,539.55                 
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หน่วย : ลา้นบาท

หลกัประกนัทาง

การเงิน 1/

การค า้ประกนัและ

อนุพนัธด้์านเครดิต

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล -                         -                         

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ -                         3,699.41                 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน -                         -                         

ลกูหนี้รายย่อย 1,102.68                 -                         

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั -                         -                         

สนิทรพัย์อื่น -                         -                         

รวม 1,102.68                 3,699.41                 
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กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

หลกัประกนัทาง

การเงิน 1/

การค า้ประกนัและ

อนุพนัธด้์านเครดิต

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล -                         3,539.55                 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 5.40                       -                         

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 8.30                       -                         

ลกูหนี้รายย่อย 3,701.38                 -                         

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั -                         -                         

สนิทรพัย์อื่น -                         -                         

รวม 3,715.08                 3,539.55                 

ประเภทสินทรพัย์
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หน่วย : ลา้นบาท

หลกัประกนัทาง

การเงิน 1/

การค า้ประกนัและ

อนุพนัธด้์านเครดิต

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล -                         -                         

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ -                         3,699.41                 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 23.82                     -                         

ลกูหนี้รายย่อย 2,756.57                 -                         

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั -                         -                         

สนิทรพัย์อื่น -                         -                         

รวม 2,780.39                 3,699.41                 

* ไมร่วม Securitisation

** มลูค่าหลงัการพจิารณาผลการหกักลบหนี้ทัง้ในและนอกงบแสดงฐานะการเงนิแลว้
1/ หลกัประกนัทางการเงนิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้ ามาปรบัลดความเสี่ยงได ้(Eligible financial collateral) โดยเลอืกใชว้ธิ ี

Comprehensive และใชม้ลูค่าหลงัการปรบัลดดว้ยค่าปรบัลด (Haircut) แลว้

ประเภทสินทรพัย์
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ความเสีย่งดา้นตลาด หมายถึง ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี้ย 
อตัราแลกเปลีย่น และราคาของตราสารทัง้ในตลาดเงนิและตลาดทุน รวมถงึความผนัผวนของราคาตราสารทัง้ในตลาดเงนิ
และตลาดทุนอนัจะมผีลต่อราคาตราสารอนุพนัธ ์ทีม่ต่ีอฐานะของธนาคารทัง้ในบญัชเีพื่อคา้และบญัชเีพื่อการธนาคาร และ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร  

 
กลุ่มธุรกจิฯ ได้มกีารก าหนดระดบัความเสีย่งของการท าธุรกรรม และกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้และสอดคลอ้งกบันโยบายความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มธุรกจิ  อกีทัง้ยงัไดม้กีารพฒันากระบวนการบรหิารความ
เสีย่งดา้นตลาดทีค่รอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การระบุความเสีย่ง การวดัความเสีย่ง ไปจนถงึการควบคุม
และตดิตามความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภท ซึง่กระบวนการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวครอบคลุมถงึ
ปจัจยัความเสีย่งดา้นตลาดทีส่ าคญัและเกีย่วขอ้ง อาท ิความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัรา
แลกเปลีย่น และราคาตราสารทุน เป็นตน้  

 
สายตลาดการเงนิมหีน้าที่บรหิารความเสีย่งดา้นตลาดในบญัชเีพื่อการค้า โดยมฝี่ายบรหิารความเสีย่ง

ดา้นตลาดท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดตวัชี้วดัความเสีย่ง  และเสนอขออนุมตัิเพดานความเสีย่งต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใชป้ระเมนิและติดตามฐานะความเสีย่งด้านตลาดในบญัชเีพื่อการค้า โดยใชเ้ครื่องมอืวดั
ความเสีย่งต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ความเสยีหายสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ก าหนดไว ้
(Value at Risk: VaR) ความอ่อนไหวของมูลค่าเงนิลงทุนต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 1 Basis Point (PV01) 
และฐานะเงนิตราต่างประเทศสุทธ ิ(Net Open Position in Foreign Currency: NOP) เพื่อใหท้นัต่อสภาวะตลาดและ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นตลาดจะรายงานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ หากความเสีย่งใน
บญัชเีพื่อการคา้เกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้  

 
ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งด้านตลาดในธุรกจิตลาดทุน ซึ่งลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ ์และอนุพนัธต์ราสารทุน โดยมปีจัจยัความเสีย่งดา้นตลาดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ราคาตรา
สารทุน สภาพคล่อง และความผนัผวนของราคาตราสารทุน  

 
แมว้่ากลยุทธก์ารลงทุนระยะสัน้ของธุรกจิตลาดทุน จะเป็นการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งดา้นตลาดค่อนขา้งต ่า 

เน่ืองจากมกีารป้องกนัความเสีย่งด้านตลาดเพื่อลดความเสีย่งของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ กลุ่มธุรกจิฯ ตระหนักถงึความ
เสีย่งอนัเกดิจากการลงทุนในกลยุทธเ์หล่าน้ี กลุ่มธุรกจิฯ จงึก าหนดใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุนอยู่ภายใต้ความเสีย่งที่
ยอมรบัได้ ฝ่ายบรหิารความเสีย่งของธุรกิจตลาดทุนท าหน้าที่ก าหนดค่าเพดานความเสีย่งต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน อาท ิ
ความเสยีหายสงูสดุทีส่ามารถเกดิขึน้ไดท้ีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีก่ าหนดไว ้ และฐานะสงูสดุทีถ่อืไวไ้ดโ้ดยก าหนดตามปรมิาณ
การซือ้ขายต่อวนั เป็นตน้ ทัง้น้ี ฝา่ยบรหิารความเสีย่งของธุรกจิตลาดทุนจะรายงานใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ หาก
ความเสีย่งในบญัชเีพื่อการคา้เกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้  

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น หมายถงึ ความเสยีหายทีม่ผีลกระทบต่อรายได ้และ/หรอืมลูค่าสว่นของ
เจ้าของจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน อนัเนื่องมาจากการท าธุรกรรมหรอืมสีนิทรพัย์หรอืหนี้สนิเป็นเงนิสกุล
ต่างประเทศ 



 
 

 

 
ธนาคาร ไดม้กีารก าหนดและควบคุมความเสีย่งของธุรกรรมทีม่เีจตนาถอืไวเ้พื่อการคา้และมคีวามเสีย่ง

ดา้นอตัราแลกเปลีย่นใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่ไดแ้ก่ ตราสารหนี้สกุลเงนิตราต่างประเทศ ธุรกรรมการซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศ (FX spot) อนุพนัธอ์ตัราแลกเปลีย่น/เงนิตราต่างประเทศ (FX derivatives) และธุรกรรมแลกเปลีย่นอตัรา
แลกเปลีย่น/เงนิตราต่างประเทศ (Cross Currency Swaps) ส าหรบัส่วนของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอื่นๆ ธนาคารไดม้กีารท า
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งน้ี จงึส่งผลใหค้วามเสีย่ง
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัทีต่ ่า  

 
บรษิทัย่อยมกีลยุทธต่์างๆ ทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ และไม่ตอ้งการมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

จงึไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและอตัราแลกเปลีย่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อย่างไรกต็าม
การลงทุนในบางกลยุทธย์งัคงมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเหลอือยู่ เนื่องจากเป็นกลยุทธท์ีม่จี านวนเงนิลงทุนทีไ่ม่สงู 
หรอืเป็น     กลยุทธท์ีล่งทุนในสกุลเงนิทีม่สีภาพคล่องต ่า จงึท าใหบ้รษิทัย่อยไม่สามารถปิดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน
ในสกุลดงักล่าวได ้แต่อย่างไรกด็บีรษิทัย่อยไดพ้จิารณาแลว้ว่าความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นทีเ่หลอือยู่นี้อยู่ในระดบัทีต่ ่า
และไม่มนียัส าคญั 

 

ธนาคารบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อคา้ โดยก าหนดเพดานความอ่อนไหวของมูลค่า
เงนิลงทุนต่อการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบี้ยในสกุลเงนิต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้

การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการธนาคารมเีป้าหมายเพื่อลดผลกระทบในทางลบ
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ธนาคารมกีารบรหิารความเสีย่งความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ใน
งบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ โดยธนาคาร
ไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้รบัสทุธแิละประเมนิผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของส่วนของผู้
ถอืหุ้นเป็นประจ าสม ่าเสมอ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ โดยมฝี่ายบรหิารเงนิท า
หน้าทีห่ลกัในการด าเนินนโยบายในการบรหิารจดัการโครงสรา้งของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม อกีทัง้ยงั 
มสีายบรหิารความเสีย่งเฝ้าตดิตามและควบคุมฐานะความเสีย่งดงักล่าวน้ีและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่าเสมอ  

 

ธนาคารสามารถลงทุนในตราสารทุนและท าธุรกรรมอนุพนัธด์้านตราสารทุนในบญัชเีพื่อค้า แต่จะต้อง
เป็นไปในลกัษณะทีท่ าใหธ้นาคารไม่มคีวามเสีย่งดา้นราคาตราสารทุนเหลอือยู่ ส าหรบัความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุนใน
บญัชเีพื่อการธนาคารมรีายละเอยีดแสดงตามหวัขอ้ 5.4 เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน 

 

ธนาคารไม่มธีุรกรรมทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ 
 
 
 



 
 

 

 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทาง
การเงนิทีม่กีารซือ้ขายในตลาด มลูค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสม
ได ้มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัประกาศ
ของทางการทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

 
กลุ่มธุรกจิฯ มฐีานะตราสารอนุพนัธท์ัง้ประเภททีม่เีจตนาถอืไวเ้พื่อการคา้ และประเภทเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงประเภทเพื่อการบริหารความเสี่ยงของสนิทรพัย์และหนี้สนิของกลุ่มธุรกจิฯ ตราสาร
อนุพนัธร์วมถงึธุรกรรมสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ ธุรกรรมแลกเปลีย่นอตัราแลกเปลีย่น/เงนิตราต่างประเทศ การท า
อนุพนัธอ์ตัราแลกเปลีย่น/เงนิตราต่างประเทศ และอนุพนัธต์ราสารทุน  

 
นอกเหนือจากการควบคุมความเสีย่งดา้นตลาดของตราสารอนุพนัธใ์หอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้แลว้ กลุ่ม

ธุรกิจฯ ยงัมกีารควบคุมความเสีย่งด้านเครดติในการท าธุรกรรมกบัคู่สญัญา โดยการก าหนดและควบคุมวงเงนิการท า
ธุรกรรมเช่นเดยีวกบันโยบายการใหส้นิเชื่อปกต ิ

ความเสีย่งด้านปฏบิตัิการ คอื  ความเสีย่งที่จะเกดิความเสยีหายต่างๆ อนัเนื่องมาจากการขาดก ากบั
ดแูลกจิการทีด่หีรอืขาดธรรมาภบิาลในองคก์ร การขาดการควบคุมทีด่ ีโดยอาจเกีย่วขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน 
ความไม่เพยีงพอหรอืความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงาน หรอืจากเหตุการณ์ภายนอก ซึง่ส่งผล
กระทบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของกลุ่มธรุกจิฯโดยสามารถแบง่ออกเป็น 7 ประเภทเหตุการณ์ ไดแ้ก่ (1) การทุจรติภายใน 
(2) การทุจรติภายนอก (3) การจา้งงานและความปลอดภยัของสถานทีป่ฏบิตังิาน (4) การปฏบิตัไิม่เหมาะสมเกีย่วกบัลูกคา้
ผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ (5) ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ (6) การขดัข้องหรือการหยุดชะงกัของ
ระบบงานและระบบคอมพวิเตอร ์และ (7) การปฏบิตังิานผดิพลาด ทัง้นี้ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารใหร้วมถงึความเสีย่งดา้น
กฎหมาย ทีม่สีาเหตุมาจากความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารตาม 7 ประเภทความเสีย่งขา้งตน้    

 
การด าเนินธุรกจิของธนาคารในปจัจุบนัเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซึง่มคีวามหลากหลายและมี

กระบวนการที่ซบัซ้อน เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานหลายภาคส่วนในหลากหลายสถานที่ทัว่ประเทศ และอยู่ภายใต้กฎหมาย 
กฎเกณฑ ์และกฎระเบยีบจ านวนมาก รวมทัง้ในปจัจุบนัธุรกจิต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตามองคป์ระกอบ
หลายดา้น เช่น การเตบิโตและขยายธุรกจิ การออกผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ววิฒันาการของเทคโนโลย ีเทคนิคการทุจรติ
ในรูปแบบใหม่ๆ มีการพัฒนาล ้าหน้ากว่าเหตุการณ์ความเสียหายในอดีตที่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้  สภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้กระบวนการที่มีอยู่ไม่รดักุมเพียงพอ ทัง้หมดนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือช่องว่างในการ
ด าเนินงาน และเกดิความเสยีหายในการด าเนินธุรกจิ อาท ิเกดิความผดิพลาดในการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อลูกคา้ 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีง รวมถงึมคีวามเสีย่งต่อการถูกฟ้องรอ้ง หรอือาจท าใหก้ารใหบ้รกิารของธนาคารล่าชา้ ขาด
ความสามารถในการแขง่ขนั ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีรายได ้หรอืมคี่าใชจ้่ายสงู กระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 
 
 



 
 

 

 
เพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึงการทุจริตต่างๆ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏบิตักิารของธนาคารมหีน้าทีบ่รหิารจดัการ และตดิตามประเดน็ความเสีย่งและความเสยีหายดา้นปฏบิตักิารทีส่ าคญัของ
ธนาคารให้อยู่ในระดบัทีธ่นาคารยอมรบัได ้และธนาคารยงัก าหนดให้มหีน่วยงานป้องกนัและควบคุมความเสีย่ง (Fraud 
Unit) ท าหน้าทีใ่นการควบคุม และตรวจสอบเหตุการณ์ทีผ่ดิปกต ิหรอืตอ้งสงสยัในการทุจรติ เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการ
ก่อนเหตุการณ์ความเสยีหายจะเกดิขึน้ นอกจากนี้ ธนาคารยงัมกีารก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งดา้น
ปฏบิตักิารดงักล่าวส าหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ของธนาคาร ซึง่ก าหนดใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการประเมนิความเสีย่ง
และจดัท าแผนลดความเสี่ยง พร้อมทัง้จดัท า Readiness Checking ก่อนออกผลติภัณฑ์และบริการใหม่และเริ่มการ
เปลีย่นแปลงกระบวนการใดๆ การก าหนดใหห้น่วยงานทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบล าดบัทีส่อง (Second Line of Defense) อาท ิ
ส านักที่ปรึกษากฎหมายและงานคดี ส านักก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และสายบริหารความเสี่ยงร่วมกนัวิเคราะห์และ
กลัน่กรองประเดน็ต่างๆ โดยมคีณะท างานชุดย่อยของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภณัธ์และกระบวนการ
ท างานใหม่ของธนาคารท าหน้าที่กลัน่กรอง และสอบทานแนวทางการพฒันาและออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ 
ตลอดจนระบบการควบคุมความเสีย่งก่อนน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลติภณัฑ์ และกระบวนการ
ท างานใหม่  ส าหรบัการอนุมตัใิหอ้อกผลติภณัฑใ์หม่และเริม่การเปลีย่นแปลงกระบวนการ ระบุจุดบกพร่องและใหค้ าแนะน า
ในดา้นความเสีย่งและดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชป้รบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหส้มบรูณ์มากทีส่ดุ  
 

 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้ชว้ธิ ี Basic Indicator Approach (BIA) ในการด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรบั    ความ
เสีย่งดา้นปฏบิตักิารมคี่าคงที่ความเสีย่ง (β) ที่รอ้ยละ 15 โดยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี มาเป็น
ค่าตวัแทนในการก าหนดมลูค่าเทยีบเท่าสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

   

ความเสีย่งดา้นราคาตราสารทุน หมายถงึ ความเสยีหายทีม่ผีลกระทบต่อรายได้ และ/หรอื มูลค่าส่วน
ของเจา้ของเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารทุน 

 
ธนาคารมีการประเมินศกัยภาพของบริษัทที่ออกตราสาร และมนีโยบายซื้อ/ขายตราสารทุนเพื่อการ

ลงทุนในระยะปานกลางจนถงึระยะยาวในบญัชเีพื่อการธนาคารเป็นหลกั ส าหรบับญัชเีพื่อคา้ ธนาคารสามารถลงทุนในตรา
สารทุนและ/หรืออนุพนัธ์ตราสารทุน ธนาคารจดัการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ฐานะการถอืครองตราสารทุนเกอืบทัง้หมดของธนาคารเป็นการถือ

ครองตราสารทุนของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิ และหน่วยลงทุนในกองทุนซึง่ท าหน้าทีบ่รหิารสนิทรพัยข์องธนาคาร ส าหรบัฐานะ
การถอืครองตราสารทุนสว่นทีเ่หลอืเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรพัย์ทีไ่ดม้า
จากการแปลงหนี้เป็นทุนของลกูหนี้ธนาคาร  

 
 
 



 
 

 

 
ส าหรบัฐานะตราสารทุนในบญัชเีพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกจิ จะอยู่ภายใต้การบรหิารของหน่วยงาน 

Direct Investment ใน บมจ.ทุนภทัร ซึง่มนีโยบายลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยคดัเลอืกธุรกจิทีจ่ะลงทุนจากมูลค่าที่
แทจ้รงิของธุรกจิและใชห้ลกัปรชัญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Based Investment Approach) ทัง้นี้ ในการแสวงหา
โอกาสในการลงทุน หน่วยงาน Direct Investment จะท าการวเิคราะหเ์ชงิลกึและครอบคลุมในประเดน็ส าคญัเกีย่วกบัการ
เติบโตที่มัน่คงของโอกาสธุรกิจ เช่น ความน่าสนใจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกจิมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื ผูบ้รหิารธุรกจิมคีวามสามารถ และมคีวามซื่อสตัย ์โปร่งใส รวมถงึมโีครงสรา้งทีท่ าใหเ้กดิความสมดุลของ 

 
ธรรมาภิบาลที่ด ีซึ่งการตดัสนิใจลงทุนของหน่วยงาน Direct Investment ในทุกธุรกรรมจะต้องได้รบัการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการการลงทุน พรอ้มทัง้มกีารควบคุมและตดิตามการท าธุรกรรมต่างๆใหอ้ยู่ภายใต้กรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยฝ่าย
บรหิารความเสีย่ง 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดก้ าหนดแนวทางการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน โดยองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีดงันี้ 

 
 เงนิลงทุนในตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน มลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนค านวณโดยใชร้าคาเสนอ

ซือ้ครัง้สดุทา้ยทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน มูลค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทุนค านวณโดยใช้มูลค่าสนิทรพัย์สุทธิ (NAV) ซึ่ง
ประกาศโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมนัน้ 

 
 เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด และทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย จดัประเภทเป็นเงนิลงทุน

ทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุน ปรบัลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 
 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของธนาคาร จะบนัทกึบญัชดีว้ยราคาทุนหกัค่า
เผื่อการด้อยค่า ธนาคารรบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เมื่อมลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่ายุตธิรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 19 มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดโดยมาตราฐาน 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ย 209.75                    167.46                    

ความเสี่ยงดา้นราคาตราสารทุน -                         -                         

ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลีย่น 23.47                     0.28                       

ความเสี่ยงดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ -                         -                         

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารง 233.22                    167.74                    

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาดโดยมาตราฐาน 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ย 218.81                    167.64                    

ความเสี่ยงดา้นราคาตราสารทุน 710.31                    817.54                    

ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลีย่น 104.93                    29.04                     

ความเสี่ยงดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ -                         -                         

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารง 1,034.05                 1,014.22                 



 
 

 

 

 

ตารางท่ี 20 มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคาร

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 2559 2558

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ

มลูค่าตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (ทัง้ในและต่างประเทศ)

  ราคาทุน 1,719.07 1,250.52

  ราคาตลาด 2,024.82 1,342.24

มลูค่าตราสารทุนอื่น (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 10,740.19 11,766.92

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหว่างงวดรายงาน 34.33 47.76

ส่วนเกินทนุ (ต า่กว่าทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผื่อขาย 306.94 92.90

มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ี  

       ธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วธิ ีSA 1,085.03 1,114.28

  วธิ ีIRB

มลูค่าตราสารทนุส าหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้วิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้

ใช้วิธี SA

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 2559 2558

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ

มลูค่าตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (ทัง้ในและต่างประเทศ)

  ราคาทุน 3,300.76 2,218.78

  ราคาตลาด 3,599.77 2,556.65

มลูค่าตราสารทุนอื่น (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 3,580.67 4,620.80

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหว่างงวดรายงาน 130.51 109.56

ส่วนเกินทนุ (ต า่กว่าทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผื่อขาย 300.20 78.53

มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ี  

       ธนาคารพาณิชยใ์ช้

  วธิ ีSA 610.34 610.08

  วธิ ีIRB

มลูค่าตราสารทนุส าหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้วิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้

ใช้วิธี SA



 
 

 

การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการธนาคาร มเีป้าหมายเพื่อลดผลกระทบในทางลบ
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ธนาคารมกีารบรหิารความเสีย่งความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ใน
งบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้โดยธนาคารได้
ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย้รบัสทุธแิละประเมนิผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิของสว่นของผูถ้อื
หุน้เป็นประจ าสม ่าเสมอ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคระกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม อกีทัง้
ยงัมสีายบรหิารความเสีย่งเฝ้าติดตามและควบคุมฐานะความเสีย่งดงักล่าวน้ีและมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่าเสมอ 

 

 
 

 

ตารางท่ี 21 ผลการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้* ต่อรายได้สทุธิ (Earnings)

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

2559 2558

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ

บาท (436.82) (337.93)

USD -                                          -                                            

EURO -                                          -                                            

      อื่นๆ -                                          -                                            

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอตัราดอกเบี้ย (436.82) (337.93)

รอ้ยละของประมาณการรายได้

ดอกเบี้ยสุทธ ิ1 ปีขา้งหน้า 4.21% 3.20%

สกลุเงิน

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

2559 2558

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ

บาท (489.75) (356.71)

USD -                                          -                                            

EURO -                                          -                                            

      อื่นๆ -                                          -                                            

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ของอตัราดอกเบี้ย (489.75) (356.71)

รอ้ยละของประมาณการรายได้

ดอกเบี้ยสุทธ ิ1 ปีขา้งหน้า 4.76% 2.60%

* ใหธ้นาคารพาณชิย์ใชร้อ้ยละการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้เท่ากบั 100 bps

สกลุเงิน


