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บทน า 
ธนำคำรตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี เป็นส่วน

ส ำคัญต่อควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำร”) ธนำคำรจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและให้ควำมส ำคัญว่ำ  ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ  

 ธนำคำรเล็งเห็นว่ำกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแล จะเป็นส่วนส ำคัญที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง  จึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับควำมเสี่ยง กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง และควำม
เพียงพอของเงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำร(Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร  (Full Consolidation Basis) 
ซ่ึงกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (“ธปท.”) 

ธนำคำรมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลักกำรที่ 3 โดยข้อมูลเชิงปริมำณเกี่ยวกับโครงสร้ำงและ
ควำมเพียงพอของเงินกองทุน  และกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจะเปิดเผยเป็นรำยครึ่งปี ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ธนำคำรจะจัดให้มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีและทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ 
ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยเฉพำะข้อมูลที่มีนัยส ำคัญบนเว็บไซด์ของธนำคำรภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนำคำรกรุงเทพ/นักลงทุน
สัมพันธ”์ ภำยใน 4 เดือนนับจำกวันส้ินงวด 

ขอบเขตการบังคับใช้ 

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนครอบคลุมทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งส้ิน 10 บริษัท ประกอบด้วย  

 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ในฐำนะบริษัทแม่  
 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด (Bangkok Bank (China))  ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์ 
 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ทวี ประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ 
 บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิจสนับสนุน  
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิจกำรเงิน  
 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน  
ทั้งนี้ งบกำรเงินที่ใช้พิจำรณำควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ

ธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (ดูตำรำงที่ 6) 
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1. โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน 

1.1 โครงสร้างเงินกองทุน 

โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง  Basel III ของ ธปท. 
แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 
(Additional Tier 1) และเงินกองทุนช้ันที่ 2 (Tier 2)   

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ ประกอบด้วย 

1)  ทุนช ำระแล้ว 

2)  ส่วนเกิน(ต่ ำกว่ำ)มูลค่ำหุ้นสำมัญ  

3)  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

4)  เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ  

5) ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังกำรจัดสรร     

6)  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ  

7)  รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ   

8)  รำยกำรหักต่ำง ๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น  

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุน
ช้ันที่ 1    

 เงินกองทุนช้ันที่ 2 ประกอบด้วย 
1) ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีสิทธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ  
2) เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำน

เครดิต 
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 

ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวทำง Basel III มำบังคับใช้ ธปท. มีกำรผ่อนปรนส ำหรับรำยกำรใหม่ที่ก ำหนดเพิ่มเติม ให้ทยอยนับเข้ำ
หรือหักออกจำกเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ ่มตั ้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที ่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทุน  (Loss 
Absorption) ในกรณีที่ธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้  (At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่มีเงื่อนไขให้สำมำรถ
แปลงเป็นหุ้นสำมัญหรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทำงกำรตัดสินใจจะเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร ธปท.ก ำหนดให้ทยอยลดนับเป็น
เงินกองทุนในอัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565  

ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุน 
หน่วย : ล้ำนบำท 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 383,841 366,709 369,261 352,369 
เงินกองทุนชั้นที ่1 383,942 366,795 369,261 352,369 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 419,580 406,769 404,226 391,470 
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1.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกำรบริหำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ำหมำยที่จะด ำรง

ฐำนะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งในระดับ
ธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร  และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด 

กระบวนกำรบริหำรเงินกองทุนของธนำคำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทำงกำร โดยมีกำร
ประเมินควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้กระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) 
ซ่ึงเป็นกำรประเมินควำมเส่ียงทั้งหมดที่มีนัยส ำคัญแบบมองไปข้ำงหน้ำ ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ยงและพิจำรณำระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับควำมเสี่ยงของธนำคำรได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ธนำคำรจะจัดให้มีกระบวนกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรต่อไป 

ธนำคำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของธปท. ทั้งในระดับธนำคำรและระดับ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) ส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด และ
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำเป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 8.50 และก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดย
ให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนที่เพิ่ม
มำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป นอกจำกนี้ ในเดือนกันยำยน 2560 ธปท.ได้ออกประกำศเรื่อง แนวทำงกำรระบุ
และก ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดยก ำหนดให้ธนำคำรใน
ฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบต้องด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) เพิ่มเติม
จำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ ร้อยละ 0.50 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 
ธนำคำรต้องด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียง มำกกว่ำร้อยละ 5.75 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้น
ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง มำกกว่ำร้อยละ 7.25 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมำกกว่ำร้อยละ 9.75 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2562 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 7.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ9.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง  จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ11.50 และ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง  จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 8.00 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเป็น
มำกกว่ำร้อยละ 12.00 

นอกจำกนี้ ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจ
ขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมี
เงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวแล้ว 

ตารางที่ 2: ความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 16.62% 16.35% 16.47% 16.14% 
เงินกองทุนชั้นที ่1 16.63% 16.35% 16.47% 16.14% 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 18.17% 18.13% 18.03% 17.93% 
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อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
 

ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis) 

 

 

ระดับธนาคาร (Solo Basis) 

 

หมายเหตุ : ธปท. ก าหนดให้ด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต  (Capital Conservation Buffer) โดย
ก าหนดให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ  0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 
จนกว่าอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มมากกว่าร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562เป็นต้นไป และให้ด ารงเงินกองทุน
ส่วนเพิ ่มเพื ่อรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที ่มีนัยต่อความเสี ่ยงเชิงระบบ (Higher Loss 
Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั ้นที ่ 1  ที ่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยก าหนดให้ทยอยด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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ตารางที่ 3: องค์ประกอบเงินกองทุน 
                                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

องค์ประกอบเงินกองทุน 
  กลุ่มธรุกิจทางการเงินของธนาคาร       ธนาคาร 

31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2560   30 มิถุนายน 2560 

เงินกองทุนช้ันที่ 1  383,942 366,795 369,261 352,369 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 383,841 366,709 369,261 352,369 

ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 56,346 56,346 56,346 56,346 

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 22,000 21,500 22,000 21,500 

เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 96,500 91,500 96,500 91,500 

ก ำไรสุทธคิงเหลือจำกกำรจัดสรร 134,606 126,996 118,714 111,206 
1รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ* 56,126 51,842 57,374 53,237 
2รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ* (825) (563) (761) (508) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1 101 86 - - 
3ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม* 101 86 - - 

เงินกองทุนช้ันที่ 2  35,638 39,974 34,965 39,101 
5หุ้นกู้ด้อยสิทธิ* 9,535 14,768 9,535 14,768 

เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)  26,091 25,198 25,430 24,333 
4ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม* 12 8 - - 

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย  419,580 406,769 404,226 391,470 

 

*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 
                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่จะ
ทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่จะ
ทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2561 
    1 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 56,126 (657) 57,374 (291) 

2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ (825) (207) (761) (191) 
3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็น Additional Tier 1 101 (45) - - 
4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 12 2 - - 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 - 2565   
  5หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 9,535 (9,535) 9,535 (9,535) 
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*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 
                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่จะ
ทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่จะ
ทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2561 
    1 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 51,842 (380) 53,237 13 

2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ (563) (141) (508) (128) 
3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็น Additional Tier 1 86 (43) - - 
4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 8 3 - - 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 – 2565   
  5หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 14,768 (14,768) 14,768 (14,768) 
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ตารางที่ 4: เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
                                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 

เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต 177,423 172,625 172,927 168,705 

  ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ 
 

174,901 170,307 170,429 166,443 
   - ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง     
     ประเทศ  (MDBs1) และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ      
     และรัฐวิสำหกจิ (PSEs2) ที่ใช้น้ ำหนกัควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้     
     ภำครัฐบำล 

 
3,098 1,677 3,078 1,676 

   - ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน     
     ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำม     
     เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงนิ 8,609 7,663 7,760 7,158 
   - ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของ     
     รัฐและรัฐวิสำหกจิ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้     
     ธุรกิจเอกชน 

 
125,338 125,442 120,004 120,250 

   - ลูกหนี้รำยย่อย 
 

14,418 13,342 14,285 13,247 
   - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 7,594 7,358 7,594 7,358 
   - สินทรัพย์อ่ืน  

 
15,844 14,825 17,708 16,754 

  ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ   2,522 2,318 2,498 2,262 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  3,716 3,259 3,478 3,148 

   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย   2,626 2,565 2,585 2,541 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน   229 108 - - 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน   861 586 893 607 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์   - - - - 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  15,157 14,775 14,108 13,713 

รวมเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงทั้งสิ้น 196,296 190,659 190,513 185,566 

หมำยเหตุ 
1 Multilateral Development Banks   
2  Non-central Government Public Sector Entities  
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 

   
 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  

ผู้ออก ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง 

รุ่นหรือหมายเลขของตราสาร (ISIN Code)  TH0001010006 
USY0606WBQ25 (Reg S) 
US059895AH54 (144A) 

การนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย     

ประเภทของเงินกองทุน เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III  ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

คุณสมบัติท่ีขาดตามหลักเกณฑ์ Basel III  - ขาดคุณสมบัติ Loss Absorption 

การทยอยลดนับเงินกองทุน  นับได้เต็มจ านวน ทยอยลดนับปีละ 10% 

จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและระดับธนาคาร
พาณิชย์ 

ระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินและระดับธนาคาร
พาณิชย์ 

จ านวนท่ีนับเป็นเงินกองทุน (สุทธิจากการทยอยลดนับ) (ล้านบาท) 19,088 9,535 

มูลค่าท่ีตราไว้ (Par Value)  10 บาท  1,000 เหรียญสหรัฐ 

การจัดประเภทตามหลักการบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

วันท่ีออก (Original Date) Multiple 28 มกราคม 2542 

ก าหนดระยะเวลาการช าระคืน ไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

วันครบก าหนด (Original Maturity Date) ไม่มีวันครบก าหนด 15 มีนาคม 2572 

ธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนได้รับการอนุมัติจากผู้ก ากับดูแล ไม่สามารถ ไม่สามารถ 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วันท่ีมีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 

- 

ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือการตีความ
กฎหมายภาษีของประเทศไทยและ/หรือฮ่องกง 
ซึ่งมีผลท าให้ธนาคารมีภาระต้องช าระเงินเพิ่มเติม 
(Additional Amounts) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย โดยจะต้องไถ่ถอนท้ังจ านวนในราคาท่ี
ตราไว้รวมดอกเบ้ียคงค้าง 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง  - ทุกวันหลังวันออกหุ้นกู้ 
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน (ต่อ) 

   
  หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ   

ดอกเบี้ยและผลตอบแทน     

ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตัว ธนำคำรเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนเงินปันผล อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อัตรำผลตอบแทน ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 9.025 %ต่อปี 
Dividend Stopper  ไม่มี  ไม่มี  
ธนำคำรมีอ ำนำจเต็มท่ีในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดได้เอง
ท้ังหมด หรือบำงส่วน หรือตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท.  มีอ ำนำจเต็มท่ี ตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท. 

เงื่อนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด เช่น ก ำหนดอัตรำผลตอบแทน
ให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (Step Up)  ไม่มี ไม่มี 

กำรสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 

สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 

คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ (Write Down) ไม่มีกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ 
สถำนะของล ำดับกำรด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีกำรช ำระบัญชี  

ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับช ำระเงินเป็นล ำดับ
สุดท้ำย ในกรณีท่ีธนำคำรเลิกกิจกำร 
 

ผู้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิจะได้รับช ำระเงิน
ในล ำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน 
และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิจกำร 
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
                              หน่วย: ล้ำนบำท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 แหล่งอ้างอิง 

ในงบการเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

เงินกองทุนช้ันที่ 1  
 

  
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

 
  

ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน 19,088 19,088 A 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 22,000 21,500 C 
เงินส ำรองที่ได้จัดสรรจำกก ำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดกำรบัญชี 96,500 91,500 D 
ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจัดสรร 134,606 126,996 E 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม    

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 23,499 23,970 F 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 38,390 32,058 G 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (5,763) (4,186) H 

รำยกำรอ่ืนของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผู้เป็นเจ้ำของ - -  
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 384,666 367,272  

รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ - -  
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่ำลิขสิทธิซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) 
รวมรายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(825) 
(825) 

(563) 
(563) 

 
I 
 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 383,841 366,709  
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 101 86 J 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 383,942 366,795  
เงินกองทุนช้ันที่ 2     

เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ 9,535 14,768 K 
เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) 26,091 25,198 L 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 12 8 M 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 35,638 39,974  
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น  419,580 406,769  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 1                                                                                                                                                                                หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 แหล่งอ้างอิงของ

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินกองทุน 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

สินทรัพย์ 
 

  

 
เงินสด 65,473 51,782  

 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 437,738 514,488  

 
สิทธิในกำรเรียกคืนหลกัทรัพย์ 7 8  

 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 27,360 26,103  

 
เงินลงทุนสุทธ ิ 591,720 514,825  

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,460 1,362  

 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
    เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้ 2,004,496 1,978,947 

 

  ดอกเบี้ยค้ำงรับ 5,061 3,888  

  
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  2,009,557 1,982,835  

 
    หัก  รำยได้รอตัดบัญชี (507) (556)  

 
    หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (137,711) (127,396)  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน (26,091) (25,198) L 

      หัก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (2,310) (2,522)  

  
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   1,869,029 1,852,361  

 
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง 1,433 1,291  

 
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 11,415 11,298  

 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 43,834 44,366  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 1,032 704  

 
    ส่วนที่หักจำกเงินกองทุน (825) (563) I 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,676 3,535  

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 5,301 3,928  
 หลักประกันที่น ำไปวำงกับคู่สัญญำทำงกำรเงิน 3,203 2,698  

 
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 13,629 12,383  

 
รวมสินทรัพย์ 3,076,310 3,041,132  

หนี้สิน    

 
เงินรับฝำก 2,310,743 2,297,918  

 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 133,584 114,537  

 
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 13,643 13,065  

 
ภำระในกำรส่งคืนหลักทรัพย ์ 421 869  

 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 21,002 19,530  

 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 107,190 131,595  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 9,535 14,768 K 

 
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง 1,433 1,291  

 
ประมำณกำรหนี้สิน 13,504 12,848  

 
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,743 5,751  

 
หนี้สินอื่น 67,040 58,939  

 
รวมหนี้สิน 2,674,303 2,656,343  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 1                                                                                                                                                                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 แหล่งอ้างอิงของ

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินกองทุน 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ส่วนของเจ้าของ 
 

  

 
ทุนเรือนหุ้น 

 
  

 
ทุนจดทะเบียน 

 
  

  
หุ้นบุริมสิทธิ 17 17  

  
หุ้นสำมัญ 39,983 39,983  

 
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว    

    หุ้นสำมัญ 19,088 19,088 A 

 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
  

 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 56,283 52,282  

 
     ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 56,126 51,842           F, G, H 

 
ก ำไรสะสม 

 
  

 
จัดสรรแล้ว 

 
  

  
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 22,000 21,500 C 

  
อ่ืน ๆ  96,500 91,500 D 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 151,507 143,816  

  ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 134,606 126,996 E 
  รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 401,724 384,532  

 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 283 257  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 101 86 J 

  ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 12 8 M 
  รวมส่วนของเจ้าของ 402,007 384,789  

  รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,076,310 3,041,132  

หมำยเหตุ 
1 งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
  ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
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2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านต่างๆ  

กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร โดย
ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงแต่ละด้ำนเพื่อให้แน่ใจได้ว่ำธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีกลไก
ก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ ในช่วงที่ผ่ำนมำ ธนำคำรได้วิเครำะห์ถึงปัจจัยควำมเส่ียงส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรประกอบธุรกิจกำรเงิน และน ำมำปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ตลอดจนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้ำงให้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนเทียบเคียง
ระดับสำกล และรองรับกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงของ ธปท. 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรระดับสูง มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำย  และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตลอดจนดูแลและติดตำมควำมเส่ียงของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรประกอบด้วย กำรระบุ
ควำมเส่ียงส ำคัญซ่ึงจะส่งผลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรประเมินควำมเส่ียงแต่ละประเภท กำรติดตำมและควบคุมควำม
เส่ียงให้อยู่ภำยในระดับที่เหมำะสม และกำรรำยงำนควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบเพื่อให้สำมำรถบริหำรและ/หรือ
จัดกำรควำมเส่ียงได้ทันต่อเหตุกำรณ์  

หลักกำรส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นฐำนที่ให้หน่วยงำนธุรกิจ ซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงมี
หน้ำที่ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงต่อ เนื่อง และให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ภำยในขอบเขตที่ได้รับกำรอนุมัติ 
ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยควำมเส่ียงโดยรวมของธนำคำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร โดยหน่วยงำนบริหำร
ควำมเส่ียงท ำหน้ำที่ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงรวมถึงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับควำมเส่ียงด้ำน
ต่ำงๆ เพื่อประเมินประสิทธิผล ควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยใน  

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำม
เส่ียงด้ำนตลำด และควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ดังนี้ 

2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต หมำยถึง ควำมเส่ียงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรให้สินเชื่อ 
กำรลงทุน และกำรก่อภำระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำ  เป็นต้น 

2.1.1 การบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  

ธนำคำรได้ก ำหนดกระบวนกำรอ ำนวยสินเช่ือโดยครอบคลุมถึงกำรก ำหนดนโยบำยสินเชื่อ กำรจัดระดับควำมเสี่ยงด้ำน
สินเช่ือของลูกค้ำ ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและอ ำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อตำมระดับต่ำงๆ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและ /หรือขนำด
ของวงเงิน เป็นต้น ในกำรพิจำรณำสินเช่ือธุรกิจโดยทั่วไป ธนำคำรจะพิจำรณำวัตถุประสงค์ในกำรขอกู้  ประเมินควำมสำมำรถในกำร
ช ำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร ตลอดจนหลักทรัพย์ค้ ำ
ประกัน และจัดให้มีกำรทบทวนสินเช่ือ รวมถึงระดับควำมเส่ียงของสินเช่ือเป็นประจ ำ โดยธนำคำรได้จัดตั้งสำยงำนเพื่อติดตำมดูแล 
และบริหำรควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 สำยบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที ่วิเครำะห์และรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงของธนำคำรในด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยด้ำนควำมเสี่ยงโดยรวมของธนำคำรและเพื่อรองรับ
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กฎเกณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งมำตรฐำนสำกล ตลอดจนดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 สำยบริหำรสินเชื่อ ท ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต โดยก ำกับดูแลและติดตำมกำรอ ำนวยสินเชื่อให้เป็นไป
ตำมนโยบำยสินเช่ือของธนำคำร สำยงำนนี้ประกอบด้วย หน่วยงำนต่ำงๆ คือ หน่วยงำนนโยบำยสินเชื่อ หน่วยงำน
กลั่นกรองสินเชื่อ หน่วยงำนบริหำร Portfolio หน่วยงำนสอบทำนสินทรัพย์เสี่ยง หน่วยงำนบริหำรสินเชื่อพิเศษ 
หน่วยงำนประนอมหนี้และกฎหมำย และหน่วยงำนทรัพย์สิน ซ่ึงแต่ละหน่วยงำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

- หน่วยงำนนโยบำยสินเ ชื ่อ  ม ีหน้ำที ่ด ูแลโครงสร้ำงนโยบำยสินเชื ่อ ประสำนงำนในกำรปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่นโยบำย มำตรฐำน และกระบวนกำรสินเชื่อ ติดตำมดูแลกรณีไม่เข้ำเกณฑ์ของ
นโยบำยสินเช่ือ และรวบรวมควำมคิดเห็นต่ำงๆ เพื่อน ำมำพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยสินเช่ือ  

- หน่วยงำนกลั่นกรองสินเชื่อ มีหน้ำที่กลั่นกรองสินเชื่อที่น ำเสนอโดยสำยธุรกิจต่ำงๆ ดู แลให้กำรอ ำนวย
สินเช่ือเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรพิจำรณำสินเชื่อ มีโครงสร้ำงสินเชื่อที่เหมำะสม ทบทวนผล
กำรจัดระดับควำมเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสินเชื่อที่ดี และกระบวนกำร
อ ำนวยสินเช่ือมีระบบและเช่ือถือได้ 

- หน่วยงำนบริหำร Portfolio มีหน้ำที่วิเครำะห์และเสนอแนะกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของ Portfolio กำร
ก ำหนดสัดส่วนที่เหมำะสมของ Portfolio และกำรตั้งส ำรองหนี้สูญในระดับ Portfolio พัฒนำและดูแล
เครื ่องมือและวิธีกำรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ สร้ำงฐำนข้อมูลด้ำนสินเชื่อ  ตลอดจน
ควบคุมดูแลมำตรฐำนกำรจัดกำรที่เกี่ยวข้อง  

- หน่วยงำนสอบทำนสินทรัพย์เสี่ยง  มีหน้ำที ่สอบทำนกระบวนกำรบริหำรสินเชื่อและคุณภำพสินเชื่อ  
ประเมินควำมเพียงพอของกำรตั้งส ำรองหนี้สูญ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ และ
มำตรฐำนกำรพิจำรณำสินเช่ือ 

- หน่วยงำนบริหำรสินเชื่อพิเศษ  มีหน้ำที ่ดูแลบริหำรจัดกำรหนี้ด้อยคุณภำพ ก ำหนดกลยุทธ์พร้อมทั ้ง
ด ำเนินกำรแก้ไขและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 

- หน่วยงำนประนอมหนี้และกฎหมำย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีกำรฟ้องร้องหรือประนีประนอมยอมควำมหรือ
ยึดทรัพย์ขำยทอดตลำด 

- หน่วยงำนทรัพย์สิน ท ำหน้ำที่บริหำรและขำยทรัพย์สินรอกำรขำยที่ได้รับมำจำกกระบวนกำรประนอมหนี้ 
และกำรฟ้องร้อง 

ส ำหรับกระบวนกำรในกำรอ ำนวยสินเช่ือ สำยสินเช่ือจะเป็นผู้พิจำรณำน ำเสนอขออนุมัติสินเช่ือ และหน่วยงำนกลั่นกรอง
สินเช่ือพิจำรณำค ำขอดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรอ ำนวยสินเช่ือรวมถึงพิจำรณำควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนดไว้ เช่น มำตรฐำน
กำรพิจำรณำสินเช่ือ กำรจัดระดับควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ และกำรประเมินมูลค่ำหลักประกัน  เป็นต้น เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงใน
กำรอ ำนวยสินเช่ือ ในส่วนของสินเช่ือด้อยคุณภำพ ธนำคำรมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมแก้ไขหนี้ดังกล่ำว 
นอกจำกนี้ ธนำคำรยังมีหน่วยงำนอิสระที่เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนกระบวนกำรบริหำรสินเช่ือและคุณภำพสินเช่ือ ประเมิน
ควำมเพียงพอของกำรส ำรองหนี้สูญในกรณีที่เป็นสินเชื่อด้อยคุณภำพ ตลอดจนพิจำรณำกำรปฎิบัติตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ และ
มำตรฐำนกำรพิจำรณำสินเช่ือ โครงสร้ำง Portfolio ที่เหมำะสม ควำมเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress 
Testing) ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรและสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ ธปท.ก ำหนด ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงสม่ ำ เสมอ 



 

15 
 

ธนำคำรมีกำรก ำหนดเพดำนต่ำงๆ ส ำหรับกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เช่น กำรก ำหนดเพดำนของผลรวมของ
จ ำนวนเงินที่ให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภำระผูกพัน หรือท ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะ
กลุ่มลูกค้ำ กลุ่มอุตสำหกรรม และระดับประเทศคู่สัญญำ เพื่อเป็นกำรจ ำกัดควำมสูญเสียของเงินกองทุนโดยรวม ในกรณีที่กลุ่มลูกค้ำ
ที่เข้ำข่ำยลักษณะดังกล่ำวได้รับผลกระทบในแง่ลบจำกภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ นอกจำกนี้ ธนำคำรได้มีกำรติดตำมกำรกระจุกตัวของ
กลุ่มสินเชื่อรำยใหญ่ กลุ่มอุตสำหกรรม และประเทศคู่สัญญำ และรำยงำนต่อฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรบริหำรของธนำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งกำรก ำหนดเพดำนและกำรติดตำมรำยงำนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ธนำคำรมั่นใจได้ว่ำในภำวะวิกฤตจะมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงแข็งแกร่งต่อไป  

ส ำหรับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ได้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ สอดคล้องกับ
ธนำคำร ทั้งนี้ในส่วนของโครงสร้ำงของสำยงำนที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุม ดูแล และบริหำรควำมเส่ียง อำจแตกต่ำงกันไป
ตำมโครงสร้ำงของแต่ละบริษัท 

 2.1.2 การจัดชั้นและการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพิจำรณำเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรอง ตำม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. และ/หรือผู้ก ำกับดูแลของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินก ำหนด กำรแบ่งประเภทกำรจัดชั้นลูกหนี้ ปกติ 
กล่ำวถึงเป็นพิเศษ ต่ ำกว่ำมำตรฐำน สงสัย สงสัยจะสูญ หรือสูญ ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย และเกณฑ์
คุณภำพ 

ในกำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตำมวิธี SA ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำรมีกำรแบ่งเงินกันส ำรอง ดังนี้ 

 Specific Provision ประกอบด้วย ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับสินเช่ือด้อยคุณภำพ ซ่ึงกันเงินส ำรองด้วยผลต่ำงของ
ยอดหนี้คงค้ำงตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้ หรือผลต่ำงของยอดหนี้คง
ค้ำงตำมบัญชีกับมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักประกัน และค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญส ำหรับสินเช่ือไม่ด้อยคุณภำพ ซ่ึงกันเงินส ำรองตำมอัตรำขั้นต่ ำที่ ธปท. และ/หรือผู้ก ำกับดูแลก ำหนด ส ำหรับ
สินเชื่อที ่ม ีลักษณะควำมเสี ่ยงด้ำนเครดิตคล้ำยคลึงกัน  อำจมีกำรกันเง ินส ำรองแบบกลุ ่มลูกหนี ้ (Collective 
Approach) โดยใช้ข้อมูลผลสูญเสียจำกประสบกำรณ์ในอดีต และข้อมูลที่หำได้ในปัจจุบัน (Current Observable 
Data) นอกจำกนี้ Specific Provision ยังรวมถึงส ำรองส ำหรับรำยกำรนอกงบดุลที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำจะสูญเสีย
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในกำรจ่ำยช ำระภำระหนี้สินแทนลูกหนี้  ส ำรองเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรับสินทรัพย์อื่นๆในงบ
ดุลที่พบว่ำมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำและสำมำรถประมำณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ และส่วนที่ลดลงจำกกำรปรับ
มูลค่ำตำมรำคำตลำดของเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำและเผื่อขำย แต่ไม่รวมเงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปก ติที่
นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 แล้ว 

 General Provision ประกอบด้วย เงินส ำรองที่กันไว้โดยค ำนึงถึงผลสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและกฎหมำย รวมทั้งปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่อำจกระทบต่อควำมสำมำรถของลูกหนี้ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำเงิน
กู้ยืม โดยเป็นเงินกันส ำรองเพิ่มแบบไม่ได้ระบุเฉพำะเจำะจงเป็นรำยลูกหนี้  และเงินส ำรองที่กันไว้ส ำหรับสินทรัพย์
จัดช้ันปกติที่ไม่ได้นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2  
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ตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมำณที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ในระดับธนำคำร และในระดับกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 

ตารางที่ 7: ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

อายุตามสัญญาคงเหลือ 
 

            สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้างรับสุทธิ* 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

สุทธิ 

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์ตรา
สารอนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ   

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์  
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

อำยุไม่เกิน 1 ปี 972,519 66,988 191,678 9,667 1,240,852 51,337 888,461 29,258 969,056 
อำยุเกิน 1 ปี 1,170,006 400,601 - 17,693 1,588,300 9,098 1,034,242 30,029 1,073,369 

รวม 2,142,525 467,589 191,678 27,360 2,829,152 60,435 1,922,703 59,287 2,042,425 

*  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ทั้งนี้ ไม่หัก General provision 

 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

อายุตามสัญญาคงเหลือ 
 

            สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย 
ค้างรับสุทธิ* 

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้

สุทธิ 

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์ตรา
สารอนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ   

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์  
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

อำยุไม่เกิน 1 ปี 889,490 85,458 196,738 8,711 1,180,397 43,003 925,334 14,433 982,770 
อำยุเกิน 1 ปี 1,159,772 356,425 - 15,760 1,531,957 16,150 939,514 54,308 1,009,972 

รวม 2,049,262 441,883 196,738 24,471 2,712,354 59,153 1,864,848 68,741 1,992,742 

*  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ทั้งนี้ ไม่หัก General provision 
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 หน่วย : ล้ำนบำท 
 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

อายุตามสัญญาคงเหลือ 
 

 สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ* 

เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี้ 

สุทธิ 

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์    
ตราสาร
อนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ  

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

อำยุไม่เกิน 1 ปี 928,325 55,770 148,190 9,356 1,141,641 40,778 870,194 32,526 943,498 
อำยุเกิน 1 ปี 1,156,977 395,301 - 17,692 1,569,970 6,770 1,034,078 30,029 1,070,877 

รวม 2,085,302 451,071 148,190 27,048 2,711,611 47,548 1,904,272 62,555 2,014,375 

*  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ทั้งนี้ ไม่หัก General provision 
 

 

 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

อายุตามสัญญาคงเหลือ 
 

 สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ* 

เงินลงทุนใน  
ตราสารหนี้   

สุทธิ 

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์    
ตราสาร
อนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ  

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

อำยุไม่เกิน 1 ปี 852,486 71,688 150,677 8,281 1,083,132 40,629 901,487 18,016 960,132 
อำยุเกิน 1 ปี 1,144,993 349,049 - 15,760 1,509,802 7,123 939,515 54,308 1,000,946 

รวม 1,997,479 420,737 150,677 24,041 2,592,934 47,752 1,841,002 72,324 1,961,078 

*  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน ทั้งนี้ ไม่หัก General provision 
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ตารางที่ 8: ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560  

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 1 
 

           สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ 2 

เงินลงทุนใน  
ตราสารหนี้

สุทธิ 

เงินฝาก     
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์        
ตราสาร    
อนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ  

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

ประเทศไทย 1,711,336 362,163 29,714 25,215 2,128,428 30,289 1,522,914 39,136 1,592,339 
กลุ่มเอเชีย 379,014 98,728 133,487 1,316 612,545 29,736 181,566 8,839 220,141 
กลุ่มยุโรป 23,922 1,388 14,893 701 40,904 281 200,120 188 200,589 
กลุ่มอเมริกำ 16,035 3,855 10,496 13 30,399 129 9,174 9,729 19,032 
อื่นๆ 12,218 1,455 3,088 115 16,876 - 8,929 1,395 10,324 

รวม 2,142,525 467,589 191,678 27,360 2,829,152 60,435 1,922,703 59,287 2,042,425 
1 พิจำรณำตำมประเทศภูมลิ ำเนำของคู่สัญญำ 
2  รวมเงนิให้สินเช่ือสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ ทั้งนี้ ไม่หัก General provision 

 

 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559  

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 1 
 

           สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ 2 

เงินลงทุนใน  
ตราสารหนี้

สุทธิ 

เงินฝาก     
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรพัย์        
ตราสาร    
อนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ  

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

ประเทศไทย 1,669,455 361,574 24,129 16,860 2,072,018 30,811 1,454,315 50,949 1,536,075 
กลุ่มเอเชีย 333,146 74,472 133,635 3,739 544,992 28,026 196,768 13,197 237,991 
กลุ่มยุโรป 25,156 1,628 23,885 3,436 54,105 185 189,463 116 189,764 
กลุ่มอเมริกำ 17,352 2,417 12,772 181 32,722 131 14,106 4,479 18,716 
อื่นๆ 4,153 1,792 2,317 255 8,517 - 10,196 - 10,196 

รวม 2,049,262 441,883 196,738 24,471 2,712,354 59,153 1,864,848 68,741 1,992,742 
1 พิจำรณำตำมประเทศภูมลิ ำเนำของคู่สัญญำ 
2  รวมเงนิให้สินเช่ือสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ ทั้งนี้ ไม่หัก General provision 
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  หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 1 
 

            สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ2 

เงินลงทุนใน    
ตราสารหนี้    

สุทธิ 

เงินฝาก     
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์     
ตราสาร
อนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ   

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

ประเทศไทย 1,711,252 355,256 19,428 25,216 2,111,152 30,289 1,522,675 39,137 1,592,101 
กลุ่มเอเชีย 321,875 89,116 100,632 1,004 512,627 16,848 163,381 12,107 192,336 
กลุ่มยุโรป 23,922 1,388 14,876 701 40,887 281 200,120 188 200,589 
กลุ่มอเมริกำ 16,035 3,855 10,183 13 30,086 130 9,173 9,729 19,032 
อื่นๆ 12,218 1,456 3,071 114 16,859 - 8,923 1,394 10,317 

รวม 2,085,302 451,071 148,190 27,048 2,711,611 47,548 1,904,272 62,555 2,014,375 
1 พิจำรณำตำมประเทศภูมลิ ำเนำของคู่สัญญำ 
2  รวมเงนิให้สินเช่ือสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ ทั้งนี้ ไม่หัก General provision  

 
  หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 1 
 

            สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

เงินให้สินเช่ือ
และดอกเบี้ย
ค้างรับสุทธิ2 

เงินลงทุนใน    
ตราสารหนี้    

สุทธิ 

เงินฝาก     
(รวมดอกเบี้ย  
ค้างรับ) 

สินทรัพย์     
ตราสาร
อนุพันธ์ 

รวม การรับอาวัล 
ตั๋วเงิน การค้ าประกัน
การกู้ยืมเงิน และ   

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 

สัญญา
อนุพันธ์
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ซึ่งได้
ผูกพันไว้แล้ว 

รวม 

ประเทศไทย 1,670,033 350,482 16,273 1,520 2,038,308 30,811 1,454,103 50,949 1,535,863 
กลุ่มเอเชีย 280,785 64,419 95,827 20,327 461,358 16,625 173,134 16,780 206,539 
กลุ่มยุโรป 25,156 1,628 23,852 1,759 52,395 185 189,463 116 189,764 
กลุ่มอเมริกำ 17,352 2,417 12,435 179 32,383 131 14,106 4,479 18,716 
อื่นๆ 4,153 1,791 2,290 256 8,490 - 10,196 - 10,196 

รวม 1,997,479 420,737 150,677 24,041 2,592,934 47,752 1,841,002 72,324 1,961,078 
1 พิจำรณำตำมประเทศภูมลิ ำเนำของคู่สัญญำ 
2  รวมเงนิให้สินเช่ือสุทธิของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ ทั้งนี้ ไม่หัก General provision  
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ตารางที่ 9: ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) และ เงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑ์การจัดชั้น 

หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ 

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

ประเทศไทย 1,696,652 30,543 11,320 18,442 53,537 1,810,494 46 
กลุ่มเอเชีย 373,133 15,129 440 553 2,928 392,183 144 
กลุ่มยุโรป 23,996 293 - 3 52 24,344 - 
กลุ่มอเมริกำ 16,205 35 - 6 163 16,409 110 
อ่ืนๆ  12,538 1 - 8 1 12,548 2 

รวม 2,122,524 46,001 11,760 19,012 56,681 2,255,978 302 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ  

 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ 

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

ประเทศไทย 1,657,803 31,634 8,866 15,894 40,691 1,754,888 1,267 
กลุ่มเอเชีย 324,470 14,608 629 149 2,401 342,257 101 
กลุ่มยุโรป 25,141 2 - 1 51 25,195 - 
กลุ่มอเมริกำ 17,347 6 - 6 172 17,531 2 
อ่ืนๆ  4,380 3 - - 1 4,384 - 

รวม 2,029,141 46,253 9,495 16,050 43,316 2,144,255 1,370 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ  
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 หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ 

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

ประเทศไทย 1,696,569 30,543 11,319 18,348 53,537 1,810,316 46 
กลุ่มเอเชีย 315,830 14,801 437 553 1,604 333,225 107 
กลุ่มยุโรป 23,996 292 - 4 52 24,344 - 
กลุ่มอเมริกำ 16,205 35 - 5 163 16,408 110 
อ่ืนๆ  12,538 1 - 8 1 12,548 2 

รวม 2,065,138 45,672 11,756 18,918 55,357 2,196,841 265 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ  

 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ 

ปกติ กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

ประเทศไทย 1,658,390 31,634 8,857 15,800 40,690 1,755,371 1,267 
กลุ่มเอเชีย 273,652 11,945 507 148 1,306 287,558 52 
กลุ่มยุโรป 25,141 2 - 1 51 25,195 - 
กลุ่มอเมริกำ 17,347 5 - 6 173 17,531 2 
อ่ืนๆ  4,379 3 - - 2 4,384 - 

รวม 1,978,909 43,589 9,364 15,955 42,222 2,090,039 1,321 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ  
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ตารางท่ี 10: เงินส ารองที่กันไว ้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน) และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จ าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี ้   

Specific provision 
General provision Specific provision หนี้สูญที่ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างงวด 
ประเทศไทย  99,159 935 3,075 
กลุ่มเอเชีย 13,169 221 149 
กลุ่มยุโรป 422 - - 
กลุ่มอเมริกำ 373 - 149 
อ่ืนๆ    330 - 2 

รวม 27,436 113,453 1,156 3,375 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี ้   

Specific provision 
General provision Specific provision หนี้สูญที่ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างงวด 
ประเทศไทย  85,433 1,202 3,084 
กลุ่มเอเชีย 9,111 31 106 
กลุ่มยุโรป 39 - - 
กลุ่มอเมริกำ 179 - 2 
อ่ืนๆ    231 - - 

รวม 25,160 94,993 1,233 3,192 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ 
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  หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี ้   

Specific provision 
General provision Specific provision หนี้สูญที่ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างงวด 
ประเทศไทย  99,064 936 3,075 
กลุ่มเอเชีย 11,350 98 112 
กลุ่มยุโรป 422 - - 
กลุ่มอเมริกำ 373 - 149 
อ่ืนๆ    330 - 2 

รวม 25,631 111,539 1,034 3,338 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ * เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุนใน 
ตราสารหนี ้   

Specific provision 
General provision Specific provision หนี้สูญที่ตัดออกจาก

บัญชีระหว่างงวด 
ประเทศไทย  85,338 1,202 3,084 
กลุ่มเอเชีย 6,773 - 57 
กลุ่มยุโรป 39 - - 
กลุ่มอเมริกำ 179 - 2 
อ่ืนๆ    231 - - 

รวม 23,759 92,560 1,202 3,143 
* พิจำรณำตำมประเทศภูมิล ำเนำของคู่สัญญำ 
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ตารางท่ี 11: ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ) ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชั้น  
     หน่วย :  ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทธุรกิจ ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั้งสิ้น 

กำรเกษตรและเหมืองแร ่ 44,439 800 8 1,170 373 46,790 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 736,063 20,467 8,682 13,332 42,718 821,262 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 178,722 5,366 781 905 5,998 191,772 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 402,780 13,851 1,157 1,180 3,574 422,542 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 220,244 2,381 1,009 1,521 3,561 228,716 
อ่ืนๆ  540,276 3,136 123 904 457 544,896 

รวม 2,122,524 46,001 11,760 19,012 56,681 2,255,978 

 
     หน่วย :  ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเภทธุรกิจ ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั้งสิ้น 

กำรเกษตรและเหมืองแร ่ 36,986 884 363 50 358 38,641 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 738,939 25,452 5,560 9,045 33,020 812,016 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 168,716 5,051 1,008 1,669 4,071 180,515 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 382,796 10,564 1,248 3,074 2,588 400,270 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 211,884 2,511 1,161 1,400 2,889 219,845 
อ่ืนๆ  489,820 1,791 155 812 390 492,968 

รวม 2,029,141 46,253 9,495 16,050 43,316 2,144,255 
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     หน่วย :  ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทธุรกิจ ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั้งสิ้น 

กำรเกษตรและเหมืองแร ่ 42,570 800 8 1,170 373 44,921 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 709,441 20,402 8,679 13,332 41,416 793,270 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 172,120 5,354 781 905 5,987 185,147 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 397,796 13,851 1,157 1,180 3,574 417,558 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 220,233 2,378 1,009 1,521 3,551 228,692 
อ่ืนๆ  522,978 2,887 122 810 456 527,253 

รวม 2,065,138 45,672 11,756 18,918 55,357 2,196,841 

 
     หน่วย :  ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2559 

ประเภทธุรกิจ ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

สงสัย สงสัย 
จะสูญ 

รวมทั้งสิ้น 

กำรเกษตรและเหมืองแร ่ 33,705 883 364 50 358 35,360 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 712,948 23,166 5,535 9,045 31,990 782,684 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง 163,355 5,051 912 1,669 4,017 175,004 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 379,294 10,564 1,248 3,074 2,588 396,768 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 211,870 2,509 1,158 1,400 2,880 219,817 
อ่ืนๆ  477,737 1,416 147 717 389 480,406 

รวม 1,978,909 43,589 9,364 15,955 42,222 2,090,039 
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ตารางท่ี 12: เงินส ารองที่กันไว ้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส าหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน) จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

   31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ประเภทธุรกิจ  General 
provision 

Specific 
provision 

หน้ีสูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่าง

งวด 

 General 
provision 

Specific 
provision 

หน้ีสูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่าง

งวด 
กำรเกษตรและเหมืองแร่  

 

1,814 1  

 

911 1 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย ์  70,984 584  59,128 150 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  10,414 78  8,187 14 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร  19,121 20  17,481 9 
สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย  5,108 19  4,745 33 
อื่นๆ   6,012 454  4,541 1,026 

รวม  27,436 113,453 1,156  25,160 94,993 1,233 

 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
  ธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560    31 ธันวาคม 2559 

ประเภทธุรกิจ  General 
provision 

Specific 
provision 

หน้ีสูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่าง

งวด 

 General 
provision 

Specific 
provision 

หน้ีสูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่าง

งวด 
กำรเกษตรและเหมืองแร่  

 

1,796 1   873 1 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์  69,613 462   57,275 119 
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  10,298 78   8,035 14 
กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร  19,071 20   17,450 9 
สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย  5,102 19   4,739 33 
อื่นๆ   5,659 454   4,188 1,026 

รวม  25,631 111,539 1,034  23,759 92,560 1,202 
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ตารางที่ 13: การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของเงินส ารองที่กันไว้ ส าหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน)  

  หน่วย : ล้ำนบำท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

รายการ  General 
provision 

Specific 
provision 

รวม  General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ำรองที่กันไว้ต้นงวด  25,160 94,993 120,153  24,966 79,913 104,879 
หนี้สูญที่ตัดออกจำกบัญชีระหว่ำงงวด  - (1,156) (1,156)  - (1,233) (1,233) 
เงินส ำรองที่กันไว้เพิ่มหรือลดระหว่ำงงวด  2,276 21,201 23,477  194 16,718 16,912 
เงินส ำรองอ่ืน   - (1,585) (1,585)  - (405) (405) 
เงินส ารองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด  27,436 113,453 140,889  25,160 94,993 120,153 

 
 
 

     หน่วย : ล้ำนบำท 

  ธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

รายการ  General 
provision 

Specific 
provision 

รวม  General 
provision 

Specific 
provision 

รวม 

เงินส ำรองที่กันไว้ต้นงวด  23,759 92,560 116,319  23,606 77,795 101,401 
หนี้สูญที่ตัดออกจำกบัญชีระหว่ำงงวด  - (1,034) (1,034)  - (1,202) (1,202) 
เงินส ำรองที่กันไว้เพิ่มหรือลดระหว่ำงงวด  1,872 21,542 23,414  153 16,183 16,336 
เงินส ำรองอ่ืน   - (1,529) (1,529)  - (216) (216) 
เงินส ารองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด  25,631 111,539 137,170  23,759 92,560 116,319 
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ตารางท่ี 14: ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบ
แสดงฐานะการเงินสุทธิจาก Specific Provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA 

    หน่วย : ล้ำนบำท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ประเภทสินทรัพย ์  สินทรัพย ์
ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการ 
นอกงบแสดง
ฐานะการเงิน* 

รวม  สินทรัพย ์
ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการ 
นอกงบแสดง
ฐานะการเงิน* 

รวม 

  ลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคุณภำพ         
- ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำร

พัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) 
ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีภำครัฐบำล 

 

584,088 66,405 650,493 

 

517,136 60,359 577,495 
- ลูกหน้ีสถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ 
(PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ี
สถำบันกำรเงิน  

 

205,786 46,140 251,926 

 

221,724 48,484 270,208 
- ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนัก
ควำมเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

 

1,456,410 226,531 1,682,941 

 

1,387,520 190,447 1,577,967 
- ลูกหน้ีรำยย่อย  247,816 10,104 257,920  239,639 10,960 250,599 
- สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย  217,778 - 217,778  209,453 - 209,453 
- สินทรัพย์อื่น  287,980 - 287,980  270,101 - 270,101 

  ลูกหน้ีด้อยคุณภำพ  26,610 1,358 27,968  19,180 1,544 20,724 
รวม  3,026,468 350,538 3,377,006  2,864,753 311,794 3,176,547 

* รวมรำยกำร Repo-style transaction ทุกรำยกำร  
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    หน่วย : ล้ำนบำท 

  ธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ประเภทสินทรัพย ์  สินทรัพย ์
ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการ 
นอกงบแสดง
ฐานะการเงิน* 

รวม  สินทรัพย ์
ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการ 
นอกงบแสดง
ฐานะการเงิน* 

รวม 

  ลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคุณภำพ         
- ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำร

พัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) 
ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีภำครัฐบำล 

 

559,516 66,405 625,921 

 

489,293 60,360 549,653 
- ลูกหน้ีสถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ 
(PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ี
สถำบันกำรเงิน  

 

174,479 47,680 222,159 

 

187,108 48,760 235,868 
- ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนัก
ควำมเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

 

1,399,181 210,927 1,610,108 

 

1,334,817 178,280 1,513,097 
- ลูกหน้ีรำยย่อย  243,191 10,034 253,225  236,099 10,890 246,989 
- สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย  217,764 - 217,764  209,434 - 209,434 
- สินทรัพย์อื่น  303,354 - 303,354  285,225 - 285,225 

  ลูกหน้ีด้อยคุณภำพ  26,329 1,358 27,687  18,806 1,519 20,325 
รวม  2,923,814 336,404 3,260,218  2,760,782 299,809 3,060,591 

* รวมรำยกำร Repo-style transaction ทุกรำยกำร  

2.1.3 การจัดอันดับเครดิต 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรใช้อันดับเครดิตจำกสถำบันจัดอันดับเครดิตภำยนอก ที่ ธปท.
ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดน้ ำหนักควำมเสี่ยงส ำหรับค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตตำมเกณฑ์ Basel III ภำยใต้วิธี 
Standardised Approach โดยใช้อันดับเครดิตจำก Standard & Poor’s ส ำหรับลูกหนี้ภำครัฐบำล และลูกหนี้สถำบันกำรเงินและใช้
อันดับเครดิตจำก Fitch Ratings (Thailand) และ TRIS Rating ส ำหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ กระบวนกำรที่ใช้ในกำรก ำหนด
น้ ำหนักควำมเส่ียงของลูกหนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ธปท.ก ำหนด 
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ตารางที่ 15: ยอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจาก Specific Provision หลัง
พิจารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน้ าหนักความเส่ียง โดยวิธี SA  

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

ประเภทสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงค้างที่มี rating ยอดคงค้างที่ไม่มี rating 

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 250 625 937.5 100/8.5% 

ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภำพ                
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล 599,256 5,375 24,593 2,456 13,748           

 

  
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้
น้ ำหนกัควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน -    94,055 109,820 24,751 223  188    2,440     

 

  
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำร

ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน -    119,913 88,080 39,851 32,862 193   2,811  1,315,986  

 

  
- ลูกหนี้รำยย่อย          198,900 20,446     
- สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย        186,519  28,726 2,520     
- สินทรัพย์อื่น      96,688 1,435    184,357 699    
                

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 75 100 150          

ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ 284 -    2,707 353 17,305 7,166          

   
รำยกำรหักจำกเงินกองทุน 826               
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 หน่วย : ล้ำนบำท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

ประเภทสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2559 

 ยอดคงค้างที่มี rating ยอดคงค้างที่ไม่มี rating 

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 250 625 937.5 100/8.5% 

ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภำพ                
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล 545,696 15,127 4,152 8,526 6,965        

 

  
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้
น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน -    137,510 58,521 41,226 1,659  -    -     

 

  
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำร

ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน -    77,717 78,952 29,503 40,918 -   5,312  1,272,228  

 

  
- ลูกหนี้รำยย่อย          200,856 11,523     
- สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย        182,189  24,738 2,517     
- สินทรัพย์อื่น      92,599 1,883    171,887 662 24 9 42 
                

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 75 100 150          

ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ 345 -    2,417 - 12,515 4,988          

   
รำยกำรหักจำกเงินกองทุน 497               
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 หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

ประเภทสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงค้างที่มี rating ยอดคงค้างที่ไม่มี rating 

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 250 625 937.5 100/8.5% 

ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภำพ                
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล 575,885 4,175 24,593 2,455 13,748          

 

  
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้
น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน -    77,419 96,503 24,750 223  188    2,440     

 

  
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำร

ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน -    119,913 88,080 39,851 32,862    2,811  1,253,244  

 

  
- ลูกหนี้รำยย่อย          197,963 19,586     
- สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย        186,512  28,718 2,520     
- สินทรัพย์อื่น      94,216 1,393    207,544 201    
                

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 75 100 150          

ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ 284 -    2,703 353 17,029 7,166          

   
รายการหักจากเงินกองทุน 761               
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 หน่วย : ล้ำนบำท 

 ธนาคาร 

ประเภทสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2559 

 ยอดคงค้างที่มี rating ยอดคงค้างที่ไม่มี rating 

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 250 625 937.5 100/8.5% 

ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภำพ                
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล 517,853 15,127 4,152 8,526 6,965          

 

  
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้
น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน -    102,923 58,661 41,226 1,659  -    -  

 

  
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำร

ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน -    77,717 78,752 29,503 40,918    5,311  1,216,408  

 

  
- ลูกหนี้รำยย่อย          199,699 11,270     
- สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัย        182,179  24,730 2,517     
- สินทรัพย์อื่น      90,902 1,833    192,372 43 24 9 42 
                

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 0 20 50 75 100 150          

ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ 345 -    2,411 - 12,147 4,963          

   
รายการหักจากเงินกองทุน 465               
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2.1.4 การปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
กรณีลูกหนี้อำจไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะช ำระหนี้คืน โดยมีกำรเรียกหลักประกันเพื่อลดควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้น และมีหน่วยงำน
ซ่ึงท ำหน้ำที่ในกำรเช็คสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของหลักประกันก่อนกำรเบิกใช้สินเช่ือของลูกค้ำ ตลอดจนติดตำมดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขของสัญญำ ในกำรประเมินรำคำหลักประกันนั้น ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำรที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยของ ธปท . เรื่อง แนวนโยบำยกำรประเมินรำคำหลักประกันและ
อสังหำริมทรัพย์รอกำรขำยที่ได้มำจำกกำรช ำระหนี้ของสถำบันกำรเงิน  

กำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพื่อใช้ในกำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของธนำคำร ตำมเกณฑ์ Basel III วิธี SA มีดังนี้ 

1. หลักประกันทำงกำรเงิน เช่น เงินสด  เงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ ตรำสำรทุน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันธนำคำรเลือกใช้กำร
ปรับลดควำมเส่ียงด้ำนเครดิตโดยวิธี Comprehensive และใช้ค่ำปรับลดมำตรฐำนตำมที่ ธปท. ก ำหนด 

2. กำรหักกลบหนี้ในงบดุล ใช้ส ำหรับธุรกรรม Repo-style transaction ในกรณีที่คู่สัญญำมีกำรลงนำมในสัญญำ Global 
Master Repurchase Agreement ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ธปท. ก ำหนด 

3. กำรค้ ำประกัน  โดยผู้ค้ ำประกันที่สำมำรถน ำมำปรับลดควำมเส่ียงด้ำนเครดิตได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- ผู้ค้ ำประกันที่เป็น รัฐบำล ธนำคำรกลำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ ซ่ึงผู้ค้ ำประกันดังกล่ำวต้องได้รับน้ ำหนักควำมเส่ียงต่ ำกว่ำลูกหนี้  

- บริษัทเอกชนที่ได้รับน้ ำหนักควำมเส่ียงต่ ำกว่ำลูกหนี้  

ทั้งนี้กำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ ำที่ ธปท. ก ำหนด  
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ตารางที่ 16: ยอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกันหลังพิจารณาผลการหักกลบลบหนี้ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน 

    หน่วย : ล้ำนบำท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ประเภทสินทรัพย์  หลักประกัน
ทางการเงิน 

การค้ าประกันและ
อนุพันธ์ด้านเครดิต 

 หลักประกัน
ทางการเงิน 

การค้ าประกนัและ
อนุพันธ์ด้าน

เครดิต 

  ลกูหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ       
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล 

 

54,997 - 

 

53,822 - 
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน  

 

782 32,125 

 

1,957 40,353 
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำร

ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

 

69,254 33,846 

 

61,051 29,449 
- ลูกหนี้รำยย่อย  22,301 16,274  23,049 15,171 
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย  13 -  9 - 
- สินทรัพย์อ่ืน  4,800 -  2,995 - 

  ลกูหนี้ด้อยคุณภำพ  152 297  458 371 
รวม  152,299 82,542  143,341 85,344 
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    หน่วย : ล้ำนบำท 
  ธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

ประเภทสินทรัพย์  หลักประกัน
ทางการเงิน 

การค้ าประกันและ
อนุพันธ์ด้านเครดิต 

 หลักประกัน
ทางการเงิน 

การค้ าประกันและ
อนุพันธ์ด้าน

เครดิต 

  ลกูหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ       
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำ

ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล 

 

54,996 - 

 

53,822 - 
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน  

 

782 32,123 

 

1,950 40,353 
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำร

ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 

 

59,544 33,660 

 

52,315 29,335 
- ลูกหนี้รำยย่อย  19,403 16,274  20,849 15,171 
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย  13 -  9 - 
- สินทรัพย์อ่ืน  - -  - - 

  ลกูหนี้ด้อยคุณภำพ  152 297  458 371 
รวม  134,890 82,356  129,403 85,230 
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2.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที ่ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรอำจได้รับควำมเสียหำย
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สิน และภำระผูกพัน อันเกิดจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย รำคำตรำสำร
ทุน อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ 

2.2.1 การบริหารความเส่ียงด้านตลาด 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำดของธนำคำร เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ลูกค้ำและ/หรือสถำบันกำรเงิน ได้แก่ กำรซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศ กำรซื้อขำยตรำสำรหนี้ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงิน เช่น สัญญำซื้อ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency Swap) สัญญำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น ซึ่งธนำคำรต้องบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกฐำนะที่เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมเพื่อลูกค้ำ
เหล่ำนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยกำรป้องกันหรือปรับลดควำมเสี่ยง นอกจำกนั้นควำมเสี่ยงด้ำนตลำดยังเกิดจำกฐำนะ ที่ไม่
สอดคล้องทำงสินทรัพย์และหนี้สินของธนำคำรเองอีกด้วย  

วัตถุประสงค์หลักในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรคือ กำร จัดกำร
ควำมเสี่ยงที ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลำดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบำยควำมเสี่ยงรวมของ
ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร โดยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและมีกำรก ำหนดมำตรวัดและเพดำนควำม
เส่ียงด้ำนตลำดให้เหมำะสมกับลักษณะและควำมซับซ้อนของธุรกรรมทำงกำรเงิน ในส่วนของธนำคำร คณะกรรมกำรและหน่วยงำน
ที่มีบทบำทหลักในกำรบริหำร ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียง ด้ำนตลำดประกอบด้วย 

 คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้ำที่ก ำหนดและทบทวน นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรสินทรัพย์
และหนี้สิน และกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนตลำด ตลอดจนติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนตลำดและควำมเส่ียงด้ำน
สภำพคล่องของธนำคำรให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรควำมเสี ่ยงที ่คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรธนำคำรก ำหนด  

 สำยบริหำรกำรเงิน มีหน้ำที ่ด ำเนินกลยุทธ์ทำงกำรค้ำโดยกำรซื้อขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินต่ำง ๆ เช่น ซื้อขำย
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซื้อขำยตรำสำรหนี้ และตรำสำรอนุพันธ์ ตลอดจนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนและอัตรำดอกเบี้ย รวมถึงบริหำรสภำพคล่องของธนำคำรเพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงอยู่ภำยใต้เพดำนควำม
เส่ียงตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินก ำหนดและธนำคำรยอมรับได้ 

 หน่วยงำนควำมเส่ียงด้ำนตลำด สำยบริหำรควำมเสี่ยง เป็นผู้ประเมิน ติดตำม รำยงำนสถำนะ และควบคุมควำมเสี่ยง
ให้อยู่ภำยใต้เพดำนควำมเสี่ยงที่ก ำหนด โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน  และผู้บริหำร
ระดับสูงเป็นประจ ำ  ตลอดจนน ำเสนอกำรปรับปรุงนโยบำย มำตรวัด และเพดำนควำมเสี ่ยงให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ แผนธุรกิจ และควำมซับซ้อนของธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้ ยังท ำหน้ำที่ประสำนงำน และ
ดูแลให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนำคำร 

ส ำหรับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่คล้ำยคลึงกับ
ธนำคำร ทั้งนี้ หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุม ดูแล และบริหำรควำมเสี่ยง อำจแตกต่ำง กันไปตำมโครงสร้ำงของแต่
ละบริษัท 
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2.2.2 ความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำดของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำที่ส ำคัญของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ได้แก่ ควำม
เส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย และควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 

การประเมินและการติดตามความเส่ียงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า 

ในส่วนของธนำคำรมีกำรใช้เครื่องมือ/วิธีกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ดังนี้  

1. Value-at-Risk (VaR) 

VaR เป็นมำตรวัดที่ใช้หลักกำรทำงสถิติในกำรประเมินควำมเสียหำยสูงสุดที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้ระยะเวลำและระดับควำม
เช่ือมั่นที่ก ำหนด ธนำคำรค ำนวณ VaR เพื่อประเมินควำมเส่ียงด้ำนตลำดของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำด้วยวิธี Historical Simulation ใน
ระยะเวลำ 1 วัน ภำยใต้ระดับควำมเชื่อมั่น 99% โดยครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (เฉพำะ General Market Risk) และควำมเส่ียง
ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน หลักกำรของ Historical Simulation VaR คือ กำรน ำข้อมูลสถิติกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเส่ียงที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
มำก ำหนดสถำนกำรณ์จ ำลองกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  และค ำนวณควำมเสียหำยสูงสุดที่อำจเกิดขึ้น 
นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรจัดท ำ Back Testing เพื่อประเมินควำมน่ำเช่ือถือของแบบจ ำลอง VaR โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผลลัพธ์ที่ผิดปกติ
ว่ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ผิดปกติเกิดจำกกำรที่ผลขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมที่ค ำนวณโดยสมมติให้ฐำนะควำม
เส่ียง ณ ส้ินวันก่อนหน้ำไม่เปลี่ยนแปลง (Hypothetical Profit/Loss) มีค่ำสูงกว่ำค่ำ VaR ที่ค ำนวณได้จำกฐำนะของ Portfolio ณ ส้ินวัน
ก่อนหน้ำ  

2. มำตรวัดอื่นๆ 

นอกเหนือจำกกำรวัดควำมเส่ียงโดยใช้หลักกำรทำงสถิติตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว ธนำคำรใช้มำตรวัดอื่นๆ ที่เป็น Non-
statistical Measurement ควบคู่กันในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนตลำดที่มีควำมส ำคัญเป็นประจ ำ เพื่อสะท้อนภำพควำมเส่ียงตำมควำม
เหมำะสมของประเภทธุรกรรม เช่น มำตรวัด Present Value of Basis Point หรือ PV01 ซ่ึงหมำยถึง ควำมอ่อนไหวของรำคำตรำสำรเมื่อ
อัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 1 bp (0.01%) ขนำดของฐำนะ และ ผลกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (Mark-to-Market) เป็นต้น 

3. กำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) 

ธนำคำรจัดให้มีกำรทดสอบภำวะวิกฤต ส ำหรับฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง เพื่อใช้ประเมินควำม
เสียหำยสูงสุดที่อำจเกิดขึ้นในภำวะที่ตลำดมีควำมผันผวนมำกกว่ำปกติหรือมีวิกฤตว่ำจะมีผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนำคำรอย่ำงไร 
ผลกระทบดังกล่ำวอยู่ภำยในขอบเขตที่ธนำคำรยอมรับได้หรือไม่ และเพื่อให้ธนำคำรเข้ำใจฐำนะควำมเส่ียง จุดเปรำะบำง ตลอดจน
สำมำรถวำงแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำดได้ดียิ่งขึ้น 

การควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า 

คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเพดำนควำมเส่ียงเพื่อใช้ควบคุมควำมเส่ียงด้ำนตลำดของ
บัญชีเพื่อกำรค้ำของธนำคำร เช่น VaR Limit, PV01 Limit และ Maximum Loss Limit เป็นต้น และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรธนำคำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อ
สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ส ำหรับฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำของธนำคำรในปี 2560 ค่ำ VaR ระยะเวลำ 1 วัน จำกกำรประเมินด้วยวิธี Historical 
Simulation ที่ควำมเช่ือมั่นร้อยละ 99 อยู่ระหว่ำง 47 ถึง 132 ล้ำนบำท และมีค่ำเฉลี่ยทั้งปีเท่ำกับ 85 ล้ำนบำท ปรับลดลงจำกค่ำเฉลี่ย 
152 ล้ำนบำทในปี 2559 เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำ Interest Rate VaR เป็นหลัก ซึ่งมีสำเหตุมำจำกฐำนะตรำสำรหนี้เพื่อค้ำของ
ธนำคำรโดยเฉลี่ยลดลงในปี 2560 และควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยสกุลบำทลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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ส ำหรับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีกำรใช้เครื่องมือ /วิธีกำรที่กล่ำวถึงข้ำงต้นในกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนตลำด และมีกำรก ำหนดเพดำนควำมเส่ียงเพื่อควบคุมควำมเส่ียงด้ำนตลำดของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำของแต่ละบริษัทตำม
แนวทำงข้ำงต้นเช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดและควำมซับซ้อนของธุรกรรม 

การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า 

ปัจจุบันธนำคำรใช้วิธีมำตรฐำน (Standardised Approach) ในกำรค ำนวณเงินกองทุนขั้นต่ ำที่ต้องด ำรงส ำหรับควำมเสี่ยง
ด้ำนตลำดทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร นอกจำกนี้ ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของธนำคำรใช้ VaR ในกำรวัด ติดตำม และควบคุมควำมเสี่ยงภำยในตำมที่ได้กล่ำวในหัวข้อกำรประเมินและกำรติดตำม
ควำมเส่ียงด้ำนตลำดข้ำงต้น 

เงินกองทุนขั้นต่ ำส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนตลำดที่ต้องด ำรงในระดับธนำคำร และในระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 17: เงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 

หน่วย : ล้ำนบำท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  ธนาคาร 

เงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560  31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 

  ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  2,626 2,565  2,585 2,541 

  ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน  229 108  - - 

  ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน  861 586  893 607 

  ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์  - -  - - 

 รวมเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารง  3,716 3,259  3,478 3,148 

2.2.3 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร  

ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่สินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำร
นอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร มีรอบระยะเวลำกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยหรือกำรครบก ำหนดสัญญำไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิงของสินทรัพย์และหนี้สินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรำยได้และ/หรือมูลค่ำของผู้ถือ
หุ้น 

ลักษณะความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร สำมำรถแบ่งออกเปน็ 

 Repricing Risk คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่สอดคล้องกันของอำยุคงเหลือหรือระยะเวลำปรับอัตรำดอกเบี้ยครั้งต่อไป
ของสินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุล Repricing Risk ถือเป็นควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยที่มีควำมส ำคัญมำก  

 Yield Curve Risk คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและควำมชันของ Yield Curve ซ่ึงหมำยถึง ผลกระทบ
จำกกำรที่อัตรำดอกเบี้ยระยะส้ันและระยะยำวเปลี่ยนแปลงไม่เท่ำกัน รวมถึง อำจมีทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงกัน 

 Basis Risk คือ ควำมเส่ียงที่เกิดจำก สินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุล มีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงต่ำงประเภทกัน และ
อัตรำดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ำกัน หรือไม่พร้อมกัน  

 Embedded Option Risk คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่อัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปและท ำให้กระแสเงินสดจำกเครื่องมือ
ทำงกำรเงินประเภทที่มี Option แฝงอยู่ เปลี่ยนแปลงไปหรือมีควำมไม่แน่นอน  เช่น เงินรับฝำกที่ไม่มีระยะเวลำครบ
ก ำหนด หรือสินเช่ือที่ลูกหนี้สำมำรถจ่ำยคืนเงินกู้ก่อนก ำหนดโดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมใดๆ เป็นต้น 
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การประเมินและการติดตามความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบญัชีเพื่อการธนาคาร 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรวัดควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income : NII) ซึ่งจะช่วยให้ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุล 
ภำยใต้สภำวะแวดล้อมของอัตรำดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจ นอกจำกนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity : EVE) เพื่อสะท้อนถึงควำมอ่อนไหว
ของมูลค่ำของสินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุล เมื่ออัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป  

ธนำคำรมีเครื่องมือและวิธีกำรในกำรวัดควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ประกอบด้วย Static Analysis Tools และ Dynamic 
Simulation Techniques ดังนี้ 

1. Repricing Gap Analysis และ Sensitivity Analysis 

Repricing Gap Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยของฐำนะปัจจุบัน ที่
ครอบคลุม Repricing Risk ซ่ึงเป็นควำมเสี่ยงหลักของควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย แต่ไม่ครอบคลุมถึง Yield Curve Risk, Basis Risk และ 
Embedded Option Risk  

ธนำคำรใช้ Repricing Gap Analysis ในกำรวัดผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII Impact) ในระยะเวลำ 1 ปีข้ำงหน้ำ 
โดยมีสมมติฐำนว่ำสินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุล ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง (Static Position) และอัตรำดอกเบี้ยทุกประเภทปรับตัว
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทันที นอกจำกนี้ ยังใช้ Repricing Gap Analysis ควบคู่กับ Duration-based weight ในกำรประเมินผลกระทบต่อมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (EVE Impact) อีกด้วย  

ธนำคำรวัดและติดตำมควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรจำกมำตรวัด NII Impact และ EVE Impact 
เป็นรำยเดือน 

2. แบบจ ำลองรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Simulation : NII Simulation) 

ธนำคำรใช้ NII Simulation ในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มเติมจำก Repricing Gap Analysis โดย NII 
Simulation เป็นเทคนิคที่มีควำมละเอียดซับซ้อนมำกกว่ำ Repricing Gap Analysis เนื่องจำกสำมำรถค ำนวณรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนำคำรในอนำคตภำยใต้สถำนกำรณ์จ ำลองอัตรำดอกเบี้ยที่หลำกหลำย จำกฐำนะของสินทรัพย์ หนี้สิน และรำยกำรนอกงบดุล ในปัจจุบัน 
และสมมติฐำนของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต (Dynamic Position) ซ่ึงครอบคลุมกำรเติบโตของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละประเภท 
ระยะเวลำครบก ำหนด รำคำของธุรกรรมใหม่ รวมถึงกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่  กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยด้วย NII 
Simulation ครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยประเภท Yield Curve Risk, Basis Risk และ Embedded Option Risk ด้วย  

ธนำคำรใช้ NII Simulation ประเมินควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยและคำดกำรณ์รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิของแผนธุรกิจของ
ธนำคำรอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

3. กำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) 

ธนำคำรมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง 
โดยใช้ NII Simulation กับฐำนะปัจจุบัน เพื่อสะท้อนจุดอ่อน หรือ ควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์จ ำลองภำวะวิกฤตต่ำงๆ และน ำ
ผลลัพธ์ที่ได้ไปน ำเสนอเพื่อพิจำรณำปรับปรุงกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนำคำร
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยรำยได้ตำมแผนธุรกิจและมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับธนำคำรและในระดับกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ด้วยวิธี NII Simulation เป็นดังนี้ 
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ตารางท่ี 18: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

สกุลเงิน  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

 
 ผลกระทบต่อ 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

% ต่อรายได ้
ดอกเบี้ยคาดการณ์ 

 ผลกระทบต่อ 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

% ต่อรายได ้
ดอกเบี้ยคาดการณ์ 

เงินบำท  (614) (0.92%)  (403) (0.63%) 

เงินดอลลำร์สหรัฐ  1,002 1.50%  1,363 2.13% 

เงินยูโร  70 0.10%  19 0.03% 

เงินสกลุอ่ืน  579 0.87%  431 0.67% 

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  1,037 1.56%  1,410 2.20% 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดการณ์ในอีก 1 ปีข้างหน้า  66,625   63,998  
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

  ธนาคาร 

สกุลเงิน  31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559 

 
 ผลกระทบต่อ 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

% ต่อรายได ้
ดอกเบี้ยคาดการณ์ 

 ผลกระทบต่อ 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

% ต่อรายได ้
ดอกเบี้ยคาดการณ์ 

เงินบำท  (608) (0.95%)  (437) (0.71%) 

เงินดอลลำร์สหรัฐ  971 1.52%  1,326 2.15% 

เงินยูโร  70 0.11%  21 0.03% 

เงินสกลุอ่ืน  274 0.43%  237 0.38% 

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  707 1.10%  1,147 1.86% 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดการณ์ในอีก 1 ปีข้างหน้า  64,013   61,687  
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การควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบญัชีเพื่อการธนาคาร 

ธนำคำรก ำหนดเพดำนควำมเส่ียงของผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลำ 1 ปี (NII Impact Limit) และผลกระทบ
ต่อมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของส่วนของผู้ถือหุ้น (EVE Impact Limit) ภำยใต้สมมติฐำนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยทันที 100 bps 
เพดำนควำมเส่ียงดังกล่ำวมีกำรทบทวนโดยคณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ธนำคำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยโดยกำรปรับโครงสร้ำงของสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทศิทำงของอตัรำ
ดอกเบี้ยที่คำดกำรณ์ในอนำคต โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และอำจใช้อนุพันธ์ทำง
กำรเงิน เช่น สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย และสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน เป็นต้น ในกำรป้องกันหรือปรับลดควำม
เส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ภำยในเพดำนควำมเส่ียงที่ก ำหนดและธนำคำรยอมรับได้ ตลอดจนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงที่
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สินก ำหนด 

ส ำหรับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรที่มีฐำนะควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรอย่ำง
มีนัยส ำคัญ มีกำรจัดท ำ Repricing Gap Analysis เพื่อประเมินและควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรตำม
แนวทำงข้ำงต้นเช่นกัน 

2.2.4 ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร  

ควำมเส่ียงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำของตรำสำรทุน
และมีผลท ำให้ฐำนะของเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีมูลค่ำลดลงและกระทบต่อเงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำร 

กำรลงทุนในตรำสำรทุนในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 เพื่อเสริมสรำ้งรำยได้ทั้งในรูปของเงินปันผล ก ำไรจำกส่วนต่ำงของมูลค่ำในระยะปำนกลำงและระยะยำว 

 เพื่อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจหลักของธนำคำร ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้ำ และสร้ำงเครือข่ำยกับ
พันธมิตรทำงกำรลงทุน 

 เพื่อรับช ำระหนี้คืนในรูปของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 

ธนำคำรมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรลงทุนในสินทรัพย์
หลำกหลำยประเภทมำกขึ้นเพื่อกำรกระจำยควำมเส่ียง สร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มผลตอบแทน ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำของทุนไทย 
เช่น กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นต้นโดยในปีที่ผ่ำนมำพอร์ตกำรลงทุนในตรำสำรทุนขยำยตัว
ค่อนข้ำงมำก ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในตรำสำรทุนจดทะเบียนทั้งในและต่ำงประเทศ 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรจัดประเภทของเงินลงทุนในตรำสำรทุนในบัญชีเพื่อกำร
ธนำคำรตำมมำตรฐำนบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ซ่ึงประกอบด้วย  เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดซ่ึงจัดเป็นเงิน
ลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดซ่ึงจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป เงินลงทุนในบริษัท ย่อย และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม 

การประเมินและการติดตามความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน โดยก ำหนดวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงแยกตำม
ประเภทของตรำสำรทุน ได้แก่  
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 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประเมินจำกมูลค่ำยุติธรรม และมีกำรท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต รำยไตรมำส 
เพื่อประเมินผลขำดทุนสูงสุดที่อำจเกิดขึ้นในภำวะที่ตลำดมีควำมผันผวนมำกกว่ำปกติ โดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลองจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของดัชนีตลำดหลักทรัพย์ในอดีต  

 ตรำสำรทุนอื่น ประเมินจำกมูลค่ำยุติธรรม และมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละครั้งหรือตำมควำมเหมำะสมของภำวะตลำด 

นอกจำกนี้ ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนในภำพรวม ธนำคำรในฐำนะบริษัทแม่มีกำร
ควบคุมสัดส่วนของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนต่อเงินกองทุนให้อยู่ภำยในเกณฑ์ที่ ธปท . ก ำหนด และเกณฑ์ภำยในของธนำคำร 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรก ำหนดนโยบำยในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมแยกตำม
ประเภทของตรำสำรทุน ดังนี้   

 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำเสนอซ้ือครั้งสุดท้ำยของหลักทรัพย์ ณ 
ส้ินวันท ำกำร แต่หำกไม่มีรำคำเสนอซ้ือครั้งสุดท้ำยจะใช้รำคำปิดครั้งสุดท้ ำยแทน ส ำหรับตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรฟื้นฟูกิจกำร ประเมินมูลค่ำยุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด  หรือมูลค่ำสินทรัพย์
สุทธิ แล้วแต่กรณี 

 ตรำสำรทุนอื่น ซ่ึงประกอบด้วยตรำสำรทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ประเมินมูลค่ำยุติธรรมด้วยวิธีคิดลด
กระแสเงินสด หรือมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ แล้วแต่กรณี และหน่วยลงทุน ประเมินมูลค่ำยุติธรรมด้วยมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 
(NAV) ณ วันสิ้นงวด 

ฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรในระดับธนำคำร และในระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 19: ฐานะที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพื่อการธนาคาร 
หน่วย : ล้ำนบำท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  ธนาคาร 

ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
ฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน*       

 มูลค่ ำตรำสำรทุนที่ จดทะ เบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) 

 

  

   

- รำคำทุน  35,960 26,987  35,960 26,946 
- รำคำตลำด  77,087 61,508  77,087 61,464 

 มูลค่ำตรำสำรทุนอ่ืน (ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ) 

 
42,728 42,175 

 
71,688 69,044 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยตรำสำรทุนระหว่ำงปี  8,052 4,051  8,087 2,177 
ส่วนเกินทุน (ต่ ำกว่ำทุน) สุทธิจำกกำรตีรำคำ  เงินลงทุนใน
ตรำสำรทุนประเภทเผื่อขำย 

 
44,335 37,474 

 
44,173 37,424 

เงินกองทุนขั้นต่ ำส ำหรับฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน
ตำมวิธี SA 

 
10,336 8,948 

 
12,721 11,146 

* สุทธิหลังค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของหลักทรัพย ์
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2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร หมำยถึง ควำมเส่ียงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำกควำมไม่เพียงพอหรือควำม
บกพร่องของกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน บุคลำกร และระบบงำน หรือจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงภำยนอก และรวมไปถึงควำมเส่ียงด้ำน
กฎหมำย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ และควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง 

ธนำคำรตระหนักดีว่ำ กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรที่ดี เป็นส่ิงส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำง
ยั่งยืน โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์แวดล้อมปัจจุบันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศซ่ึงมีควำมไม่แน่นอน ธนำคำรจึงให้ควำมส ำคัญต่อกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และครอบคลุมกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเพียงพอ และเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดดังกล่ำวได้อย่ำงทันกำล  รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ของ
ทำงกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีแนวโน้มเข้มข้นมำกขึ้น 

นอกจำกนั้น ธนำคำรยังให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรดูแลลูกค้ำ กำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์และบริกำรที่
เหมำะสม กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยของระบบงำน ระบบสำรสนเทศ ช่องทำงกำรให้บริกำรอิเล็คทรอนิคส์ /ดิจิทัลต่ำงๆ รวมถึงกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรทุจริตที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของธนำคำร เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบริกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจต่อลูกค้ำของธนำคำร รวมถึงกำรวิเครำะห์ ประเมิน และควบคุมควำมเส่ียง 
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนกำรควบคุมที่เหมำะสมก่อนกำรเสนอให้บริกำร
ต่อลูกค้ำ 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ครอบคลุมถึงกำรนิยำม
ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรดูแลติดตำมควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรบริหำรและควบคุมควำมเส่ียง โดยทุกหน่วยงำนมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบโดยตรงในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนตนเอง และก ำหนดมำตรกำรบริหำรและติดตำมควบคุมควำม
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่ก ำหนด โดยกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรภำยใน
องค์กร 

ธนำคำร มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงของธนำคำร จำกทั้งสำยธุรกิจ
และสำยสนับสนุน โดยมีหน้ำที่สนับสนุนและควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจให้
เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของธนำคำร 

ธนำคำรมีหน่วยงำนควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร สังกัดสำยบริหำรควำมเส่ียง เพื่อดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร เช่น  
กำรติดตำมและสนับสนุนทุกหน่วยงำนให้ด ำเนินกำรตำมระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรภำยในหน่วยงำนของตน กำรบริหำร
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรในระดับภำพรวมองค์กร  กำรพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรในขั้นตอนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรค ำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรตำมแนวทำง Basel กำรดูแลระบบและวิเครำะห์ข้อมูล
เหตุกำรณ์ควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Loss Data) เป็นต้น 

หน่วยงำนควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน ก ำกับดูแล และสำยตรวจสอบและควบคุม โดยกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันวิเครำะห์ และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร
และกระบวนกำรควบคุมภำยในของธนำคำร  

ส ำหรับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ได้ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน
ปฏิบัติกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงในภำพรวมขององค์กร โดยสอดคล้องกับแนวทำงด ำเนินกำรของธนำคำร ทั้งนี้ในส่วนของ
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โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุม ดูแล และบริหำรควำมเส่ียง อำจแตกต่ำงกันไปตำมโครงสร้ำงของแต่ละ
บริษัท 

การประเมินและการติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

หลักกำรส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรเริม่จำก
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรแก่พนักงำนให้เข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง  และปลูกฝังวัฒนธรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรภำยในองค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรทำงธุรกิจด้ำนต่ำงๆ ต่อไปอย่ำงยั่งยืน โดยเครื่องมือหลักในกำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (Tools for Operational Risk Management) ได้แก่ กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในของ
ตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA) เพื่อระบุควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และสำมำรถประเมินควำมเสี่ยง
และประสิทธิภำพของกำรควบคุม ตลอดจนวิเครำะห์รำยละเอียดเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรลดควำมเส่ียง และด ำเนินกำรลดควำม
เสี่ยงตำมแนวทำงที่เลือกแล้ว โดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำและระดับควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ เช่น ข้อมูลที่ใช้ติดตำมควำมเส่ียง (Risk 
Monitoring Information: RMI) และระบบกำรรำยงำนข้อมูลเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (Loss Data) ซ่ึง
เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรน ำมำประมวลและวิเครำะห์พิจำรณำมำตรกำรป้องกัน ควบคุม และ/หรือ ลดควำมเส่ียงดังกล่ำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมทั้งทบทวนกระบวนกำรทั้งหมดดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ในกำรติดตำมควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรมีระบบงำนในกำรเก็บ
ข้อมูลเหตุกำรณ์ควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร  และกระบวนกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมระดับควำมเส่ียงและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร  

การควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

กลไกส ำคัญในกำรควบคุม ป้องกัน และลดควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำรคือระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุม ซ่ึงครอบคลุมกำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหำร กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนในแต่ละหน่วยธุรกิจ กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบที่ก ำหนด กำร
แบ่งแยกหน้ำที่ กำรอนุมัติและอ ำนำจกำรอนุมัติซ่ึงรวมไปถึงกำรก ำหนดเพดำนในกำรท ำธุรกรรมให้เหมำะสมกับขนำด ลักษณะธุรกิจ 
และระดับช้ันของผู้ปฏิบัติงำน กำรยืนยันควำมถูกต้องและกำรกระทบยอด ควำมน่ำเช่ือถือและกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management) 
เพื่อให้มั่นใจว่ำ สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ที่ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมปกติต้องหยุดชะงัก โดยมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ซ่ึงได้มีกำร
พิจำรณำทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมและพร้อมรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงจัดให้มีกำรฝึกซ้อมทดสอบเป็น
ประจ ำ 

วิธีการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ธนำคำรใช้วิธี Standardised Approach – Operational Risk (SA-OR) ในกำรค ำนวณมูลค่ำเทียบเท่ำสินทรัพย์เส่ียงด้ำน
ปฏิบัติกำรทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของประเภทธุรกิจต่ำงๆ 
ค ำนวณกับค่ำ Beta ซ่ึงแปรผันตำมประเภทธุรกิจ ตำมที่ ธปท. ก ำหนดไว้  
 


