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การเปิดเผยขอ้มูลตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการท่ี 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

1.  บทน า 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้วยหลกัการรักษาสมดลุระหว่างความเสี่ยงและการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจ
เติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาว ทัง้ด้านรายได้ ก าไร คณุภาพสนิทรัพย์ ฐานะสภาพคลอ่ง และความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ทัง้ระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารได้ด าเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้ใน 
ระดบัธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 

การก ากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลกัการ 

 หลกัการท่ี 1 การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า 

ก าหนดให้ธนาคารต้องด ารงเงินกองทนุรองรับความเสีย่งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ  
ธนาคารต้องด ารงเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ เพิ่มขึน้จากอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่า 

 หลกัการท่ี 2 การก ากบัดแูลโดยทางการ 

ก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทนุสงูกวา่เงินกองทนุขัน้ต ่าตาม Pillar I เพื่อรองรับความเสีย่งที่ไมค่รอบคลมุทัง้
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

ก าหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีโดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทนุ (ICAAP) โดยค านงึถึงความเสีย่งทกุด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม 

 หลกัการท่ี 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากบัดแูล 

ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทนุ ระดบัความเสีย่งและระบบบริหารความเสี่ยง
ของตนเอง เพื่อให้บคุคลภายนอกหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมลูดงักลา่ววิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย่งของธนาคาร ซึง่จะเป็นกลไกตลาดที่ส าคญัในการผลกัดนัให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสีย่งทีด่ี 
นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการกบักบัดแูลโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.  ขอบเขตการเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนีเ้ป็นการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนและการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  
ในระดบัธนาคาร (Solo Basis) และระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยมีรายละเอียดกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินตามภาพที่ 1 

นอกจากนี ้ยงัมีการเปิดเผยข้อมลูที่ธนาคารเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เก่ียวข้องตามหลกัการเปิดเผยข้อมลูที่ดี  
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ภาพท่ี 1 รายช่ือและประเภทธุรกิจของบรษัิทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 

 

รายชื่อและประเภทธุรกิจ 
ล าดับ รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากดั KTMIZUHO เช่าซือ้ 

2. บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั  KTBL เช่าซือ้ 
3. บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC ธุรกิจบตัรเครดิต 

4. บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั  KTBA Holding Company 

5. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTAM จดัการกองทนุ 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั * KTZ หลกัทรัพย์ 

7. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) KTAXA ประกนัชีวิต 

8. บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) KPI ประกนัวินาศภยั 

9. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั KTBLAW บริการด้านกฎหมาย 

10. บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั KTBCS บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั KTBGS งานบริการทัว่ไป 

12 บริษัท เคทีซี นาโน จ ากดั KTC NANO สินเช่ือรายยอ่ย 

13 บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั KTC PICO BKK สินเช่ือรายยอ่ย 

14 บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบรีุ) จ ากดั KTC PICO CBI สินเช่ือรายยอ่ย 

15 บริษัท เคทีซี พิโก (ปทมุธานี) จ ากดั KTC PICO PTE สินเช่ือรายยอ่ย 

16 บริษัท เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) จ ากดั KTC PICO SPK สินเช่ือรายยอ่ย 

17 บริษัท เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) จ ากดั KTC PICO SKN สินเช่ือรายยอ่ย 
18 บริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากดั KTC PP บริการการช าระเงินภายใต้การก ากบั 

19 บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั INF บริการ Digital Platform 

20 บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากดั ARISE บริการบคุลากรและทรัพยากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ในการจดัท างบการเงินรวมของกลุม่ Full Consolidation หมายถึงการจดัท างบการเงินรวมของธนาคารและงบการเงินของ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทท่ีธนาคารถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมทัง้การถือหุ้นของผู้ที่ เก่ียวข้อง
ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ ยกเว้นบริษัทลกูที่ประกอบธุรกิจประกนัภยั 
หรือประกนัชีวิต ไมต้่องน ามาจดัท างบการเงินรวม 

บริษัทที่น ามาจดัท างบการเงินรวมกลุม่ Full Consolidation มีจ านวน 17 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากดั 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเ ซส จ ากดั  
บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั  
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด  
บริษัท เคทีซี  พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด บริษัท เคทีซี  พรีเพด จ ากัด  บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด  และ  
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธสั จ ากดั 

บริษัทที่ไม่ได้น ามาจดัท างบการเงินรวมกลุม่ Full Consolidation มีจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และบริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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3. ตัวชี้วดัความเส่ียงท่ีส าคัญ 

ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคัญ 
หน่วย: ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

1. มูลค่าเงินกองทุน   
1.1 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ  328,180 314,467 309,038 293,683 
1.2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน  328,180 314,467 309,038 293,683 
1.3 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1   348,252 315,755 327,685 293,683 
1.4 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวธีิ ECL ทัง้จ านวน  348,252 315,755 327,685 293,683 
1.5 เงินกองทนุทัง้สิน้   415,548 382,104 393,995 359,015 
1.6 เงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน   415,548 382,104 393,995 359,015 

2. มูลค่าสินทรัพย์เส่ียง1/ 
2.1  สินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้  2,065,350 1,999,516 1,981,545 1,913,769 

3. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง2/ 
3.1 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ   15.89% 15.73% 15.60% 15.35% 
3.2 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงินส ารองตาม วิธี ECL ทัง้จ านวน   15.89% 15.73% 15.60% 15.35% 
3.3 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1  16.86% 15.79% 16.54% 15.35% 
3.4 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน   16.86% 15.79% 16.54% 15.35% 
3.5 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้  20.12% 19.11% 19.88% 18.76% 
3.6 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองด้วยวิธี ECL ทัง้จ านวน  20.12% 19.11% 19.88% 18.76% 

4. อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
4.1 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต  2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
4.2 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสี่ยงเชิงระบบท่ีอาจเกิดขึน้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง   - - - - 
4.3 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคาร พาณิชย์ท่ีมีนัยต่อ

ความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ   
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

4.4 อตัราสว่นของเงินกองทนุสว่นเพิ่มทัง้สิน้   3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
4.5 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า3/ 11.39% 11.23% 11.10% 10.85% 

5. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) 4/ 
5.1 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้    935,114 884,574 
5.2 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั     475,793 470,585 
5.3 LCR    196% 188% 

 
1/ สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเพ่ิมขึน้ 3.54% และ 3.30% ตามล าดบัจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 สว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของเงินให้สินเช่ือใน
กลุม่ PSEs, Corporate and Retail การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุ และการตีราคาเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน 

2/ อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเพ่ิมขึน้ 1.12% และ 1.01% ตามล าดบั จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้ผลก าไร
ส าหรับงวด 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

3/ อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขึน้ต ่า ค านวณจากอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของลบด้วย
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) ท่ีต้องด ารงขึน้ต ่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4/ อ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ LCR ท่ีเปิดเผยอยูใ่นหน้าเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/lcr-disclosures 
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4.  เงินกองทุน (Capital) 

4.1  โครงสรา้งเงินกองทุน (Capital structure) 

การด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III ได้แบ่งเงินกองทุนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น 
สว่นของเจ้าของ เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 โดยรายละเอียดของเงินกองทนุแตล่ะ
ประเภท มีดงันี ้

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ประกอบด้วยเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพสงูที่สดุ ได้แก่ 

 ทนุช าระแล้วของหุ้นสามญั 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

 ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว 

 องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ เช่น การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง 
รวมถึงก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขาย 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วยเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพสงู ได้แก่ 

 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนีส้ามญั และเจ้าหนีด้้อยสิทธิ 
ทกุประเภท รวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

 รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ โดยก าหนดให้นบัเข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของ
ยอดสนิทรัพย์เสีย่งด้านเครดิต 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนรวม จ านวน 393,995 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ จ านวน 309,038 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ที่ 1 จ านวน 327,685 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ที่ 2 จ านวน 66,310
ล้านบาท ในขณะที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทนุรวม จ านวน 415,548 ล้านบาท เป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ จ านวน 328,180 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ที่ 1 จ านวน 348,252 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ที่ 2 
จ านวน 67,296 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 โครงสรา้งเงินกองทุน 
หน่วย : ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 348,252  315,755  327,685  293,683  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 328,180  314,467  309,038  293,683  

ทนุช าระแล้ว(หุ้นสามญั) 71,977  71,977  71,977  71,977  
สว่นเกิน(ต ่ากว่า)มลูค่าหุ้น(สทุธิ) 20,834  20,834  20,834  20,834  
เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 28  28  28  28  
ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201  7,201  7,201  7,201  
เงินส ารองที่จดัสรรจากก าไรสทุธิ - - - - 
ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 219,611  205,207  199,942  187,929  
รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 29,670  30,963  23,461  16,661  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสะสม 29,670  30,963  23,461 16,661 
รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ - - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 21,141  21,743  14,405 10,947 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 21,141  21,743  14,405 10,947 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินในสว่นท่ีเหลอืในกรณี
ที่เงินกองทนุชัน้ท่ี1ที่เป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบ
เต็มจ านวน 

- - - - 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 20,072 1,288 18,647 - 
เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินเจ้าหนีส้ามญัและ
เจ้าหนีด้้อยสิทธิทกุประเภทรวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 

18,647 - 18,647 - 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคมุและบุคคลภายนอกที่
สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

1,425 1,288 - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ในสว่นท่ีเหลอืในกรณีที่เงินกองทนุชัน้ท่ี 2  
มีจ านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเต็มจ านวน 

- - - - 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2  67,296 66,349 66,310 65,332 
เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 44,000  44,000  44,000  44,000  
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ 23,296  22,349  22,310  21,332  
รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคมุและบุคคลภายนอกที่
สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

- - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ที่ 2 - - - - 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 415,548 382,104 393,995 359,015 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ธนาคารเร่ิมมีการทยอยลดนับมูลค่าตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่มี
คณุสมบตัิไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร หรือวนัที่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนก าหนด 
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ตราสารทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional Tier 1) 

เมื่อวนัที ่25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารด้อยสทิธิที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นตราสารทาง
การเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ โดยตราสารดงักลา่วเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศจ านวน 600 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ภายใต้วงเงินตามที่ได้รับอนมุตัิจากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อ วนัท ี11 เมษายน 2555 ซึง่ธนาคารแหง่
ประเทศไทยได้อนมุตัใิห้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ตัง้แตว่นัที่ 25 มีนาคม 2564  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) จานวน 18,647 ล้านบาท 

ตราสารทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Subordinated Debt Tier 2) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีตราสารทางการเงินที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ได้ จ านวน 2 รุ่น มีมูลค่ารวม 
 44,000 ล้านบาท  

หุ้นกู้ วันที่ออก 
จ านวนที่ออก อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ วันที่ครบ

ก าหนด 
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน 

(ล้านบาท) (ปีที่ 1-5) (ปีที่ 6-10) ก่อนก าหนด 
KTB27NA 23 พ.ย. 60 20,000.00 3.40% 23 พ.ย.70 23 พ.ย. 65 
KTB297A 12 ก.ค. 62 24,000.00 3.70% 12 ก.ค.72 12 ก.ค.67 

รวมนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2  
ณ 31 ธันวาคม 2564 44,000.00 

 

4.2  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของอยูท่ี่ 15.60% 
และ 15.89% ตามล าดบั อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 อยู่ที่ 16.54% และ 16.86% ตามล าดบั อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้อยู่ที่ 
19.88% และ 20.12% ตามล าดบั ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าที่ธนาคารกฎหมายก าหนด อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ ไม่ต ่ากว่า 4.5% อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ไม่ต ่ากว่า 6.0% และอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ ไม่ต ่ากว่า 8.5% และสงู
กว่า Conservation buffer 2.5% D-SIBs 1%  คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 8.00% อัตราส่วน
เงินกองทนุชัน้ที่ 1 9.50% และอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ 12.00% คอ่นข้างมาก 

ตารางท่ี 3 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรพัย์เส่ียง 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) 15.89% 15.73% 15.60% 15.35% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 (Tier 1 ratio) 16.86% 15.79% 16.54% 15.35% 
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total capital ratio) 20.12% 19.11% 19.88% 18.76% 

 
อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราส่วน
เงนิกองทุนขัน้ต ่า 

Conservation 
buffer 

D-SIBs รวม 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) 4.50% 2.50% 1.00% 8.00% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 (Tier 1 ratio) 6.00% 2.50% 1.00% 9.50% 
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total capital ratio) 8.50% 2.50% 1.00% 12.00% 
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ปัจจุบนัธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach: SA) ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเพื่อรองรับ
ความเสีย่ง ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนรวม จ านวน 393,995 ล้านบาท ใช้เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้าน
เครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ จ านวน 168,431 ล้านบาท ดงันัน้ ธนาคารยงัมีเงินกองทนุสว่นเกิน จ านวน 225,564 
ล้านบาท 

 
 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรวม จ านวน 415,548 ล้านบาท ใช้เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงทุกประเภทจ านวน 
175,555 ล้านบาท ดงันัน้ กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุสว่นเกิน จ านวน 239,993 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 4 มูลค่าเงินกองทุนข้ันต่าท่ีต้องด ารงแยกตามประเภทความเส่ียงและประเภทสินทรพัย์ โดยวธิี SA 

หน่วย : ล้านบาท 
  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 
ส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ 158,412 151,956 151,706 145,056 
ลกูหนีท้ี่ไม่ด้อยคณุภาพ 156,415 149,776 149,716 142,881 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและลกูหนีท้ี่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล1/ 405 834 405 834 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงินและลกูหนีท้ี่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน2/ 6,380 5,567 6,303 5,543 
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนและลกูหนีท้ี่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/ 77,375 79,479 76,732 79,059 
ลกูหนีร้ายย่อย 39,809 35,567 39,729 35,336 
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 14,669 12,723 14,669 12,723 
สนิทรัพย์อื่น 17,777 15,323 11,878 9,791 

ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 1,998 2,180 1,991 2,175 
ส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 3,500 4,060 3,487 4,060 
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 2,635 2,637 2,630 2,649 
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ 4 29 - 6 
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น  836 1,389 857 1,405 
ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 25 4 - - 
ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 13,642 13,923 13,238 13,554 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 175,555 169,939 168,431 162,670 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เส่ียงทัง้สิน้ 2,065,350 1,999,516 1,981,545 1,913,769 

1/ ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจท่ีใช้น า้หนกัความเสี่ยง 
เหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

2/ ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีใช้น า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน 
3/ ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีใช้น า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน 
 

5.  การบรหิารความความเส่ียง 

ธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีการบริหารความเสีย่งโดยใช้แนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทย และตามกรอบของ 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โดยมีหลกัการส าคญั คือ  
การเช่ือมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเ ข้ากบัแผนกลยทุธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร ซึง่ช่วยบรูณาการ 
การบริหารและจดัการความเสีย่งครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ท าให้ธนาคารสามารถ
บรรลเุป้าหมายธุรกิจ และน าไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มหรือคณุคา่ให้กบัธนาคาร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี 

5.1  โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง 

ธนาคารจดัโครงสร้างองค์กรเพื่อสนบัสนนุให้มีการบริหารความเสีย่ง และมีสายการรายงานท่ีเป็นระบบ โดยโครงสร้างการ
บริหารความเสีย่งของธนาคาร ประกอบด้วย คณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารระดบัสงู ดงันี ้
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ภาพท่ี 2 โครงสรา้งองค์กรและกระบวนการบรหิารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการธนาคาร มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวมของธนาคาร ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี่ยง  
ด้านการดแูลความเพียงพอเงินกองทนุ และด้านการก ากบัดแูลกิจการให้เป็นตามกฎเกณฑ์ของทางการ โดยคณะกรรมการ
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการก ากบัดแูล
ความเสีย่ง มีหน้าที่รับผิดชอบก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งของธนาคาร  

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้อีกหลายชุด ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อให้รับผิดชอบการ
ก าหนดนโยบายกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการ
ผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน คณะกรรมการสินเช่ือ คณะกรรมการกลัน่กรองสินเช่ือ เป็นต้น 
ท าหน้าที่ในการบริหารความเสีย่งด้านตา่ง ๆ ในแตล่ะประเภทธุรกิจ เป็นต้น  

5.2  การบรหิารความเส่ียงแต่ละด้าน 

5.2.1  การบรหิารความเส่ียงโดยรวม 

ในการพิจารณาประเภทความเสี่ยงที่ส าคัญ ธนาคารจะพิจารณาจากภาพรวมการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Profile) และธุรกรรมที่ส าคัญของธนาคาร (Significant 
Activities) ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมตอ่เงินกองทนุและรายได้ของธนาคาร 
ซึง่จากการวิเคราะห์พบวา่ ธนาคารมีความเสีย่งที่ส าคญั 5 ด้าน ได้แก่ 
  

คณะกรรมการก ากับดูแล

ความเส่ียง 

--------------------------- 

 ก ากับดูแลความเส่ียงในภาพรวม 

      Strategic Risk 

      Credit Risk (Portfolio) 

      Market Risk 

      Liquidity Risk 

      Operational Risk 

      Compliance Risk 

      Reputation Risk 

      IT Risk 

คณะกรรมการบรรษัทถิบาล 

และความรบัผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการจัดการ 

-------------------------- 

 บรหิารจัดการและติดตาม 

      นโยบาย 

      แผนกลยุทธ์ 

      เป้าหมายทางธุรกิจ 

สายงานอื่น ๆ 
สายงานตรวจสอบ

ภายใน 
สายงานบรหิาร 
ความเส่ียง 

4. การ

รายงาน

ความเส่ียง

1. การระบุ

ความเส่ียง

2. การ

ประเมิน

ความเส่ียง

3. การติดตาม

และควบคุม

ความเส่ียง
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ความเส่ียงหลักท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญ 5 ด้าน 

 

                            

                                           
 

5.2.2  ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สญัญาของธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงใน
สญัญาที่ได้ตกลงร่วมกนัไว้ ท าให้ไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด  ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดความเสยีหายตอ่ธนาคาร 

องค์ประกอบของนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส าคญั ประกอบด้วย แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
นโยบายการควบคมุความเสีย่งด้านเครดิต และกระบวนการบริหารความเสีย่งด้านเครดิต (ระดบัลกูหนี/้ ระดบัธนาคาร) 

 
แนวทางในการบรหิารความเส่ียงด้านเครดิต 

ธนาคารให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง  โดยได้พฒันากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและคูม่ือการบริหารความเสีย่งด้านเครดิต ติดตาม
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้
สอดคล้องกบัธุรกรรม กระบวนการตา่ง ๆ และเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารความเสีย่งของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
และของธนาคาร  

นอกจากนีธ้นาคารยงัมีการพฒันาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในกระบวนการสินเช่ืออย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนบัสนนุทัง้ด้านการวิเคราะห์ ประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ย ง ด้านเครดิต  เช่น ระบบการจัดอันดับ
ความเสี่ยงของลกูค้า (Credit Rating) ระบบการให้คะแนนในการพิจารณาสินเช่ือ (Credit Scoring) ระบบพิจารณา
อนมุตัิสนิเช่ือ (Loan Origination) ระบบเตือนภยั (Early Warning) เป็นต้น ซึง่รวมถึงการก าหนดอ านาจอนุมตัิสนิเช่ือของ
บคุคล และ/ หรือ คณะบคุคลที่ได้รับมอบหมายตามขนาดวงเงินและความเสีย่งของประเภทสนิเช่ือ เพื่อจดัการความเสี่ยง
ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  

องค์ประกอบของนโยบายบรหิารความเส่ียงด้านเครดิต

แนวทางการบรหิารความเส่ียง        

ด้านเครดิต
นโยบายการควบคุมความเส่ียง

กระบวนการบรหิารความเส่ียง              

ด้านเครดิต (ลูกหนี ้/ ธนาคาร)

 
ความเส่ียงด้านเครดิต 

(Credit Risk) 

 
ความเส่ียงด้านตลาด  

(Market Risk) 

 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

(Operational Risk)  

 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

(Liquidity Risk) 

 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) 
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นโยบายการควบคุมความเส่ียงด้านเครดิต 

ธนาคารก าหนดให้ทกุหน่วยงานมีการควบคมุความเสี่ยง ประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอของมาตรการควบคมุ
ความเสีย่งที่มีผลกระทบ หรือ คาดวา่จะมีผลกระทบ ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และ
ยอมรับได้ ซึ่งการวดัความเสี่ยงในระดบัองค์รวมของความเสี่ยงด้านเครดิตได้วางระดบัการยอมรับได้ ให้สมัพนัธ์กบัการ
บริหารความเสีย่งองค์กร ซึง่เป็นการบริหารความเสีย่งองค์รวมของธนาคาร 
นโยบายควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส าคญั ได้แก่ นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือแก่ลกูหนีร้ายใหญ่ 
นโยบายบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง นโยบายบริหาร
ความเสีย่งจากการกระจกุตวัด้านเครดิต นโยบายบริหารความเสีย่งประเทศคูส่ญัญา นโยบายบริหารความเสีย่งของคูส่ญัญา 

กระบวนการบรหิารความเส่ียงด้านเครดิต 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย การระบุความ เสี ่ย ง  การประเมินความเสี่ยง การติดตาม  
การรายงานความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และเหมาะสมกบั
ผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งธนาคารก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น  2 ระดับ คือ ระดับลูกหนีแ้ละระดบั
ธนาคาร โดยมีแนวทางการด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

การระบุและการประเมินความเส่ียง 

 ระดบัลกูหนี ้/คูส่ญัญา 
ธนาคารระบคุวามเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวกบัตวัลกูหนี ้ธุรกิจของลกูหนี ้/ คู่สญัญา และปัจจยัภายนอกที่
มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และการด าเนินธุรกิจของลกูหนี ้/ คู่สญัญา ตามหลักการที่ระบไุว้ในนโยบายและ/
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องแตล่ะเร่ือง เช่น นโยบายสนิเช่ือ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น 

ธนาคาร ประเมินความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือที่แตกต่างกันตามประเภทลกูหนี ้/ คู่สญัญา และความซบัซ้อนในการท า
ธุรกรรม กลา่วคือ ใช้ Credit Rating ในการประเมินความเสีย่งของลกูค้ารายใหญ่ และใช้ Credit Scoring ในการประเมิน

ความเสี่ยงของลกูค้ารายย่อย นอกจากนี ้ธนาคารมีการจัดท าข้อมูลธุรกิจ1 ซึ่งประกอบด้วย สรุปภาวะเศรษฐกิจและ

แนวโน้ม ล าดับความเสี่ยงอุตสาหกรรม (Industry Rating Index) อัตราส่วนทางการเงินมาตรฐานของอุตสาหกรรม 
(Industry Standard Ratio) และผู้สง่ออกรายใหญ่ (Top Exporter) เพื่อประกอบการพิจารณาสนิเช่ือและก าหนดนโยบาย 

 ระดบัธนาคาร 
ธนาคารระบแุละประเมินความเสีย่งตามดชันีชีว้ดัความเสีย่งด้านเครดิต (Key Risk Indicators: KRIs) เช่น การประเมิน

ความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกบัเพดานความเสี่ยง2 เช่น เพดานวงเงินส าหรับลกูหนีร้ายใหญ่ (Large Borrower Limit) 

ปริมาณการท าธุรกรรมสูงสุดส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และการประเมินอัตราการผิดนัดช าระหนี ้
ส าหรับสนิเช่ือใหม ่เป็นต้น ธนาคารก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ส าหรับดชันีชีว้ดัความเสีย่งแตล่ะตวั 
โดยหากประเมินแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสงูเกินกวา่ระดบั Risk Appet i te  ธนาคารอาจพิจารณาปรับลดปริมาณ
ความเสีย่ง หรือปรับปรุงการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อให้ความเสีย่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

  

                                                           
1 ข้อมลูธุรกิจ ประกอบด้วย ข้อมลูธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอตุสาหกรรม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจการเงิน  
2 ธนาคารก าหนดเพดานความเสี่ยง (Limit) กรณี Large Borrower Limit ตามหลกัเกณฑ์ ธปท. สว่น Sector Limit ธนาคารก าหนด Limit โดยใช้ Optimization concept 
เพื่อหา Maximum mean of return โดยรวมของธนาคาร  
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การติดตามและการรายงานความเส่ียง 

 ระดบัลกูหนี/้ คูส่ญัญา 
ธนาคาร ติดตามดูแลการใช้วงเงินของลูกหนี /้  คู่ส ัญญาให้เป็นไปตามเ งื่อน ไขที่ก าหนด รวมทัง้ติดตามความ
คืบหน้าของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนงาน และประมาณการท่ีก าหนดไว้ 

 ระดบัธนาคาร 

ธนาคารติดตามความเสีย่งตามดชันีชีว้ดัความเสีย่ง โดยรายงานตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่งเพื่อทราบและ
พิจารณาสัง่การอยา่งสม ่าเสมอ และรายงานตอ่คณะกรรมการธนาคารไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยงัมีการติดตาม
การใช้วงเงินผา่นระบบเตือนภยั ความเสีย่ง และระบบควบคมุความเสี่ยงจากการกระจกุตวัด้านเครดิต 

โครงสรา้งและความรบัผิดชอบ  

ธนาคารดแูลความเสีย่งโดยแบ่งเป็นลกัษณะ 3 Lines of Defense ซึง่ประกอบด้วยหนว่ยงานอ านวยสนิเช่ือและการลงทนุ 
หนว่ยงานบริหารความเสีย่ง และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

 
หน่วยงานอ านวยสินเชื่อและการลงทุน 

 หนว่ยงานอ านวยสนิเช่ือ มีหน้าที่อ านวยสนิเช่ือให้อยูใ่นกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่งที่ยอมรับได้โดยวิเคราะห์
ความเสีย่ง ติดตามคณุภาพสนิเช่ือ และปรับปรุงหนี ้

 หนว่ยงานด้านการลงทนุ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์พอร์ตเงินลงทนุ ก าหนดกลยทุธ์การลงทนุ และก าหนดวงเงินรองรับความเสีย่ง 

หน่วยงานบรหิารความเส่ียง 

 ฝ่ายนโยบายสินเช่ือ ก าหนดกรอบกระบวนการบริหารสินเช่ือ เสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารสินเช่ือ เพื่อ
สนบัสนนุกลยทุธ์ธุรกิจของธนาคารในระดบัท่ีธนาคารยอมรับได้ ฝ่ายวิเคราะห์แบบจ าลองและบริหารพอร์ตสินเช่ือ มี
หน้าที่บริหารพอร์ตเครดิตให้อยู่ภายในระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ประเมินความสญูเสียที่เกิดจากการให้
สินเช่ือ (Default Risk Model) พัฒนาระบบงาน และ/ หรือแบบจ าลองในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อ
หน่วยงานอ านวยสนิเช่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ และประเมินค่าความเสี่ยงของลกูค้า และการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยรวมของธนาคาร ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดควบคมุและดแูลความเสี่ยงของ
คูส่ญัญาของธุรกรรมอนพุนัธ์ 

 ฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ มีหน้าที่กลัน่กรองเร่ืองที่เสนอขอสินเช่ือจากหน่วยงานอ านวยสินเช่ือให้สอดคล้องกบันโยบาย
ของธนาคาร ได้แก่ กลัน่กรองการจัดอันดบัความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ ทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจยัสนบัสนนุท่ีใช้ประกอบการพิจารณา มีความเหมาะสม มีเหตผุล
เพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ประเมินความเสีย่งในการให้สนิเช่ือ จดัท าและสอบทาน 
Review Report พร้อมทัง้ให้ความเห็นตอ่รายงานการขออนมุตัิสนิเช่ือ  

หน่วยงานอ านวย

สินเชื่อและการลงทุน 

หน่วยงานบรหิาร
ความเส่ียง 

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

 สายงานธุรกิจ   สายงานบรหิารความเส่ียง  สายงานตรวจสอบภายใน 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ภายในธนาคารให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน นโยบายและกลยุทธ์ ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น รวมทัง้
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการเงิน กระบวนการจัดท า
รายงานด้านสนิเช่ือที่จดัสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทย การจดัเก็บสญัญาและข้อมลูหลกัประกนั การจดัการทรัพย์สนิของ
ธนาคาร ความเหมาะสมของการประกนัภยั และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 หน่วยงานสอบทานสินเช่ือ มีหน้าที่สอบทานสินเช่ือและภาระผูกพนัของลูกหนี ้คุณภาพของกระบวนการอ านวย
สนิเช่ือ และกระบวนการติดตามดแูลลกูหนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

ค าจ ากัดความ “การผิดนัดช าระหน้ี” และ “การด้อยค่าของสินทรพัย์” 

 การผิดนดัช าระหนี ้

การผิดนดัช าระหนี ้หมายถึง การที่ลกูหนี ้หรือคูส่ญัญาของธนาคารผิดนดัสญัญา ไมส่ามารถช าระหนี ้เงินต้นหรือดอกเบีย้ 
ตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญา หรือลกูหนีถ้กูจดัชัน้เป็นสินทรัพย์และภาระผกูพนัทาง การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(non-performing) และสนิทรัพย์และภาระผกูพนัที่มีการด้อยคา่เมื่อเร่ิมแรก ที่ซือ้หรือได้มา (purchase or originated credit 
Impaired) โดยถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับในกรณีของการลงทนุ ให้เร่ิม
นบัตัง้แตว่นัที่คูส่ญัญาไมส่ามารถช าระต้นเงิน และ/หรือดอกเบีย้เมื่อถึงวนัครบก าหนดช าระ (Payment Due Date) 

 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

การด้อยคา่ของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาตลาดของสินทรัพย์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในระหวา่งงวดโดยจ านวนท่ีลดลง
นัน้สงูกวา่จ านวนที่คาดวา่จะลดลงตามเวลาที่ผา่นไป หรือ จากการใช้งานตามปกติ 

การจัดชั้นสินเชื่อและการกันเงินส ารอง 

นโยบายการจัดชั้นสินเชื่อ 

 แนวทางการจดัชัน้สนิเช่ือ 
ธนาคารได้พิจารณาแนวทางการจดัชัน้ โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระดบั หรือ 3 Stage เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
บญัชีที่ก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศเร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และ
การกันส ารองของสถาบนัการเงิน ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระแยกจากหนว่ยงานดแูลสนิเช่ือ เพื่อให้การถ่วงดลุระหวา่งกนั (Check & Balance)  
โดยท าหน้าที่สอบทานสนิเช่ือตามมาตรฐานของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 หลกัเกณฑ์ในการจดัชัน้สนิเช่ือ 
ธนาคารก าหนดให้พิจารณาการจัดชัน้สินเช่ือตามลกัษณะความเสี่ยงด้านเครดิต โดยค านึงถึงปัจจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยพิจารณาจากระยะเวลาการค้างช าระสินเช่ือ และปัจจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative) โดยพิจารณา
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จากปัจจยัต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี ้(Ability to pay) ฐานะการเงิน และสถานะความเสีย่ง
ด้านเครดิตตามข้อบง่ชีต้า่งๆ โดยแบง่การจดัชัน้สนิทรัพย์ออกเป็น 3 ระดบั หรือ 3 Stage ดงันี ้ 

1. ชัน้ที่ 1 (Stage 1 หรือ S1) หมายถึง สินเช่ือที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Performing : “P”)  

2. ชัน้ที่ 2 (Stage 2 หรือ S2) หมายถึง สินเช่ือที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Under-Performing : “UP”) 

3. ชัน้ท่ี 3 (Stage 3 หรือ S3) หมายถึง สนิเช่ือที่มีการด้อยคา่ด้านเครดิต (Non-Performing : “NP”  

ตามประกาศหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดให้สถาบันการเงินจัดชัน้สินเช่ือเป็นรายบัญชี 
(Facility/Account) ทัง้นีส้ าหรับการจดัชัน้ของลกูหนีธุ้รกิจ (Commercial Loan) กรณีลกูหนีม้ีหลายบญัชีสินเช่ือหาก
กระแสเงินสดรับของแตล่ะบญัชีฯมีความเก่ียวเนื่องกนัให้จดัชัน้ไว้ในชัน้เดียวกนั   

ส าหรับ ลกูหนีท้ี่ธนาคารมีการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหนีท้ัง้การปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้นลักษณะเชิงป้องกัน (Pre-emptive) หรือ การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ี่มี
ปัญหา (Trouble Debt Restructuring: “TDR”) แล้วแต่กรณี ธนาคารจัดให้มีการติดตามดูแลลูกหนีภ้ายหลังการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีอ้ยา่งใกล้ชิดและตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ 12 เดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบตัิตามเง่ือนไข และปฏิบตัิ
ตามการจดัชัน้ตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีทางการก าหนด โดยคงการจดัชัน้เดิมในระหวา่งการติดตามผลการปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หม่จนกว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่
เก่ียวข้องหรือเป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างรุ่นแรงเป็นวงกว้างและยงัมีความไม่แน่นอนสงู ธนาคารจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลกูหนีท้ี่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทยเป็นการชัว่คราวในระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามประกาศเร่ืองแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
และประกาศอื่นๆที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง โดยมาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูหนีม้ีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัการผอ่นปรน
การจดัชัน้ กรณีธนาคารมีการให้ความช่วยเหลอืลกูหนีด้้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ดงันี  ้

1. ลกูหนีท้ี่ยงัไมด้่อยคณุภาพ (Non-NPL) สามารถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ที่ไมม่ีการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผลการช าระหนีต้าม
เง่ือนไขปรับปรุงโครงสร้างหนีใ้หม่ หากสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินและกิจการของลกูหนีแ้ล้วเห็นว่า
ลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้ 

2. ลกูหนีท้ี่ด้อยคณุภาพ (NPL) สามารถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ที่ไมม่ีการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1)ได้ เมื่อลูกหนีส้ามารถช าระหนีไ้ด้ตามเง่ือนไขการปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้หม ่ติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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นโยบายการกันเงินส ารอง 

ธนาคารก าหนดให้มีการกันเงินส ารองเพื่อรองรับความเสียหายหรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 
(expected credit loss : “ECL” หรือ expected loss : “EL”) เพื่อให้สะท้อนความเสีย่งด้านเครดติของลกูหนี ้โดยพิจารณา
จากข้อมูลในอดีตและเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ( forward- looking information) ที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้ตามสถานะการจดัชัน้  ตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  ดงันี  ้

ระดับการจัดชัน้ อัตราการกนัเงนิส ารองอย่างน้อย 
Stage 1 : “S1” 100% ของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้างหน้า 

(12-month expected credit losses) 
Stage 2 : “S2” 100% ของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ

(lifetime expected credit losses) 
Stage 3 : “S3” 100%ของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายุ 

(lifetime expected credit losses) 

นอกจากการตัง้เงินส ารองตามสถานะการจดัชัน้ตามการพฒันาแบบจ าลอง (Model) ของธนาคารดงักล่าวข้างต้นแล้ว 
ธนาคารอาจพิจารณาปรับการตัง้ส ารองเพิ่มเติมเมื่อธนาคารเห็นสมควร เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากความ
ไม่แน่นอนหรือความผนัผวนในอนาคต เช่น สภาวะตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของลกูหนี ้
เหตกุารณ์ Forward looking หรือ Model Risk/Uncertainty ทัง้นี ้เพื่อความมัน่คงของธนาคาร โดยใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดกวา่
ข้อก าหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สถาบันจดัอันดับเครดิตภายนอก 

ธนาคารเทียบเคียง Rating จากสถาบนัจัดอนัดบัเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions - ECAIs) 
กบั Rating Grade ของลกูหนี ้โดยธนาคารเลอืกใช้อนัดบัเครดิตภายนอกจ านวน 5 สถาบนั ดงันี ้

รายช่ือสถาบันจัดอันดับเครดติภายนอก 
ประเภทลูกหนี ้ สถาบันจัดอันดับเครดติภายนอกท่ีธนาคารเลือกใช้ 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง Standard and Poor’s 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน และ Moody’s Investment Service 
ลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์ Fitch Ratings 
 TRIS Rating 
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน Fitch Ratings (Thailand)  
 TRIS Rating 

 สถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอกอ่ืน ๆ ที่ผู้ก ากบัดแูลในตา่งประเทศพิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว 

ส าหรับลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลางที่ไมม่ี Rating Grade จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก ธนาคารจะเทียบเคียง
ตามคะแนน Country Risk Classification ของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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กระบวนการก าหนดน้าหนักความเส่ียงของลูกหน้ี 

ธนาคารเทียบเคียง  Rating ที่ลูกห นี ไ้ ด้ รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกกับ  Rating Grade  ของลูกหนีท้ี่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี  Standardized Approach (SA) เพื่อใช้เทียบเคียงกับน า้หนักความเสี่ยงตาม
ประเภทลกูหนีท้ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด สว่น Rating ที่ใช้ ได้แก่ Rating ของตราสารหนีร้ะยะยาว หรือ Rating 
ขององค์กร และ Rating ของตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

การปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต 

 นโยบายและกระบวนการบริหารและประเมินมลูคา่หลกัประกนั 

ธนาคารก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานแนวทางการตรวจสอบสภาพและประเมนิราคาหลกัทรัพย์ประกนัให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
เพื่อควบคมุดแูลให้ราคาประเมินหลกัทรัพย์ประกนัของธนาคาร ถกูต้อง และเป็นปัจจุบนั การตรวจสอบสภาพและประเมิน
ราคาหลกัทรัพย์ทกุกรณี รวมทัง้การประมาณคา่กอ่สร้างตามแบบพิมพ์เขียวด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การใช้ผู้ประเมินราคา
ภายใน หรือผู้ประเมินราคาภายนอก (Outsource)  ดงันี ้

หลักเกณฑ์การใช้ผู้ประเมนิราคา 

วงเงนิสินเช่ือ / ยอดหนีต้ามบัญชี (Book Value) ผู้ประเมนิราคา 
ต ่ากว่า 50 ล้านบาท ภายใน/ ภายนอก 
ตัง้แต ่50 ล้านบาทขึน้ไป ภายนอก 
ลกูหนีแ้ละหรือกิจการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัธนาคาร ภายนอก 

มูลค่าหลักประกัน ผู้ประเมนิราคา 
ต ่ากว่า 10 ล้านบาท และหลกัประกันดงักล่าวต้องไม่ใช่ท่ีดินแปลง
ย่อยหลายแปลง ท่ีมีพืน้ท่ีตอ่กนัรวมเป็นดนิผืนใหญ่ 

ภายใน/ ภายนอก 

ธนาคารใช้วิธีการประเมินราคาตามหลกัสากล และมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
ประเทศไทย (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Approach) วิธีต้นทุนทดแทน (Cost Approach) และวิธีรายได้ (Income Approach) วิธีค านวณมูลค่าคงเหลือสทุธิ 
(Residual Method) แล้วแตก่รณี ในกรณีที่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้รวมถึงการโอนหลกัทรัพย์ช าระหนีใ้ห้ก าหนด
ราคาบงัคบัขาย (Forced Sale) ไว้ด้วย ก าหนดให้มีการทบทวนราคาหลกัทรัพย์ประกนัใหมอ่ยา่งน้อยทกุ 3 ปี ทรัพย์สิน
พร้อมขาย (NPA) ทกุ 1 ปี ตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดและมีการจดัท ารายงานการตรวจสอบสภาพ 
และประเมินราคาหลกัทรัพย์ เก็บไว้ในระบบงานคอมพิวเตอร์ (Database) ของธนาคาร ตามรูปแบบที่ก าหนด ในกรณี
ที่สภาพหลกัทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหลกัทรัพย์ เช่น มีสิ่งปลกูสร้าง
เพิ่มขึน้หรือลดลงหรือมีถนนตดัผา่น การตรวจพืน้ที่ป่าสงวน เป็นต้น นอกจากต้องมีการจดัท ารายงานการทบทวนราคา
ประเมินหลกัทรัพย์ตามรูปแบบที่ธนาคารก าหนดแล้ว ต้องถ่ายภาพหลกัทรัพย์และจดัท าแผนที่ตัง้หลกัทรัพย์ไว้เป็น
หลกัฐาน พร้อมกับจัดท ารายงานการตรวจสอบและประเมินราคาหลกัทรัพย์ประกัน และรายงานการจัดเกรดทรัพย์ 
เฉพาะสว่นที่มีการเปลีย่นแปลงด้วย  
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 ประเภทหลกัประกนั ประเภทของผู้ค า้ประกนัท่ีส าคญัของธนาคาร 

หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ หลักประกันทางการเงนิ การค า้ประกัน 

ที่ดินเปลา่ ทีด่ินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
สิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัร 

บญัชีเงินฝากประจ า บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นสามญั หน่วยลงทนุ และหุ้นกู้  

ภาครัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ บสย. 
นิติบคุคล และบคุคลธรรมดา 

 ประเภทหลกัประกนัท่ีใช้ในการปรับลดความเสีย่งด้านเครดิต 

หลกัประกนัท่ีใช้ในการปรับลดความเสีย่งด้านเครดิต มี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. หลกัประกนัทางการเงิน ซึ่งสว่นใหญ่อยู่ในรูปของบญัชีเงินฝาก และพนัธบตัรรัฐบาล โดยธนาคารก าหนดให้

ต้องมีการประเมินมลูคา่หลกัประกนัตามรอบปิดบญัชีธนาคาร ทกุ 6 เดือน ด้วยวิธี Mark to Market 
2. การค า้ประกัน ส่วนใหญ่เป็นการค า้ประกันโดยภาครัฐบาล นิติบุคคล (รัฐวิสาหกิจ) บรรษัทประกันสินเช่ือ

อตุสาหกรรมขนาดยอ่ย (บสย.) และธนาคารพาณิชย์ 

ตารางท่ี 5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะทาง

การเงินท่ีส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามอายุสัญญาท่ีเหลือ 

หน่วย : ล้านบาท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

 รวม อายุ   1 ปี อายุ > 1 ปี รวม อายุ  1 ปี อายุ > 1 ปี 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 3,244,455 1,290,712 1,953,743 2,984,401 1,115,646 1,868,755 
เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1 2,866,484 1,124,047 1,742,437 2,631,918 1,059,790 1,572,128 
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2 327,750 162,477 165,273 306,277 51,799 254,478 
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 50,221 4,188 46,033 46,206 4,057 42,149 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3 4,317,015 2,043,813 2,273,201 4,254,045 1,621,938 2,632,107 
การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนั ฯลฯ 289,186 260,252 28,934 226,597 201,376 25,220 
สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4 3,873,332 1,672,222 2,201,111 3,854,543 1,345,041 2,509,502 
วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ได้ผกูพนัไว้แล้ว  154,497 111,340 43,157 172,905 75,520 97,385 

 

 เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

 รวม อายุ  1 ปี อายุ > 1 ปี รวม อายุ  1 ปี อายุ > 1 ปี 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน 3,228,466 1,288,496 1,939,971 2,973,310 1,119,589 1,853,722 
เงินให้สินเช่ือรวมสทุธิ 1 2,852,652 1,123,113 1,729,540 2,622,935 1,064,732 1,558,203 
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2 327,750 162,477 165,273 306,277 51,799 254,478 
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 48,064 2,906 45,158 44,098 3,058 41,040 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3 4,313,088 2,042,044 2,271,043 4,252,599 1,621,259 2,631,340 
การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนั ฯลฯ 289,190 260,257 28,934 226,604 201,384 25,220 
สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4 3,869,753 1,670,448 2,199,305 3,853,310 1,344,356 2,508,954 
วงเงินท่ียงัมิได้เบิกใช้ซึง่ได้ผกูพนัไว้แล้ว  154,144 111,340 42,804 172,685 75,520 97,166 

1 รวมดอกเบีย้ค้างรับและสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละรวมเงินให้สินเช่ือสทุธิของ                
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2 ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3 ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 

4 รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทนุ   
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ตารางท่ี 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ท่ีส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตามประเทศหรอืภูมิภาคของลูกหน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

 รวม ประเทศไทย อื่นๆ รวม ประเทศไทย อื่นๆ 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 3,244,455 3,083,199 161,256 2,984,401 2,630,597 353,803 
เงินให้สนิเชื่อรวมสทุธิ 1 2,866,484 2,810,583 55,901 2,631,918 2,574,011 57,906 
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2 327,750 269,965 57,785 306,277 15,634 290,644 
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 50,221 2,651 47,570 46,206 40,952 5,254 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3 4,317,015 1,974,701 2,342,314 4,254,045 1,724,911 2,529,134 
การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนั ฯลฯ 289,186 276,850 12,336 226,597 215,319 11,278 
สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4 3,873,332 1,556,792 2,316,540 3,854,543 1,354,092 2,500,451 
วงเงินท่ียังมิได้เบกิใช้ซึง่ได้ผกูพนัไว้แล้ว  154,497 141,059 13,438 172,905 155,500 17,405 

 
 เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

 รวม ประเทศไทย อื่นๆ รวม ประเทศไทย อื่นๆ 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 3,228,466 3,067,222 161,245 2,973,310 2,839,729 133,581 
เงินให้สนิเชื่อรวมสทุธิ 1 2,852,652 2,796,751 55,901 2,622,935 2,568,017 54,918 
เงินลงทนุในตราสารหนีส้ทุธิ 2 327,750 269,965 57,785 306,277 271,453 34,824 
เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 48,064 505 47,559 44,098 259 43,839 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3 4,313,088 1,973,231 2,339,857 4,252,599 1,721,989 2,530,610 
การรับอาวลัตัว๋เงิน การค า้ประกนั ฯลฯ 289,190 276,854 12,336 226,604 203,765 22,840 
สญัญาอนพุนัธ์นอกตลาด 4 3,869,753 1,555,670 2,314,083 3,853,310 1,354,133 2,499,176 
วงเงินท่ียังมิได้เบกิใช้ซึง่ได้ผกูพนัไว้แล้ว  154,144 140,707 13,438 172,685 164,091 8,594 

1 รวมดอกเบีย้ค้างรับและสทุธิหลงัหกัรายได้รอการตดับญัชี ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และค่าเผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนีแ้ละรวมเงินให้สินเช่ือสทุธิของ 
  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2 ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ และค่าเผ่ือการด้อยค่าของหลกัทรัพย์ 
3 ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 

4 รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทนุ  

ตารางท่ี 7 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินส ารองท่ีกันไวข้องมูลค่าเงินให้สินเช่ือ2  
หน่วย : ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

 รวม General Specific รวม General Specific 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นงวด 1 146,014 30,812 115,203 131,225 11,657 119,568 

หนีส้ญูที่ตดัออกระหว่างงวด 10,755 - 10,755 25,432 - 25,432 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิ่ม /ลด 33,107 12,311 20,900 40,221 19,155 21,066 
คงเหลอืปลายงวด 168,366 43,122 125,348 146,014 30,812 115,203 

 

 เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

 รวม General Specific รวม General Specific 

เงินส ารองที่กนัไว้ต้นงวด 1 143,258 30,812 112,446 128,002 11,657 116,345 

หนีส้ญูที่ตดัออกระหว่างงวด 5,031 - 5,031 20,312 - 20,312 
เงินส ารองที่กนัไว้เพิ่ม /ลด 27,619 12,207 15,413 35,567 19,155 16,412 
คงเหลอืปลายงวด 165,846 43,018 122,827 143,258 30,812 112,446 

1 รวมมลูค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว้ (General provision, Specific provision) และมลูค่าของหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด 
2 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  
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ตารางท่ี 8 มูลค่ายอดคงค้างของเครื่องมือทางการเงิน ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต และ

เงินส ารองท่ีกันไว ้(General provision and Specific provision) 

หน่วย : ล้านบาท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 
 ยอดคงค้าง  มูลค่าเงนิส ารอง2/ 

มูลค่าสุทธิ3/  รวม ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ1/ 

 รวม General Specific 

เงินให้สนิเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ4/ 3,007,679 111,851 2,895,827  168,366 43,122 125,244 2,839,312 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ 325,518 973 324,545  1,006 33 973 324,513 

เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 6/ 48,152 - 48,152  89 7 81 48,064 

ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญา
ค า้ประกนัทางการเงิน7/ 1,387,026 6,370 1,380,655  4,705 1,945 2,760 1,382,321 

รวม 4,768,375 119,195 4,649,181  174,166 45,107 129,058 4,594,210 

 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 
 ยอดคงค้าง  มูลค่าเงนิส ารอง2/ 

มูลค่าสุทธิ3/  รวม ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ1/ 

 รวม General Specific 

เงินให้สนิเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ4/ 2,760,514 110,380 2,650,134  146,014 30,975 115,039 2,614,500 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ 302,671 978 301,692  1,015 43 972 301,656 

เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 6/ 44,347 - 44,347  69 5 63 44,278 

ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญา
ค า้ประกนัทางการเงิน7/ 1,369,248 8,252 1,360,995  4,589 1,027 3,562 1,364,659 

รวม 4,476,779 119,610 4,357,169  151,687 32,051 119,636 4,325,092 

 
 เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 
 ยอดคงค้าง  มูลค่าเงนิส ารอง2/ 

มูลค่าสุทธิ3/  รวม ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ1/ 

 รวม General Specific 

เงินให้สนิเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ4/ 2,988,198 109,854 2,878,344  165,846 43,014 122,831 2,822,352 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ 325,518 973 324,545  1,006 33 973 324,513 

เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 6/ 48,152 - 48,152  89 7 81 48,064 

ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญา
ค า้ประกนัทางการเงิน7/ 1,387,026 6,370 1,380,655  4,705 1,945 2,760 1,382,321 

รวม 4,748,895 117,197 4,631,697  171,645 44,999 126,645 4,577,250 
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ตารางท่ี 8 มูลค่ายอดคงค้างของข้อมูลทางการเงิน ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต และเงิน

ส านองท่ีกันไว ้(General provision and Specific provision) (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 
 เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 
 ยอดคงค้าง  มูลค่าเงนิส ารอง2/ 

มูลค่าสุทธิ3/  รวม ฐานะที่ด้อย
คุณภาพ1/ 

ฐานะที่ไม่ด้อย
คุณภาพ1/ 

 รวม General Specific 

เงินให้สนิเชื่อและดอกเบีย้ค้างรับ4/ 2,742,782 107,877 2,634,905  143,258 30,812 112,446 2,599,525 

เงินลงทนุในตราสารหนี ้5/ 302,671 978 301,692  1,015 43 972 301,656 

เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 6/ 44,347 - 44,347  69 5 63 44,278 

ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื่อและสญัญา
ค า้ประกนัทางการเงิน7/ 1,369,248 8,252 1,360,995  4,589 1,027 3,562 1,364,659 

รวม 4,459,047 117,108 4,341,940  148,930 31,887 117,043 4,310,117 

 
1/ ใช้วิธี SA: ฐานะท่ีด้อยคณุภาพ และฐานะท่ีไมด้่อยคณุภาพโดยพิจารณาในแนวทางเดียวกันกบัสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน  
2/ มลูค่าเงินส ารอง หมายถึง ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตามท่ีก าหนดใน TFRS 9 ทัง้นี ้ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ไมต้่องแสดงมลูค่าเงินส ารองตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 7) 
โดยมลูค่ายอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงินประเภทดงักลา่ว จะแสดงด้วยยอดสทุธิจากมลูค่าเงินส ารองแล้ว  
3/ มลูค่าสทุธิ = มลูค่ายอดคงค้าง - มลูค่าเงินส ารอง  
4/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ สทุธิจากรายได้รอตดับญัชี และผลก าไรหรือขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขใหม ่และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ
ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินด้วย  
5/ ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ และสทุธิจากค่าเผ่ือการปรับมลูค่าของหลกัทรัพย์ แต่ไมร่วมเงินลงทนุในลกูหนี ้ 
6/ รวมรายได้ดอกเบีย้ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระ  
7/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ 
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ตารางท่ี 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตและเงินส ารองท่ีกันไว้ 

จ าแนกตามเกณฑ์การจดัช้ัน และตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 
 รวม การเกษตร

และเหมืองแร่ 
อุตสาหกรรม
การผลิตและ
การพาณิชย์ 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

และการ
ก่อสร้าง 

การ
สาธารณูปโภค
และบริการ 

สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัย 

อื่น ๆ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1 
ตามเกณฑ์การจัดชัน้ ธปท. 2,989,147 36,861 569,876 138,109 299,237 443,131 1,501,933 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ของความเสีย่งด้านเครดิต 2,667,286 28,393 394,065 98,054 254,904 414,224 1,477,646 

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 217,913 4,867 118,677 32,453 32,389 12,046 17,482 

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 103,948 3,600 57,135 7,603 11,944 16,861 6,805 
เงนิส ารองที่กันไว้ 2        

General provision  43,122       
Specific provision 125,348 3,206 68,561 9,865 13,103 4,338 26,275 
หนีส้ญูตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 10,755 116 6,172 1,350 551 121 2,444 

 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 

 รวม การเกษตร
และเหมืองแร่ 

อุตสาหกรรม
การผลิตและ
การพาณิชย์ 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

และการ
ก่อสร้าง 

การ
สาธารณูปโภค
และบริการ 

สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัย 

อื่น ๆ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1 
ตามเกณฑ์การจัดชัน้ ธปท. 2,745,095 30,215 514,294 130,221 291,316 434,216 1,344,833 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ของความเสีย่งด้านเครดิต 2,424,215 20,658 345,315 106,884 241,107 396,085 1,314,166 

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 216,929 5,599 114,194 17,563 37,274 17,894 24,405 

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 103,951 3,958 54,785 5,775 12,935 20,236 6,262 
เงนิส ารองที่กันไว้ 2        

General provision  30,812       
Specific provision 115,203 3,161 61,192 7,126 11,164 7,313 25,246 
หนีส้ญูตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 25,432 257 14,657 3,372 1,097 807 5,241 

 

 

 

 

 

 

1 ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2 รวมมลูค่าเงินส ารองท่ีกนัไว้และหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางท่ี 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตและเงินส ารองท่ี

กันไวจ้ าแนกตามเกณฑ์การจดัช้ัน และตามประเภทธุรกิจ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 
 เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 
 รวม การเกษตร

และเหมืองแร่ 
อุตสาหกรรม
การผลิตและ
การพาณิชย์ 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

และการ
ก่อสร้าง 

การ
สาธารณูปโภค
และบริการ 

สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัย 

อื่น ๆ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1 
ตามเกณฑ์การจัดชัน้ ธปท. 2,974,013 29,497 564,539 136,399 296,563 443,131 1,503,883 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ของความเสีย่งด้านเครดิต 2,653,038 21,068 388,941 96,558 252,645 414,224 1,479,600 

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 217,427 4,859 118,599 32,370 32,075 12,046 17,479 

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 103,547 3,571 56,999 7,472 11,843 16,861 6,803 
เงนิส ารองที่กันไว้ 2        

General provision  43,018       
Specific provision 122,827 3,244 67,251 9,587 19,808 4,262 18,675 
หนีส้ญูตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 5,031 350 2,887 632 411 121 630 

 

 เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 

 รวม การเกษตร
และเหมืองแร่ 

อุตสาหกรรม
การผลิตและ
การพาณิชย์ 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

และการ
ก่อสร้าง 

การ
สาธารณูปโภค
และบริการ 

สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัย 

อื่น ๆ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1 
ตามเกณฑ์การจัดชัน้ ธปท. 2,734,205 24,533 509,573 128,656 288,546 434,216 1,348,680 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ของความเสีย่งด้านเครดิต 2,417,876 15,088 341,282 105,761 239,577 396,085 1,320,081 

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 213,035 5,487 113,586 17,360 36,079 17,894 22,629 

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 103,294 3,958 54,704 5,535 12,890 20,236 5,970 
เงนิส ารองที่กันไว้ 2        

General provision  30,812       
Specific provision 112,446 3,299 60,085 6,798 17,984 7,195 17,085 
หนีส้ญูตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 20,312 1,322 11,706 2,693 1,481 807 2,302 

 

 

 

 

 

 

1 ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2 รวมมลูค่าเงินส ารองท่ีกนัไว้และหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางท่ี 10 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตและเงินส ารอง

ท่ีกันไว ้จ าแนกตามเกณฑ์การจดัช้ัน และตามประเทศ 

หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธ.ค. 64 

งวดสิน้สุดวันที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
 รวม ประเทศไทย กลุ่มอื่น ๆ รวม ประเทศไทย กลุ่มอื่นๆ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1 
ตามเกณฑ์การจัดชัน้ ธปท. 2,989,147 2,926,699 62,448 2,974,013 2,911,564 62,448 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 2,667,286 2,613,461 53,825 2,653,038 2,599,213 53,825 

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 217,913 210,681 7,232 217,427 210,196 7,232 

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 103,948 102,556 1,391 103,547 102,156 1,391 
เงนิส ารองที่กันไว้ 2       

General provision  43,122 43,122 - 43,018 43,018 - 
Specific provision 125,348 118,135 7,213 122,827 115,741 7,086 
หนีส้ญูตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 10,755 10,113 642 5,031 4,731 300 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้       
Specific provision 1,554 1,399 155 1,554 1,399 155 

 

 31 ธ.ค. 63 
งวดสิน้สุดวันที่ กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 

 รวม ประเทศไทย กลุ่มอื่น ๆ รวม ประเทศไทย กลุ่มอื่นๆ 

เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1 
ตามเกณฑ์การจัดชัน้ ธปท. 2,745,095 2,683,599 61,496 2,734,205 2,676,574 57,631 
ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 2,424,201 2,373,699 50,502 2,417,876 2,369,243 48,632 

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของ
ความเสีย่งด้านเครดิต 216,952 207,539 9,414 213,035 205,333 7,703 

ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 103,942 102,362 1,580 103,294 101,998 1,296 
เงนิส ารองที่กันไว้ 2       

General provision  30,812 30,812 - 30,812 30,812 - 
Specific provision 115,203 112,012 3,191 112,446 109,733 2,713 
หนีส้ญูตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด 25,432 24,055 1,377 20,312 19,212 1,100 

เงนิลงทุนในตราสารหนี ้       
Specific provision 1,029 985 44 1,029 985 44 

 
1 ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2 รวมมลูค่าเงินส ารองท่ีกนัไว้และหนีส้ญูท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 30 

 

ตารางท่ี 11 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน1 เทียบเท่าสินทรัพย์รายการนอกงบ

แสดงฐานะทางการเงิน และมูลค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลักประกัน2 ของแต่ละประเภทสินทรัพย์จ าแนกตาม

ประเภทของหลักประกัน 
หน่วย : ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 

 ยอดคงค้าง  หลักประกัน 
 รวม สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะทางการเงนิ 
รายการ 

นอกงบแสดงฐานะทาง

การเงนิ3 

 หลักประกนัทางการเงนิ 4 การค า้ประกันและอนุพนัธ์ 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 3,897,239 3,491,575 405,664  209,837 82,954 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)  1,138,977 1,120,826 18,151 

 

- - 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  353,488 192,513 160,975  63,915 17,171 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)   1,069,768 862,252 207,516  140,401 65,775 

ลกูหนีร้ายย่อย 629,630 610,621 19,009  5,516 7 

สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 425,037 425,025 12  5 - 

สนิทรัพย์อื่น 280,339 280,339 -  - - 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 28,232 28,157 75  72 18 

รวม 3,925,472 3,519,733 405,739  209,909 82,972 

 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 
 ยอดคงค้าง  หลักประกัน 

 รวม สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะทางการเงนิ 

รายการ 
นอกงบแสดงฐานะทาง

การเงนิ3 

 หลักประกนัทางการเงนิ 4 การค า้ประกันและอนุพนัธ์ 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 3,608,672 3,219,322 389,350  179,345 60,112 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)  999,871 986,560 13,311 

 

- - 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  346,983 185,193 161,791  32,489 2,002 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)   990,374 795,616 194,758  140,718 58,105 

ลกูหนีร้ายย่อย 593,349 573,873 19,476  6,132 6 

สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 412,158 412,143 15  6 - 

สนิทรัพย์อื่น 265,937 265,937 -  - - 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 31,278 31,196 82  70 146 

รวม 3,639,951 3,250,519 389,432  179,415 60,258 

 
1 รายการนอกงบดลุหลงัคณูด้วยค่าแปลงสภาพและ specific provision 
2 มลูค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบดลุแล้ว 
3 รวมรายการ repo-style transaction รวมรายการ reverse repo 
4 หลกัประกนัทางการเงินท่ี ธปท.อนญุาตให้น ามาปรับลดความเสี่ยงได้ วิธี comprehensive ใช้มลูค่าหลงัการปรับลดด้วยค่าปรับลด haircut แล้ว 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 31 

 

ตารางท่ี 11 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน1 เทียบเท่าสินทรัพย์รายการนอกงบ

แสดงฐานะทางการเงิน และมูลค่ายอดคงค้างในส่วนท่ีมีหลักประกัน2 ของแต่ละประเภทสินทรัพย์จ าแนกตาม

ประเภทของหลักประกัน (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

 เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 

 ยอดคงค้าง  หลักประกัน 
 รวม สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะทางการเงนิ 
รายการ 

นอกงบแสดงฐานะทาง

การเงนิ 3 

 หลักประกนัทางการเงนิ 4 การค า้ประกันและอนุพนัธ์ 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 3,861,221 3,595,906 265,316  209,837 82,954 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)  1,138,976 1,120,825 18,151 

 

- - 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  

352,800 312,813 39,987  63,915 17,171 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)   

1,063,083 874,928 188,156  140,401 65,775 

ลกูหนีร้ายย่อย 628,376 609,367 19,009  5,516 7 

สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 425,037 425,025 12  5 - 

สนิทรัพย์อื่น 252,949 252,949 -  - - 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 28,137 28,062 75  72 18 

รวม 3,889,358 3,623,967 265,391  209,909 82,972 

 

 เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 

 ยอดคงค้าง  หลักประกัน 
 รวม สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะทางการเงนิ 
รายการ 

นอกงบแสดงฐานะทาง

การเงนิ 3 

 หลักประกันทางการเงนิ 4 การค า้ประกันและอนุพนัธ์ 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 3,605,034 3,357,337 247,696  179,345 60,112 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)  999,911 986,598 13,312 

 

- - 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  345,513 310,016 35,497  32,489 2,002 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)   986,252 806,826 179,426  140,718 58,105 

ลกูหนีร้ายย่อย 591,581 572,135 19,446  6,132 6 

สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 411,925 411,910 15  6 - 

สนิทรัพย์อื่น 269,852 269,852 -  - - 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 31,175 31,093 82  70 146 

รวม 3,636,208 3,146,208 490,000  179,415 60,258 

 
1 รายการนอกงบดลุหลงัคณูด้วยค่าแปลงสภาพและ specific provision 
2 มลูค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหนีท้ัง้ในและนอกงบดลุแล้ว 
3 รวมรายการ repo-style transaction รวมรายการ reverse repo 
4 หลกัประกนัทางการเงินท่ี ธปท.อนญุาตให้น ามาปรับลดความเสี่ยงได้ วิธี comprehensive ใช้มลูค่าหลงัการปรับลดด้วยค่าปรับลด haircut แล้ว 



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 32 

 

ตารางท่ี 12 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินสุทธิ1 หลังพิจารณาปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตใน

แต่ละประเภทสินทรพัย์ จ าแนกตามแต่ละน้าหนักความเส่ียง กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ยอดคงค้างท่ีมี RATING) 

หน่วย : ล้านบาท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64  31 ธ.ค. 63 

 ยอดคงค้างที่มี RATING  ยอดคงค้างที่มี RATING 

ประเภทสินทรัพย์น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150  0 20 50 100 150 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ            
ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  1,132,403  4,598  308  986,025  6,052  308 

ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)   46,370 12,965 54,487 133   45,305 9,283 52,311 517 

ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)    71,235 104,697 72,041 9,888   64,257 81,585 68,584 8,080 

ลกูหนีร้ายย่อย            
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั            
สนิทรัพย์อื่น            

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 2            

 
 
1 หลงัคณูค่าแปลงสภาพ 
2 ในสว่นท่ีไมม่ีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองท่ีกนัไว้ต่อยอดหนีท้ัง้สิน้ 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 33 

 

ตารางท่ี 13 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินสุทธิ1 หลังพิจารณาปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่

ละประเภทสินทรพัย์ จ าแนกตามแต่ละน้าหนักความเส่ียง กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ยอดคงค้างท่ีไม่มี RATING) 

หน่วย : ล้านบาท 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

งวดสิน้สุดวันท่ี 31 ธ.ค. 64  31 ธ.ค. 63 

 ยอดคงค้างท่ีไม่มี RATING  ยอดคงค้างท่ีไม่มี RATING 

ประเภทสินทรัพย์น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 35 50 75 100 150 250 625 938 1176  0 20 35 50 75 100 150 250 625 938 1176 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ                        

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง 
ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่ง
ประเทศ (MDBs) และองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  

                       

ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินองค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)  

           
 

           

ลกูหนีธ้รุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินองค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)   

   

1,569  727,450 638         1,639  728,246 499     

ลกูหนีร้ายย่อย     619,017 1,049           583,950 855      

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั   366,253  57,582 1,197         359,296  51,507 1,348      

สินทรัพย์อ่ืน 121,006     126,126  33,207     147,683    803 109,711  7,741    

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ2    9,685 10 18,078 369         11,837 6 18,495 723     

 
 
 
1 หลงัคณูค่าแปลงสภาพ 
2 ในสว่นท่ีไมม่ีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองท่ีกนัไว้ต่อยอดหนีท้ัง้สิน้ 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 34 

 

ตารางท่ี 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินสุทธิ1 หลังพิจารณาปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่

ละประเภทสินทรพัย์ จ าแนกตามแต่ละน้าหนักความเส่ียง เฉพาะธนาคาร (ยอดคงค้างท่ีมี RATING) 
หน่วย : ล้านบาท 

 เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64  31 ธ.ค. 63 

 ยอดคงค้างที่มี RATING  ยอดคงค้างที่มี RATING 

ประเภทสินทรัพย์น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150  0 20 50 100 150 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ            
ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  1,132,402  6,266 1 307  986,019  11,415 2,188 243 

ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)   46,370 12,965 54,487 133   

43,973 8,508 52,307 517 
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นองค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)    71,235 104,697 72,041 9,888   

66,012 81,585 68,584 8,080 
ลกูหนีร้ายย่อย            
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั            
สนิทรัพย์อื่น            

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ2            
 

 

 

 

 

 

1 หลงัคณูค่าแปลงสภาพ 
2 ในสว่นท่ีไมม่ีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองท่ีกนัไว้ต่อยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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ตารางท่ี 15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินสุทธิ1 หลังพิจารณาปรบัลดความเส่ียงด้านเครดิตในแต่

ละประเภทสินทรพัย์ จ าแนกตามแต่ละน้าหนักความเส่ียง เฉพาะธนาคาร (ยอดคงค้างท่ีไมม่ี RATING) 
หน่วย : ล้านบาท 

 เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันท่ี 31 ธ.ค. 64  31 ธ.ค. 63 

 ยอดคงค้างท่ีไม่มี RATING  ยอดคงค้างท่ีไม่มี RATING 

ประเภทสินทรัพย์น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 35 50 75 100 150 250 625 938 1176  0 20 35 50 75 100 150 250 625 938 1176 

ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ                        

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง 
ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่ง
ประเทศ (MDBs) และองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์กรของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  

                       

ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินองค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)  

           
 

           

ลกูหนีธ้รุกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินองค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs)      1,569  727,450 638 

 

       1,639  720,337 499     

ลกูหนีร้ายย่อย     621,804 1,049           583,794 1,391      

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั   366,253  57,582 1,197         359,296  51,507 1,348      

สินทรัพย์อ่ืน 131,731     108,873  12,346     154,356     108,094  7,741    

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ2    9,685 10 18,078 369          11,778 6 18,459 723     

 
 
 
1 หลงัคณูค่าแปลงสภาพ 
2 ในสว่นท่ีไมม่ีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตซึง่น า้หนกัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัสดัสว่นของเงินส ารองท่ีกนัไว้ต่อยอดหนีท้ัง้สิน้ 
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5.2.3  ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของฐานะ  
ทัง้ที่อยู่ในงบดุลและนอกงบดุล ท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และ  
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ที่มีผลกระทบในทางลบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

นโยบายบรหิารความเส่ียงด้านตลาด 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสีย่งด้านตลาดที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้และมีเงินกองทุนที่ เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก ากับดูแลของธนาคาร  
แหง่ประเทศไทย ทัง้ในบญัชีเพื่อการค้า (Trading Book) และบญัชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) อีกทัง้มีกลยทุธ์ในการท า
ธุรกรรมของธนาคาร ซึ่งครอบคลมุบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และการควบคมุ
ภายใน โดยฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านตลาดจะทบทวนนโยบายเป็นประจ าทกุปี หรือปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

โครงสรา้งและความรบัผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานที่ท าธุรกรรมอนัก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านตลาด (Front Office)  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคมุดูแล ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบจ าลอง และ
จดัท ารายงานความเสีย่งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในบญัชีเพื่อการค้าและเพื่อการธนาคาร ภายใต้กรอบนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง (Limit) ที่ธนาคารก าหนด ได้แก่ Value at Risk Limit, Stop Loss Limit, Position Limit, 
Sensitivity Limit (PV01)  และ Greeks Limit ซึ่งแนวทางในการก าหนด Limit ส าหรับการควบคุมความเสี่ยงนัน้ 
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ ก าหนดระดับความเสียหายสูงสุดที่ยอมรับได้  เพื่อควบคุมฐานะที่เปิดของความเสี่ยง  
(Risk Exposure) ท่ีมีต่อความเสี่ยงด้านตลาด และกระจายอ านาจให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับเป็นผู้ ดูแลตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ  ที่มีความเสี่ยงด้านตลาด รวมถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการอนมุตัิ
ธุรกรรมทางการเงิน ก าหนดระบบงานที่เก่ียวข้อง และจดัตัง้โครงสร้างการรายงาน เพื่อควบคมุดแูลความเสีย่งและเพดาน  

วธิีท่ีใช้ในการค านวณเงินกองทุน  

การค านวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดใช้วิธีมาตรฐาน ซึ่งความเสี่ยงด้านตลาด ในแต่ละประเภท
ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทนุ ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน และความ
เสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ โดยมีมูลค่า เงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับความเสีย่งด้านตลาด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 
ส าหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน และระดบัธนาคาร จ านวน 3,500 ล้านบาท 

ฐานะในบัญชีเพ่ือการค้า 

ธนาคารประเมินความเสี่ยงของฐานะในบญัชีเพื่อการค้า ทัง้ฐานะเงินตราต่างประเทศ ตราสารหนี ้ตราสารทนุ และอนพุนัธ์
ทางการเงิน โดยใช้  Value at Risk (VaR) ในการประเมินมลูคา่สงูสดุที่ธนาคารมีโอกาสที่จะได้รับความเสยีหาย (Maximum 
Expected Loss) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตลาด (Market Factor) ณ ระดบัความเช่ือมัน่และระยะเวลาการถือครอง
ที่ก าหนด ซึ่งธนาคารค านวณ VaR ด้วยวิธี Historical Simulation โดยใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดในการ
ค านวณย้อนหลัง  1 ปี หรือ 250 วันท าการ ณ ระดับความเช่ือมั่นที่ ร้อยละ  99 และระยะเวลาการถือครอง  1 วัน  
รวมถึงการใช้ Sensitivity ประเภท Greeks ในการประเมินความเสีย่งของธุรกรรม Option และ PV01 ในการประเมินความ
เสีย่งของตราสารหนีแ้ละอนพุนัธ์ที่อ้างอิงอตัราดอกเบีย้  
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ธนาคารมีการท า Back Testing ทกุวนั เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลอง โดยท าการเปรียบเทียบคา่ VaR รายวนั 
กบัค่าของผลก าไร/ ขาดทนุที่อ้างอิงกบัการเปลี่ยนแปลงโดยสมมติ (Hypothetical Profit / Loss) และนบัจ านวนวนัที่ 
Hypothetical Profit/ Loss เกินค่า VaR ซึ่งประมาณการโดยแบบจ าลอง ว่าอยู่ในระดบัความเช่ือมัน่ที่ก าหนด หรือไม่ 

ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านตลาด ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในภาวะที่ไม่ปกติ หรือภาวะวิกฤต 
(Stress Events) ธนาคารก าหนดสถานการณ์จ าลองขึน้อ้างอิงจากข้อมลูในอดีตและการมองไปข้างหน้า (Forward Looking) 
ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากโครงสร้างและประเภทของการท าธุรกรรมของธนาคาร และรายงานผลกระทบจาก
การทดสอบภาวะวิกฤตตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่งทกุเดือน 

อัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ธนาคารประเมินความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการธนาคาร ( Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) 
โดยใช้วิธี Interest Rate Sensitivity ซึ่งพิจารณาจากฐานะในบญัชีเพื่อการธนาคารที่มีความอ่อนไหวตอ่การเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันของช่วงระยะเวลา  
ในการปรับอตัราดอกเบีย้ของรายการสินทรัพย์และหนี ส้ินที่มีความออ่นไหวตอ่อตัราดอกเบีย้ โดยสินทรัพย์และหนี ส้ินที่
อิงอ ัต ร าดอก เบี ย้ ลอยต ัว จะสามารถปรับเปลี่ยนอัต ร าดอกเบีย้ได้ท ันที  หากอิงอ ัต ร าดอกเบีย้คงที่จะปรับเปลี่ยน 
อตัราดอกเบีย้ได้ เมื่อครบก าหนด 

การประเมินจะใช้ข้อมลูฐานะในบญัชีเพื่อการธนาคาร ณ สิน้เดือน เพื่อดผูลกระทบของการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้
ที่มีตอ่รายได้และมลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคาร โดยพิจารณาเป็น  2  กรณี คือ 

1.  ประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบีย้สุทธิต่อปีของธนาคารจากการเปลี่ยนแปลงของ  
อตัราดอกเบีย้ 100 bps 

2.  ประเมินผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ทางเศรษฐกิจของธนาคารจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 
200 bps 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการธนาคาร  ซึง่เป็นการประเมินความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึน้ในภาวะวิกฤต (Stress Events) โดยใช้สถานการณ์จ าลองที่ธนาคารก าหนดขึน้เองตามความเหมาะสม และ
รายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤตตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่งเป็นรายไตรมาส 

 

 

 
  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 38 

 

ตารางท่ี 16 ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย*ต่อรายได้สุทธิ 
หน่วย : ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

บาท -490  -458  -485  -427  
USD 129  81  129  81  
Other currency 74  -23  74  -23  

รวมผลกระทบ -288  -401  -282  -370  

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สทุธิใน 1 ปีข้างหน้า -0.38% -0.55% -0.37% -0.50% 

* ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้เท่ากบั 100 bps 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ในกรณีที่อตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 100 bps พบว่าสง่
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิของธุรกรรมที่เป็นสกลุเงินบาท ลดลง 485 ล้านบาท สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึน้ 129 ล้าน
บาท และสกุลเงินอื่นๆ ลดลง 74 ล้านบาท รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ 100 bps เฉพาะ
ธนาคารมีผลกระทบฯโดยรวมลดลง 282 ล้านบาท ในขณะทีก่ลุม่ธุรกิจทางการเงินมีผลกระทบโดยรวมลดลง 288 ล้านบาท 

ฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุน 

 ตราสารทนุในบญัชีเพื่อค้า 

การลงทุนในตราสารทุนเพื่อหวังผลก าไรจากส่วนต่างของราคา (Trading Portfolio) โดยหาประโยชน์จากการ 
เปลีย่นแปลงของราคาหรือจากความแตกตา่งของราคาในตลาดอื่น 

การประเมินและการควบคมุความเสีย่ง 

ก่อนการลงทนุ  จะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้  โดยค านึงถึงสภาวะตลาด และความอ่อนไหวของตรา
สารทนุท่ีจะลงทนุ  โดยจะเน้นลงทนุในตราสารทนุจดทะเบียนท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย   ภายใต้
นโยบายการลงทนุของธนาคาร และมีการควบคมุความเสี่ยง โดยการก าหนดเพดานความเสี่ยงของเงินลงทนุทัง้ด้าน
ฐานะการถือครองตราสารทนุ (Position) และขนาดของความเสีย่ง (Risk Exposure) 

นโยบายบริหารความเสีย่งส าหรับตราสารทนุ 

จะค านงึถึงผลกระทบที่มีตอ่การเคลือ่นไหวของราคาตราสารทนุเป็นหลกั และเพื่อป้องกนัการเกิดผลขาดทนุจ านวนมาก 
จึงมีการก าหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้ของเงินลงทนุในกลุ่มนี ้ทัง้ด้านฐานะการถือครอง และขนาดความ
เสีย่ง  เพื่อใช้ควบคมุความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งของธนาคาร 

 ตราสารทนุในบญัชีเพื่อการธนาคาร 
การลงทุนในตราสารทุนเพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาวจากเงินลงทุน รวมทัง้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ธนาคาร และเพื่อรองรับการด าเนินธรุกิจของธนาคาร  
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การประเมินและการควบคมุความเสีย่ง 

จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการลงทุนในตราสารทุน  โดยน าปัจจัยต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องมา
ประกอบการพิจารณา ก่อนน าเสนอขออนมุตัิการลงทนุต่อคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ตามนโยบายการลงทนุและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องภายใต้หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวข้องก าหนดรวมถึงมี
การควบคมุความเสีย่งโดยการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และรายงานคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง 

นโยบายบริหารความเสีย่งส าหรับตราสารทนุ 

จะพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัพืน้ฐานของธุรกิจที่ธนาคารลงทนุ  นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงการกระจาย
ตวัของพอร์ตการลงทนุ ไมใ่ห้มีการกระจกุตวัอยูใ่นอตุสาหกรรมใดมากเกินไป   

ตารางท่ี 17 มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
หน่วย : ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพ่ือการธนาคาร     
มลูค่าตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  (ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ) 10,971 15,435 10,971  15,301  
มลูค่าตราสารทนุอ่ืน (ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ) 2,849 1,889 1,674  1,498  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -88 -70 -11  2  
สว่นเกินทนุ (ต ่ากวา่ทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมลูค่า
ด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 6,173 5,871 6,181  5,957  

มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 8,331 8,078 4,167  3,289  

การติดตามและการรายงานความเส่ียง 

ธนาคารมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาด  ประเมินมูลค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ ติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นประจ า รวมทัง้รายงานการเงินลงทุนในตราสารทุนต่อ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของธนาคารเพ่ือทราบ ตามนโยบายการลงทุนและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี 

 เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของตลาด 
ส าหรับเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีมีตลาดรองในการซือ้ขาย เช่น เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 
ธนาคารจะวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีถืออยูด้่วยราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท าการ 

 เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมม่ีตลาดรอง 
ธนาคารประมาณมลูคา่ยตุิธรรมส าหรับเงินลงทนุในตราสารทนุที่ไมม่ีตลาดรอง โดยใช้มลูคา่สทุธิทางบญัชีลา่สดุ 
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5.2.4  ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ คือ ความเสีย่งที่จะเกิดความเสยีหายตา่งๆ อนัเนื่องมาจากความไมเ่พียงพอหรือความบกพร่อง
ของกระบวนการควบคมุภายใน (Internal Control) บคุลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System) หรือเหตกุารณ์
ภายนอก (External Event) รวมถึงความเสีย่งด้านกฎหมาย แตไ่มร่วมความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) และความ
เสีย่งด้านช่ือเสยีง (Reputational Risk) 

หลักการบรหิารจดัการความเส่ียง 

ธนาคารดแูลและให้ความส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการทัง้ในระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยฝ่ายบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ เป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบและดแูลให้การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการของ
ธนาคารเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารก าหนด โดยยดึหลกัการบริหารจดัการความเสีย่ง 3 ขัน้ ได้แก่ 

ขัน้ที่  1  คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึน้กับกระบวนการ
ท างานและความเสี่ยงที่มีอยูข่องหน่วยงานตนเองดีที่สดุในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ระบ ุ
ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยง พร้อมทัง้รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Officer: ORO) เพื่อท าหน้าที่ประสานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตัิการ ทัง้ด้านการใช้เคร่ืองมือและการบริหารจดัการความเสีย่งให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคาร 

ขัน้ที่  2  คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมก ากับดูแลด้านต่างๆ  ท าหน้าที่สนับสนุนเคร่ืองมือ 
แนวทาง และวิธีการให้หนว่ยงานในขัน้ท่ี 1 ใช้ในการบริหารจดัการความเสีย่ง 

ขัน้ที่  3  คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริหารจดัการความเสี่ยงและระบบการ
ควบคมุภายในของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ธนาคารมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการเพื่อเป็นกรอบในการบริหารจดัการความเสีย่งให้กบัทกุ
หนว่ยงานอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้มัน่ใจวา่ธนาคารจะสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดภายใต้ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ 
และยังเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่ง
นโยบายดงักลา่วจะมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั  โดยต้องผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร รวมไปถึงมีการสื่อสารให้พนกังานทุกคนเห็นความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง และเน้นให้
ตระหนกัวา่การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการเป็นหน้าที่ของพนกังานทกุคน  
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ธนาคารได้ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการในภาพรวม
ของธนาคารระดบัองค์กร โดยมีการก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดบัความเสี่ยงที่ทนได้ 
(Risk Tolerance) พร้อมทัง้ควบคุมความเสี่ยงผ่านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
และผ่านมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ในลกัษณะการป้องกันและการตรวจพบ เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบตัิงาน รวมไปถึงยงัเป็นการป้องกนัและลดความเสยีหายอนัอาจเกิดขึน้กบัธนาคารและลกูค้าของธนาคาร 

 

ธนาคารก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Risk 
Prevention) และการจดัการความเสี่ยงได้อย่างทนัท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธนาคารและลกูค้าของธนาคาร โดยก าหนดให้
หน่วยงานต่าง  ๆมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการผ่านกระบวนการ ประกอบด้วยการระบ ุประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงาน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ผ่านเคร่ืองมือที่ เก่ียวข้อง อาทิ  การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่ เกิดจาก  
ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติ การ (Operational Loss Data Collection)   การประเมิ นการควบคุมความเสี่ ยงด้ วยตนเอง  
(Risk Control Self Assessment : RCSA)  และการก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)   

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารอยา่งกว้างขวาง ทัง้การท าธุรกรรม ออกผลติภณัฑ์
หรือบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่ต้องการความ
ทนัสมยัและความสะดวก พฒันาการตา่ง ๆ เหลา่นี ้แม้วา่อาจท าให้ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการมีแนวโน้มสงูขึน้  แตธ่นาคาร
ก็มีกระบวนการในการพิจารณาความเสีย่งในขัน้ตอนการออกผลติภณัฑ์หรือบริการตา่ง ๆ โดยก าหนดให้หนว่ยงานต้องท า
การประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคมุความเสี่ยง ผ่านขัน้ตอนการท าProduct Assessment ส าหรับ
การออกผลิตภณัฑ์ใหม่/การปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัต่าง ๆ ได้รับการบริหารจดัการและป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดความเสยีหายแก่ธนาคารและลกูค้าของธนาคารได้ 

นอกจากนี  ้ธนาคารยังมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก 
(Outsourcing) และการรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing) รวมไปถึงมีการก าหนดให้มีแผนรองรับ
กรณีผู้ ให้บริการภายนอกไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลกูค้าของ
ธนาคาร 
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ส าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร  และอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกรรมหลกัของธนาคาร ธนาคารมีการก าหนดนโยบายการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management Policy : BCM Policy) และมีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP) ส าหรับธุรกรรมหลกัของธนาคารเพื่อรองรับความเสี่ยงดงักลา่ว เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่แม้ในภาวะฉกุเฉินหรือ
ภาวะวิกฤต ธนาคารยงัสามารถให้บริการแก่ลกูค้าของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดให้มีการทดสอบแผนอย่าง
สม ่าเสมอรวมไปถึงมีการทดสอบแผนฯ ร่วมกบัผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคารใช้บริการ เพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสทิธิภาพ
และยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ทัง้กบัพนกังานและลกูค้าของธนาคารด้วย 

 

         

องค์ประกอบ BCM ของธนาคาร 

ทัง้นี ้ธนาคารจะมีการสรุปข้อมลูสถานะความเสีย่งด้านปฏิบตัิการของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหต ุและรายงานตอ่ผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง (ROC) เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อทราบและบริหารจดัการสถานะความ
เสีย่งที่มีอยูแ่ละสนบัสนนุการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

การค านวณเงินกองทุนรองรบัความเส่ียง 

ส าหรับการด ารงเงินกองทุนขัน้ต ่าส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารใช้  
วิธี Standardized Approach (SA-OR) โดยมีการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทัง้เช่ือมโยง
รายได้และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานออกเป็น 8 สายธุรกิจ (Business Lines) เพื่อใช้ในการค านวณเงินกองทนุส าหรับ
ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 

5.2.5  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสีย่งที่ธนาคารไมส่ามารถช าระหนีส้นิ หรือภาระผกูพนัเมื่อถึงก าหนด เนื่องจาก
ไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทนุได้ด้วยต้นทนุที่
สงูเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุของธนาคารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

โครงสรา้งการบรหิาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร 

ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหาร 
ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร  ดงันี ้  

การก าหนดนโยบายและก ากับ

ดูแล 

การระบุและประเมินความเส่ียง การจัดท า BCP การติดตาม & ประเมินผล 

การติดตาม & ประเมินผล 
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 คณะกรรมการธนาคาร 

มีหน้าที่หลกัในการอนมุตัินโยบายบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง แผนฉกุเฉินสภาพคลอ่ง  และอนมุตัิเพดาน หรือ
ตวับง่ชี ้(Trigger) ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่ธนาคารยอมรับได้ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง (Risk Oversight Committee - ROC) 

มีหน้าที่ในการเสนอก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร  ควบคุม  ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่
ธนาคาร และหนว่ยงานก ากบัก าหนด และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทกุเดือน และรายงานคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
และ/หรือพิจารณาทกุไตรมาส 

 คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (Assets and Liabilities Management Committee – ALCO) 

มีหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนีส้ิน และเงินกองทุนของธนาคารให้ เหมาะสม  
ติดตามปัจจยัภายนอกตา่งๆที่มีผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง และการท าก าไรของธนาคาร ก าหนดกลยทุธ์ในการจดัการ
ด้านความเสี่ยงจากสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย้  และน าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนีส้นิ (ALCO) ตอ่คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและ/หรือ ตดัสนิใจ 

โครงสรา้งการบรหิาร และการก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารมีการก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน และก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสีย่ง
ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ก าหนดให้บริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินต้อง
จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน มีโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง และมีการ
ก าหนดขอบเขตผู้มีอ านาจอยา่งชดัเจน  มีกระบวนการด าเนินงานตามระบบติดตามการปฏิบตัิงาน และระบบการควบคมุ
ภายในอยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ  มีการระบ ุวดั ติดตาม และควบคมุความเสีย่งตามแนวทางที่ก าหนดในนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการจดัท ารายงานฐานะสภาพคล่องรวมถึงข้อมลูที่เก่ียวข้อง 
และน าสง่ให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารใช้ในการติดตามฐานะสภาพคลอ่งและระดบัความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบที่มีตอ่สภาพคลอ่งของธนาคาร 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงไทยมีลกัษณะการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจาย
อ านาจ (Decentralize)  ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ เอง โดยธนาคารจะ
พิจารณาให้ความช่วยเหลอืด้านสภาพคลอ่งแก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม 

ระบบการบรหิารความเส่ียง 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งที่ส าคญั ดงันี ้

1. การระบคุวามเสีย่ง  

การบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งจะมีการวิเคราะห์แหลง่ที่มาของความเสีย่งจากโครงสร้างงบดลุ เพื่อ
ระบุถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ
สภาพคลอ่ง รวมทัง้ความสามารถในการเปลีย่นสนิทรัพย์ตา่งๆ ให้เป็นเงินสด    
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2. การวดัความเสีย่ง  

ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งสามารถวดัได้จากประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผกูพนั
นอกงบดุล เพื่อดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะห์อตัราสว่น
ทางการเงิน เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนีธ้นาคารได้ก าหนด Survival 
period ที่ธนาคารสามารถบริหารสภาพคลอ่งได้อยา่งเพียงพอในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤต
ที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนด  

3. เพดานหรือตวับง่ชี ้(Trigger) ความเสีย่ง และการควบคมุความเสีย่ง 

ธนาคารควบคมุความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้
มีการติดตามดแูลฐานะสภาพคลอ่งและรายงานตอ่คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้
มีการก าหนดเพดานหรือตัวบ่งชี ้(Trigger) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อใช้ควบคมุความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. การติดตาม และรายงานความเสีย่ง 

ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคลอ่งอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหารระดบัสงู และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ท่ีรับผิดชอบในการบริหารและจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง
ได้รับทราบถึงฐานะและระดบัความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อเตรียมจดัหาแหล่งเงินทนุให้เพียงพอกบัความต้องการ
หรือลดความเสีย่งที่จะขาดสภาพคลอ่ง 

การทดสอบภาวะวกิฤตความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ธนาคารก าหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบ
ภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก าหนดขึน้เองซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิด
ขึน้กับธนาคารเอง (Institution-specific crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึน้กับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อ
สภาพคลอ่งของธนาคาร (Market-wide crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทัง้สองปัจจยั (Combination of 
both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ าลองจะสมมติให้มีการเบิกถอนเงินฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสดัส่วนที่ต่างกัน  
สภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์สภาพคล่องลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น  
นอกจากนีธ้นาคารมีการปรับข้อมลูให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมที่เกิดขึน้จริงทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้
จดัท าแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์จ าลอง  
ซึ่งแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่งได้ก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อเตือนภยัส าหรับวิกฤตการณ์สภาพคลอ่งเพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรง
กระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคลอ่งที่จะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งทีด้วยคา่ใช้จ่าย/ต้นทนุท่ีสมเหตสุมผล   

5.2.6  ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม 
หรือไม่สอดคล้องกบัปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด ารงอยู่  
ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
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ธนาคารก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์เพื่อให้มีกระบวนการและแนวทางในการก าหนดและทบทวน
แผนกลยทุธ์ธุรกิจของธนาคารท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน และเช่ือมโยงกบัการบริหาร
ความเสีย่ง มีการบริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลง มีการติดตามประเมนิ
และรายงานผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยธนาคารจะทบทวนนโยบายเป็นประจ าทกุปี และที่ส าคญัหากช่วงไหนที่
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ธนาคารจะมีการทบทวนแผน เพื่อ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่เปลีย่นแปลง  

การจดัท าแผนกลยทุธ์ของธนาคารจะมีการระดมความคิดของผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารและคณะกรรมการธนาคาร 
รวมทัง้มีการจดัท าประมาณการแผนการเงินพร้อมงบประมาณ เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้แผน
กลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะต้องได้รับการพิจารณาและผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารด้วย  

ธนาคารมีการประเมินและก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่งด้านกลยทุธ์โดยพิจารณาจากปัจจยัแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ การแข่งขนั การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น 
และพิจารณาจากปัจจยัภายใน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอและคณุภาพของบคุลากร
ความเพียงพอของข้อมลู และเทคโนโลยี เป็นต้น และมีกระบวนการควบคมุความเสี่ยงโดยติดตามรายงานผลด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย ดชันีชีว้ดัความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ/หรือทนได้ที่ก าหนด หากความเสี่ยงด้าน 
กลยทุธ์อยู่ในระดบัที่สงูเกินจุดเฝ้าระวงั ธนาคารจะระดมผู้ เก่ียวข้องเพื่อหาสาเหตแุละก าหนดแนวทางการแก้ไข รวมทัง้
ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขอยา่งใกล้ชิด 
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ตารางท่ี 18 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

หวัข้อ หุ้นบุริมสิทธิ 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150020Z01, TH0150020Z19, TH0150020R19 
  การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่
เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทุนชัน้ท่ี 2)  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 28 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) มีการเปลีย่นแปลง Par value จาก 10 บาท เป็น 5.15 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี สว่นของเจ้าของ 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) ไม่มีข้อมลู 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลาการ

ช าระคืน 
ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไม่มีข้อมลู 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
ไม่มีสทิธิการไถ่ถอน 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน ไม่มีข้อมลู 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) ไม่มีข้อมลู 
  ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราลอยตวั 
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เงินปันผลเช่นเดียวกบัหุ้นสามญั+ 

เงินปันผลในอตัราคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้

เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
มีอ านาจตดัสนิใจได้เองทัง้หมด 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไขใน
การก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มี ตามที่ธนาคารก าหนด 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ จาก 10 บาท เป็น 5.15 บาท 
31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ไม่มีข้อมลู 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
เทียบเท่าหุ้นสามญั 
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ตารางท่ี 18 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หวัข้อ KTB27NA 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150037B00  

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชัน้ท่ี 2)  เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 20,000 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 พฤศจิกายน 2560 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 23 พฤศจิกายน 2570 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
มีสทิธิในการไถ่ถอนกอ่นก าหนดเมื่อได้รับอนมุติัจาก ธปท. 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 23 พฤศจิกายน 2565 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้น

กู้   
ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที ่
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 3.40% 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด

ได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
ไม่มอี านาจตดัสนิใจได้เอง 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มีคณุสมบติัในการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มีอ านาจอื่น

ใด ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิ่มทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึง่หากไม่มีความ
ช่วยเหลอืทางการเงินดังกลา่วจะท าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถด าเนิน

กิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจลดทัง้จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ถาวร 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสทิธิ,Hybrid Bond 
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ตารางท่ี 18 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หวัข้อ KTB297A 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150039707  

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชัน้ท่ี 2)  เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 24,000 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 12 กรกฎาคม 2562 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 12 กรกฎาคม 2572 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
มีสทิธิในการไถ่ถอนกอ่นก าหนดเมื่อได้รับอนมุติัจาก ธปท. 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 12 กรกฎาคม 2567 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้   

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที ่
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 3.70% 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด

ได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
ไม่มอี านาจตดัสนิใจได้เอง 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มีคณุสมบติัในการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มีอ านาจอื่น

ใด ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิ่มทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึง่หากไม่มีความ
ช่วยเหลอืทางการเงินดังกลา่วจะท าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถด าเนิน

กิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจลดทัง้จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ถาวร 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสทิธิ,Hybrid Bond 
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ตารางท่ี 19 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจ างวดธันวาคม 2564 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ ก/ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้หลักเกณฑ์
การก ากับดแูลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ ข/ 

การอ้างอิง 

สินทรัพย์    

เงินสด 63,544 63,517  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 469,216 468,470  

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 18,039 18,804  

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 52,660 52,665  

เงินลงทนุสทุธิ 342,042 343,175  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ 21,975 32,434  

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ    

เงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้ 2,629,259 2,558,242  

ดอกเบีย้ค้างรับ 20,579 20,009  

รวมเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,649,838 2,578,251  

หกั  รายได้รอตดับญัช ี 296 1,069  

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 173,322 166,235  

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ - ที่นบัเป็นเงินกองทุน - 23,296 Q 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ - ที่ไม่นบัเป็นเงินกองทุน - 142,939  

สว่นปรับมลูค่าจากการป้องกนัความเสีย่ง - -27  

รวมเงินให้สนิเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 2,476,220 2,410,920  

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 39,227 39,257  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 31,518 33,758  

ค่าความนิยมและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 10,846 11,036  

ค่าความนิยมสทุธิ - 300 L 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นสทุธิ 10,846 10,736 M 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 4,789 3,190 N 

สนิทรัพย์อื่นสทุธิ 26,668 29,412  

รวมสินทรัพย์ 3,556,744 3,506,638  

หนีสิ้น    

เงินรับฝาก 2,614,747 2,617,198  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 296,344 297,703  

หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,210 4,210  

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 50,550 50,544  

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 133,817 94,250  

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 44,000 44,000  

ตราสารที่นบัเป็นเงินกองทุน 44,000 44,000 P 

ตราสารที่ไม่นบัเป็นเงินกองทุน - -  

ตราสารหนีด้้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 18,647 18,647  

ตราสารที่นบัเป็นเงินกองทุน 18,647 18,647 O 

ตราสารที่ไม่นบัเป็นเงินกองทุน - -  

อื่น ๆ - ไม่นบัเป็นเงินกองทนุ 71,170 31,603  

ประมาณการหนีส้นิ 20,364 20,093  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี - 15  

หนีส้นิอื่น 62,601 60,086  

รวมหนีสิ้น 3,182,633 3,144,099  
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ตารางท่ี 19 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เก่ียวข้องกับเงินกองทุน ประจ างวดธันวาคม 2564 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ ก/ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ข/ 

การอ้างอิง 

ส่วนของเจ้าของ    

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 72,005 72,005  

หุ้นบริุมสิทธิ 28 28 A 
หุ้นสามญั 71,977 71,977 B 

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูค่าหุ้น 20,834 20,834  

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูค่าหุ้นบริุมสิทธิ - -  
สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูค่าหุ้นสามญั 20,834 20,834 C 

สว่นต ่ากวา่ทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย -660 -  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 30,526 30,439  
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 14,296 14,006  

นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ 13,770 13,770 F 

ไมน่บัเข้าเป็นเงินกองทนุ 526 236  
สว่นเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ 10,078 15,886  

สว่นเกินทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของตราสารทนุ 9,800 11,841 G 

สว่นเกินทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของตราสารหนี ้ 278 4,045 H 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 73 45 I 
เงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (สว่นท่ีมีประสิทธิผล) 67 -31 J 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 6,012 533  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 237,348 236,472  
จดัสรรแล้ว 7,201 229,099  

ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201 7,201 D 

ส ารองอ่ืนๆ - 2,287  
คงเหลือหลงัจากการจดัสรร - 219,611 E 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 230,147 7,373  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิยงัไมไ่ด้จดัสรร 230,147 10,132  

อ่ืน ๆ - -2,759 K 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 360,053 359,750  

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 14,058 2,789  
รวมส่วนของเจ้าของ 374,111 362,539  
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,556,744 3,506,638  

 

 

 
ก/ งบการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะหมายถึงงบการเงินแบบกลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย 
บริษัทแม ่และบริษัทยอ่ย ทกุบริษัทภายใต้โครงสร้างกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

ข/ งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน จดัท าภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินนีจ้ะไมร่วมถึงบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทท่ีถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 19 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนบดแูลที่

รายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 72,005 A + B 

สว่นเกิน (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้น (สทุธิ) 20,834 C 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201 D 

เงินส ารองที่จดัสรรจากก าไรสทุธิ -  

ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 219,611 E 

รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 29,670  

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร  13,770 F 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 15,886  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารทนุ  11,841 G 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนี ้ 4,045 H 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ  45 I 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสีย่งส าหรับการป้องกนัความเสีย่งใน
กระแสเงินสด (สว่นท่ีมีประสทิธิผล)  -31 

J 

รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ -  
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดแูล 349,321  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดแูล   
ผลขาดทุนสทุธิ -2,880 K 

ค่าความนิยม -240 L 1/ 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) -10,736 M 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี -3,235 N 2/ 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น  

-156 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษัทนัน้ 

-3,894 
 

รวมรายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -21,141  
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 328,180  
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1)   
เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนีส้ามญั และเจ้าหนีด้้อยสทิธิทกุ

ประเภท ซึง่รวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2  18,647 
O 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคมุและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 1,425 

 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกั 20,072  
รายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1)   

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่
ธุรกิจทางการเงินอื่น - 

 

รวมรายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -  
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 20,072  
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 348,252  

 

1/  สทุธิหลงัหกัหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
2/ สทุธิเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงาน 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 52 

 

ตารางท่ี 19 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงินกองทุนบดูแลท่ี

รายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงิน 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2    

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท่ี้มีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 44,000 P 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) 23,296 Q 3/ 
รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ก่อนรายการหัก 67,296  
รวมรายการหักเงินกองทุนชัน้ที่ 2  -  

รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 2 (T2) 67,296  
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้ (TC = T1+T2) 415,548  

3/ ร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

ตารางท่ี 19 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III ส าหรับธนาคาร 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 31 ธันวาคม 2564 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 :   

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ   
รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 323,443 - 

หกั รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ (14,405) - 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของสทุธิ 309,038  
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน   

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 18,647 - 

หกั  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินสทุธิ 18,647  

รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 1  327,685  

เงินกองทุนชัน้ที่ 2 :    

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 66,310 -44,000 

หกั  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  

รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 2  66,310  
รวมเงินกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 393,995  
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ตารางท่ี 20 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III ส าหรบั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 31 ธันวาคม 2564 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 348,252  

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 328,180  

ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 71,977  

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูค่าหุ้น (สทุธิ) 20,834  

เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 28  

ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201  

เงินส ารองท่ีจดัสรรจากก าไรสทุธิ -  

ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 219,611  

รายการอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 29,670  

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร  13,770  
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 15,886  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารทนุ  11,841  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนี ้ 4,045 - 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ  45 - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี่ยงส าหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge Reserve)  -31 

 

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี่ยง
ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
(Hedge of Net Investment in Foreign Operation) - 

 

รายการอ่ืนของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ -  

รายการของบริษัทลกูท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ี
อ านาจควบคมุท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของของ
กลุม่ธุรกิจทางการเงิน - 

 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ  -21,141  

ขาดทนุสทุธิ -2,880  

ค่าความนิยม -240  

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน -10,736 - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -3,235  

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอ่ืน
หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอ่ืน  -156 

 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของ
บริษัทท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษัทนัน้ -3,894 
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ตารางท่ี 20 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III  

ส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 31 ธันวาคม 2564 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 20,072  

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท่ี้มีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี ้
สามญั และเจ้าหนีด้้อยสิทธิทกุประเภท ซึง่รวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 18,647 

- 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกท่ี
สามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 1,288 

 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสาร
ทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอ่ืน  

- 
 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2  67,296  

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้มีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 44,000 -44,000 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ 23,296  

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอก
ท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

- 
 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  

เงินกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 415,548  

 

 
 

 

 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 55 

 

 

 

 

 

 


