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การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงนิกองทุน 

 Basel III _ Pillar III 
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ขอบเขตการบังคบัใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนตาม Basel III    ซ่ึงก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินจะตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามวิธีการประเมินระดบัความเส่ียงท่ีซบัซ้อนข้ึน  สามารถสะทอ้นความเส่ียง และ
ครอบคลุมความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน   ทั้ งน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณจะเปรียบเทียบขอ้มูล ณ  31 ธนัวาคม 2562 กบัการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินคร้ังล่าสุด   โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารประกอบดว้ย 

1.   ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2.  บริษทัลีสซ่ิงไอซีบีซี(ไทย) จ ากดั 

ซ่ึงนอกเหนือจากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้   ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไดก้ าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสดา้นขอ้มูล
การด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ดงัน้ี  

โครงสร้างเงินกองทุน  

          องคป์ระกอบเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม 2562  เปรียบเทียบกบั
ขอ้มูล  ณ 30 มิถุนายน 2562  มีดงัต่อไปน้ี        

                                                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562 

   
เงนิกองทุนช้ันที ่1   

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
  ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 20,081,600 20,081,600 
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,600,000 1,100,000 
  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 9,337,444 8,369,496 
  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 335,264 255,156 
    รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) 
  หกั รายการท่ีหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (1,192,016) (1,168,299) 

           รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 30,137,443 28,613,104 
เงนิกองทุนช้ันที ่2   
           หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 

  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,656,076 2,694,204 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที ่2 7,656,076 7,694,204 

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 37,793,519 36,307,308 
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(หน่วย: พนับาท) 

เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธันวาคม 2562 30 มถุินายน 2562 
   
เงนิกองทุนช้ันที ่1   

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
  ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 20,081,600 20,081,600 
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,600,000 1,100,000 
  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,945,207 7,031,475 
  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 335,311 254,946 
  หกั รายการท่ีหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (459,545) (445,587) 
  รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 29,502,573 28,022,434 

เงนิกองทุนช้ันที ่2   
            หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 

  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,295,622 2,284,219 
  รวมเงนิกองทุนช้ันที ่2 7,295,622 7,284,219 

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายเฉพาะธนาคารฯ 36,798,195 35,306,653 

 
ความเพยีงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินจะตอ้งด ารงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต  ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
8.50 นั้น และ ตอ้งด ารง Conservation buffer ปีละ 0.625% ตั้งแต่ปี 2559 จนครบ 2.5% ในปี 2562  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายการด ารงเงินกองทุนทั้งส้ินเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑว์ิธีการและ
เง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  โดยในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนส าหรับสินทรัพยเ์ส่ียงแต่ละ
ประเภท     ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดเ้ลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัความซบัซอ้นและขนาดของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงัน้ี 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต                             วธีิ Standardized Approach 
 ความเส่ียงดา้นตลาด                              วธีิ Standardized Approach 
 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ                      วธีิ Basic Indicator Approach 

นอกจากนั้นกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน  เพื่อให้สามารถปฏิบติัไดต้าม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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มูลค่าเงินกองทุนข้ันต ่าทีต้่องด ารง 

ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนตามBasel III ก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯมีมูลค่า
เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

       1.  เงนิกองทุนทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ    

     ค  านวณโดยวธีิ Standardized Approach  ซ่ึงสามารถจ าแนกตามประเภทสินทรัพย ์  ส าหรับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน  และเฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธนัวาคม  2562  และ ณ 30 มิถุนายน 2562   มีดงัน้ี 

                            (หน่วย: พนับาท) 
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

  31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562 

มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ    
      ลูกหนีไ้ม่ด้อยคุณภาพ    
              ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ 
                      เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
               ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง  
                      เหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,893,177 3,014,068 
               ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั ลูกหน้ีเอกชน 12,863,895 12,628,433 
              ลูกหน้ีรายยอ่ย  2,067,536 2,415,487 
              สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  469 204 
              สินทรัพยอ่ื์น  178,298 200,416 

        ลูกหนีด้้อยคุณภาพ  57,944 61,976 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ  18,061,319 18,320,584 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

                                                        เฉพาะธนาคารฯ  
  31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562 

มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ    
      ลูกหนีไ้ม่ด้อยคุณภาพ    
              ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ 
                      เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
               ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง  
                      เหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,887,347 3,002,777 
               ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั ลูกหน้ีเอกชน 12,205,042 11,989,973 
              ลูกหน้ีรายยอ่ย  25,999 11,392 
              สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  469 204 
              สินทรัพยอ่ื์น  474,821 511,180 

        ลูกหนีด้้อยคุณภาพ  16,553 17,168 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ  15,610,231 15,532,694 
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2.      เงนิกองทุนทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด  

  ส าหรับฐานะในบญัชีเพื่อการคา้ค านวณโดยวธีิ Standardized Approach โดยเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียง
ดา้นตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2562 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด 22,275 22,275 12,888 12,888 
 

3. เงนิกองทุนทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฎบิัตกิาร        

        การค านวณเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฎิบติัการโดยวิธี Basic Indicator Approach  ซ่ึงเงินกองทุนท่ีตอ้ง
ด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจทาง และ  เฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 
เป็นดงัน้ี 

                                                   (หน่วย :พนับาท) 
 31 ธนัวาคม  2562 30 มิถุนายน  2562 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียง 
      ดา้นปฎิบติัการ 

 
811,132 

 
541,773 

 
811,086 

 
542,923 

 
4. อตัราส่วนเงนิกองทุนทีต้่องด ารง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ   ไดค้  านวณสินทรัพยเ์ส่ียงตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัตาม Basel  III  ส าหรับ
ความเส่ียงทั้ง 3  ดา้น  ส่งผลใหมี้อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย ์ดงัน้ี                   

 (หน่วย : ร้อยละ)                                                                                           

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามเกณฑ ์ธปท. 

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุน 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2562 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 13.6 12.7 8.50 8.50 
      เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 13.6 12.7 7.00 7.00 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 3.4 3.4 - - 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 17.0 16.1 11.00 11.00 
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(หน่วย : ร้อยละ)                                                                                           

 เฉพาะธนาคารฯ ตามเกณฑ ์ธปท. 

อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุน 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2562 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 15.5 14.8 8.50 8.50 
      เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 15.5 14.8 7.00 7.00 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 3.8 3.8 - - 
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 19.3 18.6 11.00 11.00 

 

การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้เกณฑ์ก ากบัแบบรวมกลุ่ม 

เงนิกองทุนในระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

                                                                                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

แหล่งอา้งอิงใน
งบการเงิน 

เงินกองทุนช้ันท่ี  1    
       เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    
        ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 20,081,600 20,081,600 A 
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,600,000 1,100,000    B 
        ก  าไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 9,337,444 8,369,496 C 
        ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 335,264 255,156     D 
        รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) E 
         หกั รายการท่ีหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (1,192,016) (1,168,299)    F 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 30,137,443 28,613,104  

เงนิกองทุนช้ันที่ 2    
         หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 G 
         เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,656,076 2,694,204    H 

  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 7,656,076 7,694,204  

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งส้ิน 37,793,519 36,307,308  

 

งบการเงนิภายใต้เกณฑ์ก ากบัแบบรวมกลุ่ม                               
                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 
รายการ 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

แหล่งอา้งอิงใน
งบการเงิน 

สินทรัพย์    
 เงินสด 458,708 399,073  

 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 26,284,903 20,100,621  
 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 230,149 397,062  
 เงินลงทุนสุทธิ 72,119,464 71,267,384  
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                                               (หน่วย: พนับาท) 

 
รายการ 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

แหล่งอา้งอิงใน
งบการเงิน 

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ    
     เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 162,092,832 156,897,168  

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 338,097 345,970  
        รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 162,430,929 157,243,138  

    หกั รายไดร้อตดับญัชี (6,279,223) (5,600,369)  
    หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,067,111) (7,962,565)  

          ส่วนท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 2,656,076 2,694,204    H 

   หกั ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (18) (14,832)  
 รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 149,084,577 143,665,372  

 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 266,208 683,422  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 171,760 143,901  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 33,072 33,577 F 
 สิทธิการเช่าสุทธิ 111,818 117,184  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 1,158,943 1,134,722   F 

 รายไดค้า้งรับสุทธิ 614,798 590,779  
 ลูกหน้ีตามสญัญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 387,600 312,418  

 ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 766,726 695,333  
 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 42,342 41,415  

 รวมสินทรัพย์ 251,731,068 239,582,263  

หนีสิ้น    
 เงินรับฝาก 129,820,245 110,809,602  
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 48,767,850 60,652,362  
 หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 35,101 43,987  
 หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 458,904 299,114  
 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 37,247,949 34,022,157  

     หุ้นกู้ด้อยสิทธิส่วนท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 5,000,000 5,000,000          G 
 ประมาณการหน้ีสิน  302,703 278,859  
 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,078,337 997,008  
 หน้ีสินอ่ืน 2,019,801 1,723,499  
 รวมหนีสิ้น 219,730,890 208,826,588  

 
ส่วนของเจ้าของ 

   

 ทุนจดทะเบียน และ ทุนท่ีออกและช าระแลว้    
      หุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 4,024 4,024 A 
      หุ้นสามัญ 20,128,070 20,128,070  A 
 หุ้นทุนซ้ือคืน (50,494) (50,494) A 
 ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (24,849) (24,849) E 
 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 335,264 255,156 D 
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รายการ 

31 ธนัวาคม  
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

แหล่งอา้งอิงในงบ
การเงิน 

     

 ก าไรสะสม    
    จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฏหมาย 1,600,000 1,100,000    B 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,008,163 9,343,768  

           ส่วนท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ 9,337,444 8,369,496 C 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 32,000,178 30,755,675  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 251,731,068 239,582,263  

ข้อมูลคุณสมบัตขิองตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 

หัวข้อ รายละเอยีด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซีไทย จ ากดั (มหาชน) 

2 รุ่น หรือ หมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ICBCT289A 

  การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ / 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

4 มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกฎฑ ์Basel III หรือไม่ มีคุณสมบติั 

5 กรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ให้ระบุคุณสมบติัดงักล่าว -  

6 ตอ้งทยอยลดนบั หรือ นบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย ์/ ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้น
บาท) 

5,000 (ห้าพนัลา้น) บาท 

9 มูลค่าท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par Value) (หน่วย : บาท) 1,000 (หน่ึงพนั) บาท / หน่วย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่วย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 มีนาคม 2561 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน หรือ มีการก าหนด

ระยะเวลาการช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 23 กนัยายน 2571 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการอนุมติั

จากผูก้  ากบัดูแล หรือ ไม ่
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน  วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอน และ จ านวนเงินในการไถ่
ถอน 

ผูอ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้  ถ้าเกิด
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
1. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนด ณ วนัครบก าหนด 5 (ห้า) 
ปี นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน หรือ 
วนัใด ๆ ภายหลงัจากนั้น หรือ 
2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรอนัส่งผล
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูอ้อกตราสารเงินกองทุน
เปล่ียนแปลงไป หรือ 
3. มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุน
อนัส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนท่ีเคยนบัเป็นเงินกองทุนชั้น
ท่ี 2 มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือ 
 
4. เป็นกรณีหรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเ พ่ิมเ ติมในอนาคตหลังจากวันออก ตราสาร
เงินกองทุน 
 

16 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) หลงัจาก 23 มีนาคม 2565 ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนอาจขอ
ไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด  
17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ี หรือ ลอยตวั อตัราผลตอบแทนแบบคงท่ี 
18 อตัราผลผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5(สามจุดห้าศูนย)์ ต่อปี ช าระ

ดอกเบ้ียทุกๆ 3(สาม) เดือน  จนถึงก าหนดไถ่ถอน 
19 มี dividend stopper  หรือ ไม่  -ไม่มี- 
20 ธนาคารพาณิชยมี์อ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ีย หรือ ผลตอบแทนอ่ืน

ใดไดเ้องทั้งหมด หรือ บางส่วน หรือ ตามค าสัง่ท่ีไดรั้บ 
ธนาคารมีอ านาจตัดสินใจได้ตามเ ง่ือนไขท่ีปรากฎใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนก าหนด หรือไม่ เช่น มี
เง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงข้ึนในลกัษณะขั้นบนัได (step up) 

ไม่มีเง่ือนไขในการก าหนดดอกเบ้ียให้สูงข้ึนเป็นขั้นบนัได 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือ สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคารพาณิชย์

นั้นก าหนดไว ้(Conversion trigger) 
- 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั้งจ  านวน หรือ บางส่วน - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินท่ีมีแปลงสภาพ

ไป 
- 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทางการเงินท่ีมีแปลงสภาพไป - 
29 คุณสมบติัในการลดมูลค่า มีคุณสมบติัในการลดมูลค่า 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

30 กรณีการลดมูลค่า ให้ระบกุารลดมูลค่าท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้ กรณีท่ีผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีไม่
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตดัสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน  ผูถื้อตรา
สารเงินกองทุนจะถูกบงัคบัตดัหน้ีตามตราสารเงินกองทุน
เป็นหน้ีสูญ (ทั้งจ  านวน หรือ บางส่วน)  

31 กรณีมีการลดมูลค่า  เป็นการลดมูลค่าทั้งจ  านวน หรือบางส่วน ลดมูลค่าทั้งจ  านวน หรือบางส่วน 
32  กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมลูค่าถาวร หรือชัว่คราว ลดมูลค่าถาวร 
33 หากเป็นการลดมูลค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว - 
34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบุประเภทของตรา

สารทางการเงินท่ีดอ้ยสิทธิกวา่) 
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
 / หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้นสามญั 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต นโยบายสินเช่ือ ซ่ึงเป็นหลกัการ และแนวทางในการพิจารณา

อนุมติัสินเช่ือ เพ่ือใหค้วามเส่ียงของพอร์ตสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายหลกัในดา้นความเส่ียง ประกอบดว้ย นโยบายการ
ใหสิ้นเช่ือแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง วงเงินการใหสิ้นเช่ือรายตวัและกลุ่มลูกหน้ี ธุรกิจตอ้งหา้มท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  งดให้สินเช่ือ การให้
กูแ้ก่ธุรกิจเฉพาะ และการจ ากดัวงเงินการใหสิ้นเช่ือในภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง รวมถึงนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้
กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ ท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อ้บงัคบัของทางการ เพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงิน สามารถควบคุมความ
เส่ียงท่ีเกิดจากการใหสิ้นเช่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการบริหารความเส่ียงทางดา้นเครดิต และควบคุมความเส่ียงของพอร์ตสินเช่ือ ท่ี
ไดจ้ดัใหมี้การวดัประเมินความเส่ียง การติดตาม ควบคุม ประเมินระดบัการกนัส ารองตามความเหมาะสม ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดจะ
ถูกปฏิบติัใหเ้ป็นตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้

ค าจ ากดัความของการผดินัดช าระหนี ้และการด้อยค่าของสินทรัพย์  
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีนโยบายในการก าหนดการผิดนัดช าระหน้ี ส าหรับการประเมินการด้อยค่าของเงินให้สินเช่ือ โดย

ก าหนดให้เงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีผิดนัดช าระหน้ีมากกว่า 90 วนันับจากวนัครบก าหนด หรือถูกจดัชั้นเชิงคุณภาพเป็นสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ  

แนวทางทีใ่ช้ในการค านวณ General Provision และ Specific Provision  
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน ตามอตัราขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย  

ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน  ส าหรับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้กนัส ารองร้อยละ 100 
ส าหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั  
          
นอกจากน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเป็นรายตวัดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจทางการเงินตั้งส ารองเพ่ิมเติมโดยพิจารณาถึงค่าความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(Expected loss) ส าหรับลูกหน้ีชั้น
ปกติและลูกหน้ีชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

2. ในกรณีท่ีไดพิ้จารณาการขออนุมติัสินเช่ือ การทบทวน การขอต่ออายุวงเงิน หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้พบว่ามี
ความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามเง่ือนไขของสัญญากูเ้งิน  ฝ่ายประเมินความเส่ียงดา้น
สินเช่ือจะพิจารณาการจดัชั้นและเสนอค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมเป็นรายตวั  

3. ส าหรับธุรกิจ ,ประเทศ หรือกลุ่มลูกหน้ี บางกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง ทางฝ่ายประเมินความเส่ียงดา้นสินเช่ือ อาจพิจารณาตั้ง
ส ารองเพ่ิมข้ึน 
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4. ตั้งส ารองเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเสนอโดยธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผูต้รวจสอบบญัชี 

5. เน่ืองจากหลกัประกนัประเภทเคร่ืองจกัรอาจมีความยุ่งยากในการบงัคบัหลกัประกนัเพ่ือช าระหน้ี ดงันั้นธนาคารไม่ไดน้ า
มลูค่าเคร่ืองจกัรมาใชห้กัเพ่ือค านวณเงินส ารอง  

 
  มลูค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญัก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   (หน่วย : พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน   
          เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ  1/ 178,088,496 152,781,631 
          เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 71,820,724 73,974,513 
          เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,358,175 2,395,805 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/   
         การรับอาวลัตัว๋เงิน  การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,283,722 1,135,565 
         สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  74,972,921 78,677,372 
        วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 4,228,042 1,720,381 

 

1/  รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ,ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลกูหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมลูค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน   
          เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ  1/ 137,654,773 119,288,290 
          เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 71,820,724 73,974,513 
          เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,171,251 2,086,458 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/   
         การรับอาวลัตัว๋เงิน  การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,283,722 6,008,565 
         สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  74,972,921 78,677,372 
        วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 4,228,042 1,720,381 

 
 1/  รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ,ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ  ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลกูหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมลูค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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มลูค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญั  ก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงดา้นเครดิต จ าแนกตามประเทศของลูกหน้ี  ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2562 
 

ประเทศของลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1 

 
 

เงินลงทุนใน
ตรา 

สารหน้ีสุทธิ 2/ 
 

เงินฝาก 
    (รวมดอกเบ้ีย

คา้งรับ) 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตัว๋เงิน  
การค ้าประกนัเงิน
กูย้ืม และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต3/   

สญัญา
อนุพนัธ์นอก

ตลาด3/   
 

วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิก
ใชซ่ึ้งธนาคารได้
ผกูพนัไวแ้ลว้3/   

 

 
รวม 

 
 

ประเทศไทย 150,955,972 49,400,695 1,262,920 201,619,587 375,188 43,344,567 2,601,733 47,531,456 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 20,100,888 11,705,544 1,082,209 32,888,641 886,531 31,628,354 351,696 32,866,581 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,925,865 10,714,485 - 13,640,350 - - 966,239 966,239 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 2,781,156 - - 2,781,156 4,085 - 308,374 312,459 

กลุ่มยโุรป 1,324,615 - 13,046 1,337,661 17,918 - - 17,918 

รวม 178,088,496 71,820,724 2,358,175 252,267,395 1,283,722 74,972,921 4,228,042 81,694,653 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 
 

ประเทศของลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1 

 
 

เงินลงทุนใน
ตรา 

สารหน้ีสุทธิ 2/ 
 

เงินฝาก 
    (รวมดอกเบ้ีย

คา้งรับ) 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตัว๋เงิน  
การค ้าประกนัเงิน
กูย้ืม และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต3/   

สญัญา
อนุพนัธ์นอก

ตลาด3/   
 

วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิก
ใชซ่ึ้งธนาคารได้
ผกูพนัไวแ้ลว้3/   

 

 
รวม 

 
 

ประเทศไทย 126,811,205 50,062,733 1,270,584 178,144,522 228,684 44,962,760 1,485,908 46,677,352 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 19,719,332 14,591,865 1,098,661 35,409,858 877,984 32,707,419 114,980 33,700,383 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 928,662 9,319,915 - 10,248,577 971 - - 971 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 4,338,798 - - 4,338,798 4,336 - 119,493 123,829 

กลุ่มยโุรป 983,634 - 26,560 1,010,194 23,590 1,007,193 - 1,030,783 

รวม 152,781,631 73,974,513 2,395,805 229,151,949 1,135,565 78,677,372 1,720,381 81,533,318 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2562 
 

ประเทศของลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

 
 

เงินลงทุนในตรา
สารหน้ีสุทธิ 2/ 

 
 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบ้ียคา้งรับ) 

 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตัว๋เงิน  
การค ้าประกนัเงิน
กูย้ืม และเลต็เตอร์
ออฟเครดิต3/   

สญัญาอนุพนัธ์
นอกตลาด3/   

 
 

วงเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชซ่ึ้ง
ธนาคารได้

ผกูพนัไวแ้ลว้3/   

 
รวม 

 
 

ประเทศไทย 107,467,405 49,400,695 1,180,027 158,048,127 375,188 43,344,567 2,601,733 47,561,455 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 20,025,214 11,705,544 978,179 32,708,937 886,531 31,628,354 351,696 32,866,581 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,925,865 10,714,485 - 13,640,350 - - 966,239 966,239 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 2,777,109 - - 2,777,109 4,085 - 308,374 312,460 

กลุ่มยโุรป 4,459,180 - 13,045 4,472,225 17,918 - - 17,918 

รวม 137,654,773 71,820,724 2,171,251 211,646,748 1,283,722 74,972,921 4,228,042 81,724,653 
 

1/  รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ,ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ  ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลกูหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมลูค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 
 

ประเทศของลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือ
รวมสุทธิ 1/ 

 
 

เงินลงทุนในตรา
สารหน้ีสุทธิ 2/ 

 
 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบ้ียคา้งรับ) 

 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตัว๋เงิน  
การค ้าประกนัเงิน
กูย้ืม และเลต็เตอร์
ออฟเครดิต3/   

สญัญาอนุพนัธ์
นอกตลาด3/   

 
 

วงเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชซ่ึ้ง
ธนาคารได้

ผกูพนัไวแ้ลว้3/   

 
รวม 

 
 

ประเทศไทย 89,439,759 50,062,733 1,169,981 140,672,473 4,987,941 44,962,760 1,485,908 51,436,609 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 19,673,795 14,591,865 889,916 35,155,576 992,698 32,707,419 114,980 33,815,097 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 928,662 9,319,915 - 10,248,577 - - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 4,335,768 - - 4,335,768 4,336 - 119,493 123,829 

กลุ่มยโุรป 4,910,306 - 26,561 4,936,867 23,590 1,007,193 - 1,030,783 

รวม 119,288,290 73,974,513 2,086,458 195,349,261 6,008,565 78,677,372 1,720,381 86,406,318 
 

1/  รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ,ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ  ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลกูหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมลูค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 

มูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีส าคญั  ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความ
เส่ียงดา้นเครดิต จ าแนกตามอายสุญัญาท่ีเหลือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และเฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี                                                                        

    (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 

 อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 1/ 56,096,887 121,991,609 178,088,496 
      เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ  2/ 36,526,763 35,293,961 71,820,724 
      เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,358,175 - 2,358,175 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตัว๋เงิน  การค ้าประกนัการกูย้ืมเงินและเลต็เตอร์ออฟเครดิต 293,713 990,009 1,283,722 

    สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  38,425,077 36,547,844 74,972,921 

    วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 300,000 3,928,042 4,228,042 
 

          (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

รายการ 31 ธนัวาคม 2561 

 อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 1/ 41,305,752 111,475,879 152,781,631 
      เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ  2/ 28,614,484 45,360,029 73,974,513 
      เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,292,796 103,009 2,395,805 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตัว๋เงิน  การค ้าประกนัการกูย้ืมเงินและเลต็เตอร์ออฟเครดิต 234,697 900,868 1,135,565 

    สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  42,142,090 36,535,282 78,677,372 

    วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 180,000 1,540,381 1,720,381 
 

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี, ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ,ค่าเผือ่การรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และ รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมลูค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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                                                                                                                                                                                                               (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 

 อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 1/ 56,052,028 81,602,745 137,654,773 
      เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ  2/ 36,526,763 35,293,961 71,820,724 
      เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,171,251 - 2,171,251 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตัว๋เงิน  การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 293,713 990,009 1,283,722 

      สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  38,425,077 36,547,844 74,972,921 

      วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 300,000 3,928,042 4,228,042 
              

                                                                                                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2561 

 อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 1/ 41,022,954 78,265,336 119,288,290 
      เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ  2/ 28,614,484 45,360,029 73,974,513 
      เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,086,458 - 2,086,458 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตัว๋เงิน  การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 4,993,955 1,014,610 6,008,565 

      สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  42,142,090 36,535,282 78,677,372 

      วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 180,000 1,540,381 1,720,381 
 

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี, ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ,ค่าเผือ่การรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และ รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมลูค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 

 มูลค่ายอดคงคา้งของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับและเงินลงทุนในตราสารหน้ี   ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เส่ียงดา้นเครดิต จ าแนกตามประเทศของลูกหน้ี และตามเกณฑก์ารจดัชั้นท่ี ธปท.ก าหนด ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะ
ธนาคารฯ   ณ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 ดงัน้ี                

                                                                                                                                                                                                                          (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31  ธนัวาคม  2562 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหน้ี 

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็นพิเศษ 
 

ต ่ากวา่
มาตรฐาน 

สงสัย 
 

สงสัยจะสูญ 
 
รวม 

 

  ประเทศไทย 152,377,043 5,785,066 629,656 418,493 84,766 159,295,024 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 20,120,451 1,959 1,576 126 - 20,124,112 - 
  กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,925,865 - - - - 2,925,865 - 
  กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 2,780,856 776 - - - 2,781,632 - 

  กลุ่มยโุรป 1,325,798 - - - - 1,325,798 - 

  รวม 179,530,013 5,787,801 631,232 418,619 84,766 186,452,431 - 
1/  รวมเงินให้สินเช่ือของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31  ธนัวาคม  2561 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหน้ี 

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็น 
พิเศษ 

ต ่ากวา่
มาตรฐาน 

สงสัย 
 

สงสัยจะสูญ 
 
รวม 

 

  ประเทศไทย 127,217,129 5,925,699 1,088,629 687,573 225,680 135,144,710 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 19,730,925 591 166 132 - 19,731,814 - 
  กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 928,662 - - - - 928,662 - 
  กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 4,339,143 - - - - 4,339,143 - 

  กลุ่มยโุรป 986,009 75 272 - - 986,356 - 

  รวม 153,201,868 5,926,365 1,089,067 687,705 225,680 161,130,685 - 
1/  รวมเงินให้สินเช่ือของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

                                                                                                                                                                                                                             (หน่วย: พนับาท) 
 งบเฉพาะธนาคารฯ 

 31  ธนัวาคม  2562 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหน้ี 

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต ่ากวา่
มาตรฐาน 

สงสัย 
 

สงสัยจะสูญ 
 

รวม 
 

  ประเทศไทย 107,174,804 244,526 45,876 130,015 82,765 107,677,986 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 20,039,369 94 - - - 20,039,463 - 
  กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 2,925,866 - - - - 2,925,866 - 
  กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 2,777,109 - - - - 2,777,109 - 

  กลุ่มยโุรป 4,459,179 - - - - 4,459,179 - 

  รวม 137,376,327 244,620 45,876 130,015 82,765 137,879,603 - 
1/  รวมเงินให้สินเช่ือของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน         

                                             (หน่วย: พนับาท) 
 งบเฉพาะธนาคารฯ 

 31  ธนัวาคม  2561 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหน้ี 

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ต ่ากวา่
มาตรฐาน 

สงสัย 
 

สงสัยจะสูญ 
 

รวม 
 

  ประเทศไทย 88,438,288 975,414 88,321 559,342 222,687 90,284,052 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 19,673,794 - 141 - - 19,673,935 - 
  กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 928,663 - - - - 928,663 - 
  กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 4,335,768 - - - - 4,335,768 - 

  กลุ่มยโุรป 4,910,303 4 - - - 4,910,307 - 

  รวม 118,286,816 975,418 88,462 559,342 222,687 120,132,725 - 
1/  รวมเงินให้สินเช่ือของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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 มลูค่าของส ารองท่ีกนัไว ้ (General provision  และ Specific provision ) และหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดส าหรับเงินให้สินเช่ือ
รวมดอกเบ้ียคา้งรับและเงินลงทุนในตราสารหน้ี จ าแนกตามประเทศของลูกหน้ีของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561  ดงัน้ี                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                      (หน่วย : พนับาท) 

                                                 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน                               

 31 ธนัวาคม 2562 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/   เงินลงทุนในตราสาร

หน้ี Specific 

provision 
ประเทศของลูกหน้ี 

General provision 

 

Specific 

provision 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดัออกจาก

บญัชีระหวา่งงวด 

ประเทศไทย  4,490,594 1,051,552 18,104 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  722 304 - 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  76 - - 

กลุ่มยโุรป  - - - 

รวม 2,656,076 4,491,392 1,051,856 18,104 

1/  รวมมูลค่าเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน               

       (หน่วย : พนับาท) 

                                                 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน                               

 31 ธนัวาคม 2561 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/   เงินลงทุนในตราสาร

หน้ี Specific 

provision 
ประเทศของลูกหน้ี 

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดัออกจาก

บญัชีระหวา่งงวด 

ประเทศไทย  5,637,797 199,725 71,682 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  105 75 94,352 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - - 

กลุ่มยโุรป  94 - - 

รวม 2,504,452 5,637,996 199,800 166,034 
1/  รวมมูลค่าเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                                                                                                                                                                             

    (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2562 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/   เงินลงทุนในตรา

สารหน้ี Specific 

provision 
ประเทศของลูกหน้ี 

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดัออก

จากบญัชีระหวา่งงวด 

ประเทศไทย  1,052,992 364,594 18,104 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  34 304 - 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - - 

กลุ่มยโุรป  - - - 

รวม 2,295,622 1,053,026 364,898 18,104 
1/  รวมมูลค่าเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                                                                                                                                                                                                          
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                                                                                                                                                                                                                             (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

 เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 1/   เงินลงทุนในตรา

สารหน้ี Specific 

provision 
ประเทศของลูกหน้ี 

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดัออก

จากบญัชีระหวา่งงวด 

ประเทศไทย  1,924,291 43,237 71,684 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  141 75 94,352 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  1 - - 

กลุ่มยโุรป  - - - 

รวม 2,263,281 1,924,433 43,312 166,036 
1/  รวมมูลค่าเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 

มูลค่ายอดคงคา้งของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ  ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจของลูกหน้ี และตามเกณฑก์ารจดัชั้นท่ี ธปท.ก าหนด ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน    และ เฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 
ธนัวาคม 2562  และ 2561  ดงัน้ี                         

                                                                                                                                                                                                                      (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2562 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 

 
สงสัย 

 
สงสัยจะสูญ 

 
รวม 

 

   การเกษตรและเหมืองแร่ 3,189,979 112,576 23,554 9,787 - 3,335,896 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 49,115,173 1,093,885 178,532 107,712 20,691 50,515,993 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 20,726,962 195,674 77,322 33,136 42,378 21,075,472 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ 45,295,027 3,138,830 88,346 151,586 20,686 48,694,475 
   เงินให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 14,466 2,189 588 - - 17,243 

   อ่ืนๆ 61,188,406 1,244,647 262,890 116,398 1,011 62,813,352 

   รวม 179,530,013 5,787,801 631,232 418,619 84,766 186,452,431 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 

 
สงสัย 

 
สงสัยจะสูญ 

 
รวม 

 

   การเกษตรและเหมืองแร่ 3,789,734 68,672 14,350 4,124 - 3,876,880 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 44,420,743 950,519 155,266 211,760 5,088 45,743,376 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 20,826,298 817,689 28,878 67,426 217,596 21,957,887 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ 41,075,409 3,147,168 738,209 352,676 1,269 45,314,731 
   เงินให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5,939 2,811 - - - 8,750 

   อ่ืนๆ 43,083,745 939,506 152,364 51,719 1,727 44,229,061 

   รวม 153,201,868 5,926,365 1,089,067 687,705 225,680 161,130,685 

                                                                                                                                                                                  

 
 
 

                              



                

Page 18 of 36   

                                                                                                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2562 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 

 
สงสัย 

 
สงสัยจะสูญ 

 
รวม 

 

   การเกษตรและเหมืองแร่ 1,833,788 1,311 - - - 1,835,099 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 35,105,454 184,821 - 7,719 20,000 35,317,994 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 18,725,092 33,926 43,327 16,961 42,378 18,861,684 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ 29,390,550 21,401 - 105,294 20,327 29,537,572 
   เงินให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 14,466 2,189 588 - - 17,243 

   อ่ืนๆ 52,306,977 972 1,961 41 60 52,310,011 

   รวม 137,376,327 244,620 45,876 130,015 82,765 137,879,603 

                                                                                                                                                                                                           
                                          (หน่วย: พนับาท) 

      เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 

 
สงสัย 

 
สงสัยจะสูญ 

 
รวม 

 

   การเกษตรและเหมืองแร่ 2,737,744 1,416 - - - 2,739,160 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 32,369,147 246,019 54,164 172,103 5,048 32,846,481 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 19,120,315 701,426 10,891 55,224 217,596 20,105,452 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ 25,823,280 22,557 22,338 332,015 43 26,200,233 
   เงินให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5,939 2,811 - - - 8,750 

   อ่ืนๆ 38,230,391 1,189 1,069 - - 38,232,649 

   รวม 118,286,816 975,418 88,462 559,342 222,687 120,132,725 

  

              มูลค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว ้(General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชี
ระหวา่งงวด ส าหรับเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ จ าแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหน้ี ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
เฉพาะธนาคารฯ    ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561      ดงัน้ี     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม 2562 31  ธนัวาคม  2561 

ประเภทธุรกิจ 
General  

provision 1/   
 

Specific   
 provision 

 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดั
ออกจากบญัชี
ระหวา่งงวด 

General  
provision  

 

Specific   
provision 

 

มูลค่าหน้ีสูญท่ี
ตดัออกจากบญัชี

ระหวา่งงวด 

   การเกษตรและเหมืองแร่  21,225 7,509  12,840 8,534 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  290,147 223,991  373,217 123,844 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง  52,565 14,828  244,418 16,394 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ  1,466,545 790,892  2,107,018 42,735 
   เงินให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  788 -  1,012 - 

   อ่ืนๆ  2,660,122 14,636  2,899,491 8,293 

   รวม 2,656,076 4,491,392 1,051,856 2,504,452 5,637,996 199,800 
     1/  รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                      
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                                                                                                                                                                                       (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม 2562 31  ธนัวาคม  2561 

ประเภทธุรกิจ 
General  

provision 1/   
 

Specific   
 provision 

 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตดั
ออกจากบญัชี
ระหวา่งงวด 

General  
provision  

 

Specific   
provision 

 

มูลค่าหน้ีสูญท่ี
ตดัออกจากบญัชี

ระหวา่งงวด 

   การเกษตรและเหมืองแร่  393 -  425 - 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  70,820 140,828  246,754 39,628 
  ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง  19,903 -  222,611 - 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ  111,757 219,884  338,782 43 
   เงินให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  788 -  1,012 - 

   อ่ืนๆ  849,365 4,186  1,114,849 3,641 

   รวม 2,295,622 1,053,026 364,898 2,263,281 1,924,433 43,312 

    1/  รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน                       

การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินส ารองท่ีกนัไว ้(General provision และ Specific provision)ในระหวา่งปีส าหรับเงินให้
สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับ1/    ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561  มีดงัน้ี    

                                                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม 2562 31  ธนัวาคม  2561 

             รายการ 
General 

provision 
Specific   

provision 
 

รวม 
General  

provision  
Specific   
provision 

 
รวม 

             เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 2,504,452 5,637,996 8,142,448 2,306,247 2,766,231 5,072,478 
             หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด - (1,051,856) (1,051,856) - (199,800) (199,800) 

   อ่ืนๆ  เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พิ่ม(ลด)ระหวา่งงวด                151,624 (94,748) 56,876 198,205 3,071,565 3,269,770 

   รวม   เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 2,656,076 4,491,392 7,147,468 2,504,452 5,637,996 8,142,448 
1/  รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 

                                                                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม 2562 31  ธนัวาคม  2561 

             รายการ 
General 

provision 
Specific   

provision 
 

รวม 
General  

provision  
Specific   
provision 

 
รวม 

             เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 2,263,281 1,924,433 4,187,714 2,102,528 2,388,544 4,491,072 
             หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด - (364,898) (364,898) - (43,312) (43,312) 

   อ่ืนๆ  เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พิ่ม(ลด)ระหวา่งงวด                32,341 (506,509) (474,168) 160,753 (420,799) (260,046) 

   รวม   เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 2,295,622 1,053,026 3,348,648 2,263,281 1,924,433 4,187,714 
1/  รวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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แยกตามประเภทสินทรัพยโ์ดยวธีิ Standardized Approach ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ  
ณ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561  มีดงัน้ี                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2562 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ    
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 23,960,251 - 23,960,251 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 35,891,659 4,457,908 40,349,567 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 160,176,390 34,501,718 194,678,108 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 32,142,291 291,921 32,434,212 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 15,677 - 15,677 
          สินทรัพยอ่ื์น 3,993,503 - 3,993,503 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 628,270 - 628,270 

รวม 256,808,041 39,251,547 296,059,588 
1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพและหัก Specific provision 

(หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ    
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 20,359,250 26,637 20,385,887 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 24,600,410 2,365,580 26,965,990 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 159,093,047 35,378,608 194,471,655 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 24,815,882 85,445 24,901,327 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 7,738 - 7,738 
          สินทรัพยอ่ื์น 4,298,433 - 4,298,433 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 860,997 949 861,946 

รวม 234,035,757 37,857,219 271,892,976 
1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพและหัก Specific provision 

                                                                                                                                                                           



                

Page 21 of 36   

                                                                                (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2562 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ    
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 23,960,251 - 23,960,251 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 35,704,736 4,457,908 40,162,644 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 152,253,828 34,501,718 186,755,546 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 118,178 291,921 410,099 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 15,677 - 15,677 
          สินทรัพยอ่ื์น 6,745,221 - 6,745,221 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 141,222 - 141,222 

รวม 218,939,113 39,251,547 258,190,660 
1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพและหัก Specific provision 

 (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ    
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 20,359,250 26,637 20,385,887 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 24,291,061 2,365,580 26,656,641 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 150,830,820 40,251,608 191,082,428 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 78,422 85,445 163,867 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 7,738 - 7,738 
          สินทรัพยอ่ื์น 7,144,421 - 7,144,421 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 367,345 949 368,294 

รวม 203,079,057 42,730,219 245,809,276 
1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพและหัก Specific provision 

  



                

Page 22 of 36   

 
 

        ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วกบัความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามวธีิทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิเลอืกใช้ในการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต 

1. รายช่ือสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เลือกใชอ้นัดบัเครดิตในการก าหนดน ้ าหนกัความเส่ียง
ส าหรับลูกหน้ีในแต่ละประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 

     ลูกหน้ีภาครัฐบาล ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดน ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน    โดยเลือกใชอ้นัดบัเครดิตจากสถาบนัจดั
อนัดบัเครดิตภายนอก 3 แห่ง ไดแ้ก่ Fitch Ratings , Moody's Investor Services และ Standard and Poor's Rating Services 

 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนดน ้ าหนกัความเส่ียงร้อยละ100 ส าหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกราย  

โดยไม่ค านึงถึงอนัดบัความเส่ียงจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนลูกหน้ีธุรกิจเอกชนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกมีจ านวนไม่มาก และส าหรับรายท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความ
เส่ียงส่วนใหญ่ น ้ าหนกัความเส่ียงท่ีไดรั้บอยูท่ี่ร้อยละ 100 ท าใหผ้ลกระทบดา้นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ จากการ
น าอนัดบัความเส่ียงจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกมาใชมี้ความใกลเ้คียงกบักรณีท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก าหนดน ้ าหนกัความ
เส่ียงร้อยละ 100 ส าหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกราย  

2. กระบวนการท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินใชใ้นการก าหนด Rating จาก ECAI ใหแ้ก่ลูกหน้ี  
    ลูกหน้ีภาครัฐบาล ลูกหน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ท่ี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดน ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ี สถาบนัการเงิน ในการก าหนดน ้ าหนกัความเส่ียง ธนาคารได้
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเทียบเคียงน ้ าหนกัความเส่ียงตามประเภทลูกหน้ีตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
       

        มูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ1/ หลงัพิจารณามูลค่า
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย ์ จ าแนกแต่ละน ้ าหนกัความเส่ียงโดยวิธี Standardised Approach ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2562  และ 2561   มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพ ย์1/   
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2562 

 ยอดคงค้างที่มี Rating ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 

น ้าหนักความเส่ียง (%) 0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 %  150% 250 % 

 ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภาพ             
      ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของ
รัฐและ รัฐ วิสาหกิจ ท่ี ใช้น ้ าหนักความเ ส่ีย ง
เหมือนกบั ลูกหน้ีภาครัฐบาล 41,659,790 - -  

 

     

 

 
     ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ             
          รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั  
          ลูกหน้ีสถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,548,620 16,799,881 33,237,875 14,058,463       

 

 
    ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและ     
         รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง                  
         เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน     

 

    151,339,937   

     ลูกหน้ีรายยอ่ย     
 

   32,431,937    
     สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั       15,632  - 45   
     สินทรัพยอ่ื์น     2,240,292 1,527    2,097,319  - 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ        188  521,050 107,032  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              
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(หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพย์1/   
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2561 

 ยอดคงค้างที่มี Rating ยอดคงคา้งท่ีไม่มี  Rating 

น ้าหนักความเส่ียง (%) 0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 %  150% 250 % 

 ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภาพ             
      ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของรัฐ   
          และรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั  
          ลูกหน้ีภาครัฐบาล 30,454,736 - 26,637  

 

     

 

 
     ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ             
          รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั  
          ลูกหน้ีสถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,265,635 15,135,466 39,720,069 12,165,680       

 

 
    ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและ     
         รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง                  
         เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน     

 

    142,325,508   

     ลูกหน้ีรายยอ่ย     
 

   24,899,963 -   
     สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั       7,636  - 101   
     สินทรัพยอ่ื์น     2,613,435 699    1,874,311  568,548 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ        424  520,908 313,220  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              

              (หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพย์1/   
เฉพาะธนาคารฯ 

31 ธันวาคม 2562 

 ยอดคงค้างที่มี Rating ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 

น ้าหนักความเส่ียง  (%) 0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 %  150% 250 % 

 ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภาพ             
      ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของ    
         รัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง  
          เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล 41,659,790 - -  

 

     

 

 
     ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ             
          รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั  
          ลูกหน้ีสถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,548,620 16,716,988 33,133,844 14,058,463       

 

 
    ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและ รัฐวิสาหกิจ 
         ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือน กบัลูกหน้ี  
         เอกชน     

 

    143,588,736   

     ลูกหน้ีรายยอ่ย     
 

   407,824 -   
     สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั       15,632  - 45   
     สินทรัพยอ่ื์น     1,332,134 1,527    5,585,835  - 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ        -  34,190 107,032  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              
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               (หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพย์1/   
เฉพาะธนาคารฯ 

31 ธันวาคม 2561 

 ยอดคงค้างที่มี Rating ยอดคงค้างที่ไม่มี  Rating 

น ้าหนักความเส่ียง (%) 

0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 
% 

50 % 75 %      100 
%  

150% 250 % 

 ลูกหนี้ไม่ด้อยคุณภาพ            
      ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของรัฐ   
          และรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั  
          ลูกหน้ีภาครัฐบาล 30,454,736 - 26,637  

 

     

 

 
     ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ             
          รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั  
          ลูกหน้ีสถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,265,635 15,034,863 39,511,324 12,165,680       

 

 
    ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและ     
         รัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง                  
         เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน     

 

    139,126,254   

     ลูกหน้ีรายยอ่ย     
 

   162,504 -   
     สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั       7,636  - 101   
     สินทรัพยอ่ื์น     1,797,160 699    5,582,879  304,875 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ        -  55,343 312,950  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              

 

1. ข้อมูลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ โดยวธีิ Standardized Approach 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับรายการสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน และรายการ

นอกงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด ารงเงินกองทุน และการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ตาม
เกณฑ์การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับวิธี Standardized Approach ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด    ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินไดก้ าหนดเป็นแนวทางและกระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั เอกสาร สัญญา หรือเง่ือนไขดา้นกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ดงัน้ี 

 มีเอกสารหรือสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต นั้นๆ  มีผลผูกพนักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และ
สามารถใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

 มีกระบวนการและ ระบบในการพิจารณาถึงเง่ือนไขดา้นกฎหมาย   
 มีการติดตามทบทวน เอกสารหรือสญัญาดงักล่าว  ใหมี้ผลบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยา่งต่อเน่ือง 
 มีกระบวนการในการควบคุมความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน จากการน าวธีิการปรับลดความเส่ียงมาใช ้
 มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองการปรับลดความเส่ียงตามท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ก าหนดในหลกัการท่ี 3 (Pillar III)  
 มีการพิจารณาอายสุญัญา และ อายคุงเหลือของวธีิปรับลดความเส่ียง ท่ีจะน ามาใชเ้ม่ือเทียบกบัภาระหน้ี      
        ซ่ึงตอ้งไม่มีความแตกต่างของสญัญา (Maturity mismatch) ระหวา่งการปรับลดความเส่ียงและยอดหน้ี 
 

การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยวธีิ Simple Approach ประกอบไปด้วย 

 การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงิน  
 การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยการหกักลบหน้ีในงบดุล 
 การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยการค ้าประกนัและอนุพนัธ์ดา้นเครดิต 
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กลุ่มธุรกจิทางการเงนิได้ก าหนดนโยบายส าหรับการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติด้วยการหักกลบหนีใ้นงบดุล ดงันี ้

 ก าหนดใหมี้การพิจารณาดา้นกฎหมาย วา่สัญญาการหกักลบหน้ีสามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงสญัญาดงักล่าว 
        สามารถระบไุดว้า่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใดของคูส่ัญญาเดียวกนันั้นท่ีอยูภ่ายใตส้ัญญาหกักลบหน้ี 
 สามารถติดตามและควบคุมความเส่ียงจากความแตกต่างดา้นอายขุองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจะมาหกักลบกนั  
        (roll-off risk ) ได ้
 มีการติดตามและควบคุมยอดหน้ีดงักล่าวแบบยอดสุทธิ (netting basis) 

 

2.   นโยบาย และ กระบวนการทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิใช้ในการบริหารและประเมนิมูลค่าหลกัประกนั  

ภายใตน้โยบายการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ก าหนดใหมี้การประเมินมูลค่าหลกัประกนัทางการเงิน ทั้งท่ีเป็นตราสารท่ี
อยูใ่นตลาด และ ตราสารนอกตลาด หรือ ตราสารท่ีไม่มีราคาตลาด เป็นประจ า  
 

3.  ประเภทของหลกัประกนัทีส่ าคญัของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

หลกัประกนัทางการเงิน (Eligible Financial Collateral)  ท่ีส าคญัของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในปัจจุบนั ไดแ้ก่ เงินฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตามหลักประกันทางการเงินอ่ืน   ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ในการปรับลดยอดหน้ีก่อนน าไปค านวณ
สินทรัพยเ์ส่ียงและเงินกองทุนความเส่ียงดา้นเครดิต ประกอบไปดว้ย 

 1.  เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก ท่ีออกโดยธนาคาร 
        2.  ทองค า 
        3.  ตราสารหน้ีท่ีมีผูอ้อกตราสารและมี Rating ซ่ึงไดรั้บจากสถาบนัจดัอนัดบัภายนอก ดงัน้ี 

 ตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมี Rating ดีกวา่หรือเทียบเท่ากบั Rating A-3/P-3 ข้ึนไป รัฐบาล ธนาคารกลาง องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ท่ีผูก้  ากบัดูแลก าหนดใหใ้ชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือน
ลูกหน้ีรัฐบาล และ มี Rating ดีกวา่ หรือเทียบเท่ากบั Rating BB-ข้ึนไป  

 ผูอ้อกตราสารอ่ืน ๆ เช่น สถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์าร
ของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจท่ีผูก้  ากบัดูแลก าหนดใหใ้ชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนลูกหน้ี สถาบนัการเงิน และ มี 
Rating ดีกวา่ หรือเทียบเท่ากบั Rating BBB- ข้ึนไป 

 ตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมี Rating ดีกวา่หรือเทียบเท่ากบั Rating A-3/P-3 ข้ึนไป  
    4.   ตราสารหน้ีท่ีไม่มี Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก ซ่ึงมีลกัษณะทุกขอ้ ดงัน้ี 

 ผูอ้อกตราสารเป็น สถาบนัการเงิน และ 
 จดทะเบียนในตลาดรองตราสารหน้ีท่ีเป็นท่ียอมรับ และ 
 มีฐานะไม่ดอ้ยสิทธ์ิ (Senior Debt) และตราสารหน้ีอ่ืนๆ ทุกประเภทท่ีมี Rating  ซ่ึงออกโดย สถาบนัการเงิน นั้น 

และมีล าดบัการไดรั้บช าระหน้ีเดียวกนักบัตราสารหน้ีท่ีไม่มี Rating ขา้งตน้  ตอ้งมี Rating ดีกวา่ หรือเทียบเท่ากบั 
Rating   BBB- หรือ A-3 / P-3 ข้ึนไป 

 ไม่ปรากฏขอ้มูลท่ีเป็นเหตุใหพิ้จารณาไดว้า่ตราสารหน้ีดงักล่าว ควรมี Rating ต ่ากวา่ Rating BBB- หรือ A-3 / P-3 
ข้ึนไป  

     5.  ตราสารทุนซ่ึงรวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีรวมอยูใ่นดชันีของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
     6. หน่วยลงทุนท่ีลงทุนในตราสารท่ีเป็นหลกัประกนัทางการเงินขา้งตน้และมีการก าหนดราคาตลาดท่ีเปิดเผยเป็นการ 
        ทัว่ไปทุกวนั 
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4.  ประเภทของผู้ค า้ประกนัและผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเส่ียงธุรกรรมอนุพนัธ์ด้านเครดติทีส่ าคญั 

ผูค้  ้าประกนัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กระทรวงการคลงั ซ่ึงค ้าประกนัในพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ อยา่งไรก็ตาม ผูค้  ้ าประกนั และผูข้าย
ขอ้ตกลงรับประกันความเส่ียงอ่ืน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ในการปรับยอดหน้ีก่อนน าไปค านวณสินทรัพย์เส่ียงและ
เงินกองทุนความเส่ียงดา้นเครดิต ภายใตน้โยบายการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ไดแ้ก่  

 รัฐบาล   ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ  
 รัฐวิสาหกิจ  สถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บน ้ าหนกัความเส่ียงต ่ากวา่คู่สัญญา   ธุรกิจเอกชน รวมถึง

บริษทัแม่ บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วมท่ีตกลงรับประกนั ความเส่ียง ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตท่ีดีกวา่ และมีน ้ าหนกัความ
เส่ียงต ่ากวา่คู่สญัญา   ทั้งน้ีอนัดบัเครดิตท่ีผูค้  ้าประกนัไดรั้บจะตอ้ง เทียบเท่า อนัดบัเครดิต A- หรือ A3 ข้ึนไป 

 

5.   การกระจุกตวัของความเส่ียงด้านเครดติ และ ด้านตลาดในแต่ละประเภทหลกัประกนั ผู้ค า้ประกนั และผู้ขายข้อตกลง
รับประกนัความเส่ียงตามธุรกรรมอนุพนัธ์ด้านเครดติทีใ่ช้ในการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ  

    การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินส่วนใหญ่ เป็นเงินฝากธนาคาร
ซ่ึงน ามาปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตจากธุรกรรมเงินให้สินเช่ือ     การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยการค ้าประกนัของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินส่วนใหญ่ เป็นการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตจากธุรกรรมเงินลงทุนในตราสารท่ีมีกระทรวงการคลงั
ค ้าประกนั 

 

มูลค่ายอดคงคา้งในส่วนท่ีมีหลกัประกนั  ของแต่ละประเภทสินทรัพย ์โดยวิธี Standardized Approach จ าแนกตาม
ประเภทของหลกัประกนั  ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2562  และ 2561   มีดงัน้ี 

                                                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2562 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การค ้าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ   
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 11,752,802 5,937,438 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 14,653,509 28,684,661 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 2,275 - 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ่ื์น - - 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ - - 

 รวม 26,408,586 34,622,099 
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                                                                                                                                                                                                                                           (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การค ้าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ   
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,056,197 8,908,303 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 15,905,994 36,240,154 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 1,364 - 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ่ื์น - - 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ 27,394 - 

 รวม 16,990,949 45,148,457 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                           (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2562 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การค ้าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ   
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 11,752,802 5,937,438 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 14,482,148 28,684,661 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 2,275 - 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ่ื์น - - 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ - - 

รวม 26,237,225 34,622,099 
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                                                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การค ้าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหน้ีไม่ดอ้ยคุณภาพ   
       ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใช ้ 
              น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล - - 
        ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความ  
               เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,056,197 8,908,303 
         ลูกหน้ีเอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง 
                เหมือนกบัลูกหน้ีเอกชน 15,716,020 36,240,154 
         ลูกหน้ีรายยอ่ย 1,364 - 
         สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ่ื์น - - 
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ - - 

รวม 16,773,581 45,148,457 

ความเส่ียงด้านตลาด ส าหรับฐานะในบัญชีเพือ่การค้า              
             ความเส่ียงดา้นตลาด  หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนทางดา้นราคาหรือมูลค่าฐานะ 
ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และสินคา้โภคภัณฑ์ ท่ีมี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน ซ่ึงอาจมาจากผลการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบทั้ง
ระบบ (General Market Risk) และการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาจากผูอ้อกตราสารเอง (Specific Risk) ธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงดา้น
ตลาดสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 

1. ธุรกรรมในบัญชีเพือ่การค้า (Trading Book) ซ่ึงรวมฐานะ (Position) ของตราสารทางการเงิน และสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีมี
เจตนาถือครองไวเ้พ่ือการคา้หรือเพ่ือปกป้องความเส่ียงของฐานะอ่ืนๆ ในบญัชีเพ่ือการคา้  รวมทั้งอนุพนัธ์ทางการเงินทุกประเภทท่ี
ไม่ไดน้ าไปใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงของฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร โดยตราสารทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีเพ่ือการคา้ตอ้งไม่มี
ขอ้จ ากดัในการซ้ือขาย หรือในการป้องกนัความเส่ียง  โดยระยะเวลาการถือครองไม่ควรเกิน 6  เดือน  

2. ธุรกรรมในบญัชีเพือ่การธนาคาร (Banking Book) ประกอบดว้ยฐานะของเคร่ืองมือทางการเงินหรือธุรกรรมอ่ืน ท่ี
ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการคา้ หรือตราสารทางการเงินท่ีมีเจตนาตั้งแต่แรกวา่จะถือครองระยะยาวหรือถือจนครบก าหนด โดย
ระยะเวลาการถือครองไม่ควรต ่ากวา่ 1 เดือน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นตลาดโดยมีการระบุความเส่ียง วดัความเส่ียง ควบคุม
ความเส่ียง และติดตามความเส่ียงดา้นตลาดทั้งในบญัชีเพ่ือการคา้ และความเส่ียงดา้นดอกเบ้ีย เพ่ือให้สามารถบริหารความเส่ียงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ความเส่ียงดา้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 

1. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) คือการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีท าให้มูลค่าของ
สินทรัพย ์หน้ีสินและรายการนอกงบดุลเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว  

2. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (FX Risk) คือผลกระทบเชิงลบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในฐานะ
เงินตราต่างประเทศรวมทุกสกลุ ซ่ึงอาจจะมาจากการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพ่ือคา้ การป้องกนัความเส่ียงไม่เต็มจ านวนของ
ลูกคา้จากธุรกรรม Trade Finance การป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่เต็มจ านวนจากการลงทุนในเงินสกุลตรา
ต่างประเทศเป็นตน้  
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3. ความเส่ียงดา้นราคา (Price Risk) คือการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากพอร์ตลงทุนเพื่อคา้ (Proprietary Portfolio) ในหุ้น
สามญัและตราสารอนุพนัธ์อา้งอิงตราสารทุน  

ในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด ฝ่ายบริหารความเส่ียง Portfolio ซ่ึงอยูภ่ายใตส้ายบริหารและควบคุมความเส่ียง (Risk 
Management Division) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและควบคุมดูแลความเส่ียงดา้นตลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของสายบริหารเงิน 
(Treasury Division) โดยมีคณะอนุกรรมการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) พิจารณาวงเงินความเส่ียงดา้นตลาดและอนุมติัโดยคณะ
กรรมการบริหาร (EXCOM) การประชุมของคณะอนุกรรมการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) จะมีข้ึนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อ
ทบทวนความเส่ียงดา้นตลาดและตดัสินใจกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงภาวะการณ์ของตลาดเงินและตลาด
ทุน ส าหรับนโยบายการบริหารความส่ียงดา้นตลาดนั้น ฝ่ายบริหารความเส่ียง Portfolio น าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการธนาคาร  

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดมี้การวดัความเส่ียงดา้นตลาดในบญัชีเพ่ือการคา้ ครอบคลุมความเส่ียงดา้นต่างๆ ทั้งความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงดา้นราคา นอกจากน้ีมีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนอยา่ง
เหมาะสม ทั้งในภาวะปกติและภาวะวกิฤต โดยมีการวดัมูลค่าฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้อยา่งนอ้ยทุกวนัตามราคาตลาด หรือราคาตาม
แบบจ าลอง หรือราคาอ่ืนๆท่ีเหมาะสม และมีการค านวณก าไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละธุรกรรมของบญัชีเพ่ือการคา้เพ่ือควบคุม
ไม่ให้เกินขอบเขตการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limit) ท่ีมีการก าหนดไว ้ นอกจากน้ีไดจ้ดัท าการทดสอบภาวะวิกฤตในบญัชีเพ่ือ
การคา้ส าหรับความเส่ียงในทุกๆ ดา้น ซ่ึงฝ่ายบริหารความเส่ียง Portfolio มีการทบทวนสมมติฐานในการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงิน และครอบคลุมความเป็นไปไดท่ี้เกิดผลกระทบในเชิงลบกบัทั้งรายไดแ้ละ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ  

เคร่ืองมือในการควบคุมความเส่ียงประกอบดว้ยวงเงินซ้ือขายหรือฐานะ (Control Limit) ซ่ึงเป็นการก าหนดวงเงินสูงสุดท่ี
สายงานบริหารเงินสามารถท่ีจะลงทุนได ้และเพดานการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limit) เพ่ือก าหนดขอบเขตการขาดทุนสูงสุดท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินรับได ้ โดยจะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ กลยทุธ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
ตลาดการเงินทั้งในและนอกประเทศ  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดด้ ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงดา้นตลาด   โดยไดเ้ลือกการค านวณเงินกองทุนแบบ
มาตรฐาน (Standardized Approach) ซ่ึงเหมาะสมกบัลกัษณะของพอร์ตการลงทุนของกลุ่มธุรกิจทาง  มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับ
ความเส่ียงดา้นตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2562  และ 2561   มีดงัน้ี  

                                                                                                                                                                                                    (หน่วย :พนับาท) 
 กลุ่มธรกิจทางการเงิน เฉพาะธนคารฯ 

เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

    ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 4,892 4,076 4,892 4,076 
    ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทุน - - - - 
    ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 16,073 14,287 16,073 14,589 

    ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 

         เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียง
ดา้นตลาด (BIS 8% ) 20,965 18,363 20,965 18,665 

เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้น
ตลาด (BIS 8.50% ) 22,275 19,510 22,275 19,832 
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ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ คือ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือ ขาด

หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร และการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายในบุคลากร ระบบงาน 
หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

นโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัและบริหารความเส่ียงโดยครอบคลุมถึง ค าจ ากดัความ 
วตัถุประสงค ์ท่ีมาของความเส่ียง หลกัการของการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ขั้นตอนปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ย การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง และการก าหนดแนวทางควบคุม
ความเส่ียง การน าแนวทางควบคุมความเส่ียงไปใช ้และติดตามความเส่ียง  

ในปัจจุบนัการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดเ้ลือกใชว้ิธี Basic Indicator Approach (BIA) เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ 
 

ฐานะทีเ่กีย่วกบัตราสารทุน 
 

ตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารส่วนใหญ่ไดม้าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นตราสารทุนท่ีอยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด (Marketable Securities) กล่าวคือมีราคาอา้งอิงในตลาด และไม่มีขอ้จ ากดัในการขายตราสารทุนดงักล่าว ซ่ึง
กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้ดัประเภทของตราสารทุนเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (Available-for-Sale) โดยจะตอ้งมีการค านวณมูลค่าตาม
ราคาตลาด (Mark-to-Market) อยา่งนอ้ยรายเดือน และส่วนต่างก าไร(ขาดทุน)ท่ีไดจ้ะบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกในงบ
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ เม่ือมีการขายหลกัทรัพยด์งักล่าวออกจากพอร์ตเงินลงทุน  

ส่วนตราสารทุนเพ่ือการลงทุนทัว่ไป (General Investment Securities) ซ่ึงเป็นตราสารทุนท่ีไดรั้บจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
หรือ มีเง่ือนไขท่ีไม่อาจขายต่อได ้หรือไม่มีราคาตลาด ดงันั้นการบนัทึกบญัชีจึงใชร้าคาทุน (Historical Cost) ในการลงทุนและหกั
ดว้ยการตั้งส ารอง (Provision) รวมทั้งจะตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่า (Impairment Test) เม่ือมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า (Objective 
Evidence of Impairment) ตามมาตรฐานทางบญัชี  

 

ส าหรับตราสารทุนท่ีลงทุนเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ซ่ึงแยกออกเป็นตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด (Marketable 
Securities) ซ่ึงมีการค านวณมูลค่าตามราคาตลาด และตราสารทุนในพอร์ตการลงทุนทัว่ไป (General Investment) ซ่ึงเป็นการบนัทึก
บญัชีตามตน้ทุนท่ีไดรั้บ (Historical Cost) และจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาวา่ควรจะมีการดอ้ยค่า (Impairment Test) และตราสารทุน
ในบญัชีเพ่ือการธนาคารส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนท่ีมีการถือครองท่ีค่อนขา้งนาน ตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ
ก าหนดไวว้า่ธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการธนาคารจะตอ้งมีการถือครองอยา่งนอ้ย 1 เดือน ผลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)จึงมีไม่มากนัก 
(เน่ืองจากจะบนัทึกก าไรขาดทุนก็ต่อเม่ือมีการขายเกิดข้ึน) ดงันั้นการบริหารความเส่ียงในส่วนของตราสารทุนท่ีอยูใ่นบญัชีเพ่ือการ
ธนาคารจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดขอบเขตการขาดทุนสูงสุดและวงเงินในการลงทุน  

 

การประเมินมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการบญัชี จะประเมินราคาตามประเภทของตราสารทุนท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินจดั
ประเภท  ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ โดยอา้งอิงหลกัการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดและตามมาตรฐานการบญัชีโดยพิจารณาจาก
ราคาเสนอซ้ือล่าสุดในตลาดเป็นหลกั หากไม่มีราคาดงักล่าว สามารถใชร้าคาท่ีไดจ้ากการค านวณตามแบบจ าลองท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยกวา้งขวางของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาด และจะตอ้งใชปั้จจยัหรือตวัแปรต่างๆ จากตลาดหรือท่ียอมรับในตลาดมากท่ีสุด และใช้
ปัจจัยหรือตวัแปรจากภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถประเมินมูลค่าตามราคาตลาดหรือ
แบบจ าลองได ้ใหใ้ชร้าคาทุนท่ีไดรั้บหลกัทรัพยน์ั้นๆ มาได ้(Historical Cost) 
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   มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และ เฉพาะธนาคารฯ  
ณ 31 ธนัวาคม  2562  และ 2561   มีดงัน้ี     

                                                                                                                                                                                                                      ( หน่วย : พนับาท) 

มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

1. มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน   
                 1.1 มูลค่าตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์:-   

 ราคาทุน 185,080 87,424 
 ราคาตลาด 296,715 201,715 

                 1.2 มูลค่าตราสารทุนอ่ืน 2,025 570,617 
2. ก าไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน (299,760) 164,694 
3. ส่วนเกินทุน (ต  ่ากวา่ทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 125,174 127,298 
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนตาม  

วิธี Standardized Approach 25,393 65,648 
 
                                                                                                                                                                                                                       ( หน่วย : พนับาท) 

มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน 
เฉพาะธนาคารฯ 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

1. มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน   
                 1.1 มูลค่าตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์:-   

 ราคาทุน 185,080 87,424 
 ราคาตลาด 296,715 201,715 

                 1.2 มูลค่าตราสารทุนอ่ืน 6,139,369 5,894,016 
2. ก าไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน (48,530) 164,694 
3. ส่วนเกินทุน (ต  ่ากวา่ทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 125,174 127,298 
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนตาม  

วิธี Standardized Approach 547,067 518,137 

 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีการปรับอตัราดอกเบ้ียไม่พร้อมกนั (Mismatch)  ทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินความแตกต่างของระยะเวลาดงักล่าวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะแสดงถึงระดบัความเส่ียงหรือผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียวา่มากหรือนอ้ยเพียงใด  

 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการลงทุนในตราสารหน้ีเพ่ือคา้ ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียจึงเกิดจากธุรกรรมในบญัชี
เพื่อการธนาคารเป็นหลกั โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน  ทั้ งในดา้นผลกระทบต่อรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงาน (Net Interest Income) ซ่ึงมองผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียสุทธิในอีก 12 เดือน ขา้งหน้า  และผลกระทบในดา้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity - EVE) ซ่ึง
ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของดอกเบ้ียต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด ซ่ึงเป็นการมองภาพรวมทั้งหมดของพอร์ต
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ท าสัญญาสวอปอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือปิดความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียบางส่วนซ่ึง
ประกอบดว้ยสัญญาสวอปอตัราดอกเบ้ียโดยรับดอกเบ้ียลอยตวัและจ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และ สัญญาสวอปอตัราดอกเบ้ียท่ีรับ
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและจ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอีกส่วนหน่ึง 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชร้ายงานความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Repricing Gap Report) ในการวดั
และบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ซ่ึงมีการก าหนดเพดานความเส่ียงให้อยูภ่ายใตร้ะดบัท่ียอมรับได ้
โดยรายงานดงักล่าวฝ่ายบริหารความเส่ียง Portfolio มีการรายงานต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอยา่งสม ่าเสมอ 

 

นอกจากน้ีไดจ้ดัท าการทดสอบภาวะวกิฤตบนบญัชีเพ่ือการธนาคารโดยอา้งอิงเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงแต่มีโอกาสเกิดข้ึน 
และแยกแต่ละสกุลเงินเป็นรายไตรมาสเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจการเงิน เพื่อพิจารณาและ
ทบทวนกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง และแผนรองรับ 

 

ณ  ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีการปรับพฤติกรรมของทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เช่น การปรับพฤติกรรมส าหรับ
การช าระคืนหน้ีก่อนก าหนด หรือเงินฝากท่ีไม่มีก าหนดระยะเวลา 

 

นอกจากน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการรายงานความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคารแยกสกุลเงินเป็นราย
เดือน โดยจะรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) และมีการจดัท ารายงานความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายสกุลเงินเพ่ือรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส     ผลการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียต่อ
รายไดสุ้ทธิ (Earnings) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2562  และ 2561   มีดงัน้ี  

                             (หน่วย : พนับาท) 
                กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

สกลุเงนิ ปี 2562 ปี 2561 

 +1.00% -1.00% +1.00% -1.00% 
สกุลบาท 190,997 -190,997 187,438 -187,438 
เหรียญสหรัฐ -78,256 78,256 -120,531 120,531 
หยวน -6,487 6,487 -3,285 3,285 
ยโูร 38,676 -38,676 -1,599 1,599 
เยน 86 -86 0 0 
ปอนด ์ -10 10 -11 11 
อ่ืนๆ 8 -8 -8 8 
รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 150,014 -150,014 62,004 -62,004 
ประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 4,568,869 5,017,827 

ร้อยละของประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 3.26% -3.26% 1.24% -1.24% 
ร้อยละของเงินกองทุนในปัจจุบนั 0.39% -0.39% 0.17% -0.17% 
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            (หน่วย : พนับาท) 

                เฉพาะธนาคารฯ 
สกลุเงนิ ปี 2562 ปี 2561 

 +1.00% -1.00% +1.00% -1.00% 
สกุลบาท 218,357 -218,357 184,361 -184,361 
เหรียญสหรัฐ -58,314 58,314 -89,700 89,700 
หยวน -6,153 6,153 -3,378 3,378 
ยโูร 34,915 -34915 -4,231 4,231 
เยน 82 -82 0 0 
ปอนด ์ -10 10 -11 11 
อ่ืนๆ 7 -7 -8 8 
รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 188,884 -188,884 87,033 -87,033 
ประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 3,067,673 3,340,039 
ร้อยละของประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 6.16% -6.16% 2.61% -2.61% 
ร้อยละของเงินกองทุนในปัจจุบนั 0.51% -0.51% 0.25% -0.25% 
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การเปิดเผยข้อมูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับ 

สถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง 

 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  
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ขอบเขตการบังคบัใช้และการเปิดเผยข้อมูล 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมี

ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์ห้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องท่ีมีความแข็งแกร่ง และเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงใน
ระยะสั้นได ้(short-term severe liquidity stress) โดยก าหนดให้เร่ิมด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของ
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปี จน
ครบร้อยละ 100  ในปี 2563 

 
Liquidity Coverage Ratio (LCR)    =  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)   

                                                                                  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
                                                                                   ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 

     

 เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูล LCR เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของธนาคารสามารถใชใ้นการประเมินความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของธนาคาร การเปิดเผยจะช่วยสนบัสนุนแนวทางการใชก้ลไกตลาดในการก ากบัดูแล (market discipline) และจะ
ช่วยใหข้อ้มูลความเส่ียงของธนาคารมีความโปรงใสมากข้ึนและยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลใหมี้มาตรฐานเดียวกบัสากล      

 

ทั้งน้ีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเปิดเผยเฉพาะระดบัเฉพาะธนาคารเท่านั้น  โดยเปิดเผยขอ้มูล LCR เป็นรายไตรมาส
และอตัราส่วน LCR ขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอตัราส่วน LCR 
เป็นรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้มีดงัต่อไปน้ี 

 

                 1. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (Liquidity Coverage 
Ratio: LCR) 
                 หน่วย : ล้านบาท  

 ไตรมาส 4/2562 
(ค่าเฉลีย่) 

ไตรมาส 4/2561 
(ค่าเฉลีย่) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งส้ิน  50,103 34,042 

(2) ประมาณการกระแสเงนิสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 30,945 24,930 

(3) LCR (ร้อยละ) 
LCR ขั้นต า่ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 

162% 
90% 

138% 
80% 

 
                2. ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 

                                                 หน่วย: ร้อยละ 

 2562 
(ค่าเฉลีย่) 

2561 
(ค่าเฉลีย่) 

ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 

159% 
162% 

110% 
138% 
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LCR เฉล่ียของไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 162  ซ่ึงเกินกวา่ LCR ขั้นต ่าตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทยท่ีร้อยละ 90 โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของ LCR ณ วนัส้ินเดือนของเดือนตุลาคม ร้อยละ 164 เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 
165 และเดือนธนัวาคม ร้อยละ 157 โดย LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 
 

1.  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง ความเส่ียงและความผนัผวนต ่า ไม่ติดภาระ
ผกูพนั สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นท่ีตอ้งการในภาวะวกิฤต ทั้งน้ีสินทรัพยส์ภาพคล่องแต่ละประเภท
ตอ้งมีการปรับลดดว้ยอตัราส่วนลด (haircut) ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
 

 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากบั 50,103 ลา้นบาท (ร้อยละ 87   
เป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาลและเงินสด เป็นตน้) โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของปริมาณสินทรัพย์
สภาพคล่อง ณ วนัส้ินเดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2562 
 

2.  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflow) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 
วนั หกัดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง ทั้งน้ี 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้ง ไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
 

 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average cash outflow) ของไตรมาส 4 ปี 2562 
เท่ากบั 30,945 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากค่าเฉล่ียของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนัส้ินเดือนของ
เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2562 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกท่ีส าคญัภายใตส้มมติฐาน
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้มืของลูกคา้ซ่ึงใชอ้ตัราการไหลออก (run-off 
rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีประมาณการกระแสเงินสดไหล เขา้ส่วนใหญ่มาจากการช าระคืน
สินเช่ือของลูกหน้ีคุณภาพดี และตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนด ซ่ึงใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตามเกณฑข์องธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 

 นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับเพดานความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk Limits) ท่ีไดมี้การอนุมติัไว ้โดยมีการจดัท าตวับ่งช้ีระดบัการเตือนภยั (Early Warning Indicator) เพื่อใชใ้น
การติดตามระดบัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทั้งรายวนั และรายเดือน และมีการก าหนดระดบัเตือนภยั (Trigger Point) เพื่อให้
มีการเตรียมตวัล่วงหนา้หากมีตวัแปรดา้นความเส่ียงเพ่ิมข้ึน โดยมีการแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกวนั และมีการรายงานส่วน
ต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap  Report) ให้กบัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) ทราบเป็นรายเดือน 
พร้อมทั้ง จดัท ารายงานความ เส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) ให้กบัคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกไตรมาส ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง และมัน่ใจวา่ธนาคารจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
 

 
 


