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ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนตาม Basel III    ซึ) งกาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั.นตํ)าตามวิธีการประเมินระดบัความเสี)ยงที)ซับซ้อนขึ.น  สามารถสะทอ้นความเสี)ยง และ
ครอบคลุมความเสี)ยงด้านอื)นๆ เพิ)มขึ.น   ทั.งนี. กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณจะเปรียบเทียบขอ้มูล ณ  31 ธนัวาคม 2561 กบัการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินครั. งล่าสุด   โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารประกอบดว้ย 

1.   ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2.  บริษทัลีสซิ)งไอซีบีซี(ไทย) จาํกดั 

ซึ) งนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้น   ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไดก้าํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที)สาํคญัเกี)ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  เพื)อใหเ้กิดความโปร่งใสดา้นขอ้มูล
การดาํรงเงินกองทุนและขอ้มูลความเสี)ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ดงันี.   

โครงสร้างเงินกองทุน  

          องคป์ระกอบเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม 2561  เปรียบเทียบกบั
ขอ้มูล  ณ 30 มิถุนายน 2561  มีดงัต่อไปนี.         

                                                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 

   

เงินกองทุนชั%นที' 1   

เงินกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
  ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 20,132,094 20,132,094 
  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,100,000 600,000 
  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,817,944 6,951,265 
  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 104,498 214,252 
    รายการอื)นของการเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) 
  หกั รายการที)หกัออกจากเงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ (1,113,626) (1,074,934) 

           รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 28,016,061 26,797,828 
เงินกองทุนชั%นที' 2   
           หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 

  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั.นปกติ 2,504,452 2,350,573 

  รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 7,504,452 7,350,573 

  รวมเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 35,520,513 34,148,401 
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(หน่วย: พนับาท) 

เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 
   
เงินกองทุนชั%นที' 1   

เงินกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ   
  ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 20,132,094 20,132,094 
  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,100,000 600,000 
  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 6,675,852 6,007,238 
  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 105,580 214,172 
  หกั รายการที)หกัออกจากเงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ (519,230) (526,261) 
  รวมเงนิกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 27,494,296 26,427,243 

เงินกองทุนชั%นที' 2   
            หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 

  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั.นปกติ 2,263,281 2,124,372 

  รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 7,263,281 7,124,372 

  รวมเงินกองทุนตามกฎหมายเฉพาะธนาคารฯ 34,757,577 33,551,615 

 

ความเพยีงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยข์องธนาคารแห่งประเทศไทย กาํหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทาง

การเงินจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์สี)ยงดา้นเครดิต  ดา้นตลาด และดา้นปฏิบติัการ ไม่ตํ)ากว่าร้อยละ 8.5 
นั.น และ ตอ้งดาํรง Conservation buffer ปีละ 0.625% ตั.งแต่ปี 2559 จนครบ 2.5% ในปี 2562  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายการดาํรงเงินกองทุนทั.งสิ.นเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์สี)ยงตามหลกัเกณฑ์วิธีการและ
เงื)อนไขที)ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด  โดยในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนสําหรับสินทรัพยเ์สี)ยงแต่ละ
ประเภท     ทั.งนี. กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดเ้ลือกใชห้ลกัเกณฑ์การประเมินความเสี)ยงที)เหมาะสมกบัความซบัซ้อนและขนาดของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงันี.  

• ความเสี)ยงดา้นเครดิต                             วิธี Standardized Approach 

• ความเสี)ยงดา้นตลาด                              วิธี Standardized Approach 

• ความเสี)ยงดา้นปฏิบติัการ                      วิธี Basic Indicator Approach 
นอกจากนั.นกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื)อให้สามารถปฏิบติัไดต้าม

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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มูลค่าเงนิกองทุนขั%นตํ'าที'ต้องดํารง 

ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลเงินกองทุนตามBasel III กาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯมีมูลค่า
เงินกองทุนขั.นตํ)าที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงต่างๆ ดงัต่อไปนี.  

       1.  เงินกองทุนที'ต้องดํารงสําหรับความเสี'ยงด้านเครดิต    

     คาํนวณโดยวิธี Standardized Approach  ซึ) งสามารถจาํแนกตามประเภทสินทรัพย ์  สาํหรับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน  และเฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธนัวาคม  2561  และ ณ 30 มิถุนายน 2561   มีดงันี.  

                            (หน่วย: พนับาท) 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าเงนิกองทุนขั%นตํ'าที'ต้องดาํรงสําหรับความเสี'ยงด้านเครดติ    

      ลูกหนี%ไม่ด้อยคุณภาพ    

              ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ 

                      เสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี.ภาครัฐบาล 1,132 282 

               ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง  

                      เหมือนกบัลูกหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,979,489 2,855,996 
               ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั ลูกหนี. เอกชน 12,097,668 11,280,765 

              ลกูหนี.รายยอ่ย  1,587,373 1,471,381 

              สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั  236 269 

              สินทรัพยอ์ื)น  280,144 301,766 

        ลูกหนี%ด้อยคุณภาพ  84,231 73,440 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั%นตํ'าที'ต้องดาํรงสําหรับความเสี'ยงด้านเครดิต  17,030,273 15,983,899 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

                                                        เฉพาะธนาคารฯ  
 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2561 

มูลค่าเงนิกองทุนขั%นตํ'าที'ต้องดาํรงสําหรับความเสี'ยงด้านเครดิต    

      ลูกหนี%ไม่ด้อยคุณภาพ    

              ลกูหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ 

                      เสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี.ภาครัฐบาล 1,132 282 

               ลกูหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ ํ. าหนกัความเสี)ยง  
                      เหมือนกบัลูกหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,968,907 2,844,090 

               ลกูหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั ลูกหนี. เอกชน 11,825,732 10,982,174 

              ลูกหนี.รายยอ่ย  10,360 5,652 

              สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั  236 269 

              สินทรัพยอื์)น  539,342 561,868 

        ลูกหนี%ด้อยคุณภาพ  44,605 51,392 

  รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั%นตํ'าที'ต้องดาํรงสําหรับความเสี'ยงด้านเครดติ  15,390,314 14,445,727 
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2.      เงินกองทุนที'ต้องดํารงสําหรับความเสี'ยงด้านตลาด  

  สาํหรับฐานะในบญัชีเพื)อการคา้คาํนวณโดยวธีิ Standardized Approach โดยเงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยง
ดา้นตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2561 เป็นดงันี.  

(หน่วย : พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 

เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นตลาด 19,510 19,832 16,355 16,355 

 

3. เงินกองทุนที'ต้องดํารงสําหรับความเสี'ยงด้านปฎิบัติการ        

        การคาํนวณเงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นปฎิบติัการโดยวิธี Basic Indicator Approach  ซึ) งเงินกองทุนที)ตอ้ง
ดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้นปฏิบติัการของกลุ่มธุรกิจทาง และ  เฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2561 
เป็นดงันี.  

                                                   (หน่วย :พนับาท) 

 31 ธนัวาคม  2561 30 มิถุนายน  2561 

เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรง 
กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

กลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน 

เฉพาะ
ธนาคารฯ 

     
เงินกองทุนที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยง 
      ดา้นปฎิบติัการ 

820,121 552,244 811,314 538,667 

 

4. อตัราส่วนเงินกองทุนที'ต้องดํารง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ   ไดค้าํนวณสินทรัพยเ์สี)ยงตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัตาม Basel  III  สาํหรับ
ความเสี)ยงทั.ง 3  ดา้น  ส่งผลใหมี้อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย ์ดงันี.                    

 (หน่วย : ร้อยละ)                                                                                          

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามเกณฑ ์ธปท. 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
เงินกองทุนชั.นที) 1 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 13.3 13.6 7.875 7.875 
      เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 13.3 13.6 6.375 6.375 
เงินกองทุนชั.นที) 2 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 3.6 3.7 - - 
เงินกองทุนทั.งสิ.นต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 16.9 17.3 10.375 10.375 
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(หน่วย : ร้อยละ)                                                                                          

 เฉพาะธนาคารฯ ตามเกณฑ ์ธปท. 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
เงินกองทุนชั.นที) 1 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 14.6 15.0 7.875 7.875 
      เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 14.6 15.0 6.375 6.375 
เงินกองทุนชั.นที) 2 ต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 3.9 4.0 - - 
เงินกองทุนทั.งสิ.นต่อสินทรัพยเ์สี)ยง 18.5 19.0 10.375 10.375 

 
การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้เกณฑ์กาํกบัแบบรวมกลุ่ม 
เงนิกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                                                                                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถนุายน 

2561 

แหล่งอา้งอิงใน

งบการเงิน 

เงินกองทุนชั%นที' 1    

       เงินกองทุนชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ    

        ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลคา่แลว้ 20,132,094 20,132,094 A 

        ทนุสาํรองตามกฎหมาย 1,100,000 600,000    B 

        กาํไร(ขาดทุน)สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,817,944 6,951,265 C 
        กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 104,498 214,252     D 

        รายการอื)นของการเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (24,849) (24,849) E 

         หกั รายการที)หกัออกจากเงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ (1,113,626) (1,074,934)    F 

  รวมเงินกองทนุชั%นที' 1 ที'เป็นส่วนของเจ้าของ 28,016,061 26,797,828  

เงนิกองทุนชั%นที' 2    

         หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,000,000 5,000,000 G 

         เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั.นปกติ 2,504,452 2,350,573    H 

  รวมเงนิกองทุนชั%นที' 2 7,504,452 7,350,573  

  รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั%งสิ%น 35,520,513 34,148,401  

 

งบการเงินภายใต้เกณฑ์กาํกับแบบรวมกลุ่ม 1/                              

                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 
 

รายการ 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 มิถนุายน 

2561 

แหล่งอา้งอิงใน

งบการเงิน 

สินทรัพย์    

 เงินสด  440,283 410,513  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 11,712,578 7,530,024  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 284,525 345,944  
เงินลงทุนสุทธิ 74,178,297 69,919,574  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 568,548 579,986  
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                                               (หน่วย: พนับาท) 

 

รายการ 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 มิถนุายน 

2561 

แหล่งอา้งอิงใน

งบการเงิน 

เงินให้สินเชื)อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับสุทธิ    

    เงินให้สินเชื)อแก่ลูกหนี.  151,470,612 149,024,655  
    ดอกเบี.ยคา้งรับ 285,218 321,783  

        รวมเงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี. และดอกเบี.ยคา้งรับ 151,755,830 149,346,438  

   หกั รายไดร้อตดับญัชี (5,416,120) (5,354,573)  

   หกั ค่าเผื)อหนี.สงสยัจะสูญ (8,060,704) (7,473,125)  

         ส่วนที�นับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 2 2,504,452 2,350,573    H 

  หกั ค่าเผื)อการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหนี.  (24,526) (15,102)  

รวมเงินใหสิ้นเชื)อแก่ลูกหนี.และดอกเบี.ยคา้งรับสุทธิ 138,254,480 136,503,638  
 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 681,810 697,521  

ที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 150,757 160,280  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 36,261 38,179 F 

สิทธิการเช่าสุทธิ 122,463 127,830  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 1,077,364 1,036,754   F 

รายไดค้า้งรับสุทธิ 635,970 548,305  

ลูกหนี.ตามสัญญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 616 80,466  

ลูกหนี. อื)นสุทธิ 639,790 644,033  

 สินทรัพยอื์)นสุทธิ 42,500 38,288  

รวมสินทรัพย์ 228,826,242 218,661,335  

หนี%สิน    

เงินรับฝาก  102,139,499 106,555,346  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 61,542,069 48,401,738  

หนี.สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม 119,157 89,753  

หนี.สินตราสารอนุพนัธ ์ 312,553 1,244,837  

ตราสารหนี. ที)ออกและเงินกูย้ืม 32,036,912 30,744,035  

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 5,000,000 5,000,000          G 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 235,866 228,378  

ประมาณการหนี. สินอื)น 115 1,815  

ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 982,464 769,870  

เจา้หนี.ตามสญัญาหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 1,623 -  

หนี.สินอื)น 1,782,773 1,788,490  

รวมหนี%สิน 199,153,031 189,824,262  
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                                                                                                                                                                                          (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 31 ธนัวาคม  

2561 

30 มิถนุายน 

2561 

แหล่งอา้งอิงใน

งบการเงิน 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนจดทะเบียน และ ทุนที)ออกและชาํระแลว้    
     หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 4,024 4,024 A 

     หุน้สามญั 20,128,070 20,128,070  A 

ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (24,849) (24,849) E 

องคป์ระกอบอื)นของส่วนของเจา้ของ 104,498 211,702  

          ส่วนที�นับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ 104,498 214,252     D 

กาํไรสะสม    

  จัดสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 1,100,000 600,000    B 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,361,468 7,918,126  

          ส่วนที�นับเป็นเงินกองทุนชั�นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ 7,817,944 6,951,265 C 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 29,673,211 28,837,073  

รวมหนี%สินและส่วนของเจ้าของ 228,826,242 218,661,335  

ข้อมูลคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิที'นับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอยีด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซีไทย จาํกดั (มหาชน) 

2 รุ่น หรือ หมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ICBCT289A 

  การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นส่วนของเจา้ของ / 
เงินกองทุนชั.นที) 1 ที)เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั.นที) 2 ) 

เงินกองทุนชั.นที) 2 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกฎฑ ์Basel III หรือไม่ มีคุณสมบติั 

5 กรณีที)มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบติัดงักล่าว -  

6 ตอ้งทยอยลดนบั หรือ นบัไดเ้ตม็จาํนวน นบัไดเ้ตม็จาํนวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย ์/ ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์

8 จาํนวนที)สามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้น
บาท) 

5,000 (หา้พนัลา้น) บาท 

9 มูลค่าที)ตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par Value) (หน่วย : บาท) 1,000 (หนึ)งพนั) บาท / หน่วย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนี. สินที)วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่วย 
11 วนัที)ออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 มีนาคม 2561 
12 ตราสารทางการเงินที)ไม่มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน หรือ มีการกาํหนด

ระยะเวลาการชาํระคืน 
มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน 

13 วนัครบกาํหนด (Original maturity date) 23 กนัยายน 2571 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการอนุมติั

จากผูก้าํกบัดูแล หรือ ไม่ 
การไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

15 วนัที)มีสิทธิไถ่ถอน  วนัที)มีภาระผกูพนัในการไถ่ถอน และ จาํนวนเงินในการไถ่
ถอน 

ผูอ้อกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดได ้ ถา้เกิด
เหตุการณด์งัต่อไปนี.  
1. มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด ณ วนัครบกาํหนด 5 (ห้า) 
ปี นบัแตว่นัออกตราสารเงินกองทุน หรือ 
วนัใด ๆ ภายหลงัจากนั.น หรือ 
2. ในกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรอนัส่งผล
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูอ้อกตราสารเงินกองทุน
เปลี)ยนแปลงไป หรือ 
3. มีการเปลี)ยนแปลงหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลเงินกองทุน
อนัส่งผลใหต้ราสารเงินกองทุนที)เคยนบัเป็นเงินกองทุนชั.น
ที) 2 มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑที์)เกี)ยวขอ้ง หรือ 
 
4. เป็นกรณีหรือตามเงื)อนไขที)ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดเพิ)มเติมในอนาคตหลังจากวันออก ตราสาร
เงินกองทุน 
 

16 วนัที)มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) หลงัจาก 23 มีนาคม 2565 ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนอาจขอ
ไถ่ถอนก่อนกาํหนดได ้

ดอกเบี�ยและผลตอบแทนอื�นใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที) หรือ ลอยตวั อตัราผลตอบแทนแบบคงที) 
18 อตัราผลผลตอบแทนและดชันีอื)นที)เกี)ยวขอ้ง อตัราดอกเบี. ยคงที)ร้อยละ 3.5(สามจุดห้าศูนย)์ ต่อปี ชาํระ

ดอกเบี.ยทุกๆ 3(สาม) เดือน  จนถึงกาํหนดไถ่ถอน 
19 มี dividend stopper  หรือ ไม่  -ไม่มี- 
20 ธนาคารพาณิชยมี์อาํนาจเตม็ที)ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี.ย หรือ ผลตอบแทนอื)น

ใดไดเ้องทั.งหมด หรือ บางส่วน หรือ ตามคาํสั)งที)ไดรั้บ 
ธนาคารมีอํานาจตัดสินใจได้ตามเงื) อนไขที)ปรากฎใน
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

21 มีเงื)อนไขที)เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนกาํหนด หรือไม่ เช่น มี
เงื)อนไขในการกาํหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งขึ.นในลกัษณะขั.นบนัได (step up) 

ไม่มีเงื)อนไขในการกาํหนดดอกเบี.ยใหสู้งขึ.นเป็นขั.นบนัได 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือ สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24 กรณีที)สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงื)อนไขในการแปลงสภาพที)ธนาคารพาณิชย์

นั.นกาํหนดไว ้(Conversion trigger) 
- 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั.งจาํนวน หรือ บางส่วน - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที)มีแปลงสภาพ

ไป 
- 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทางการเงินที)มีแปลงสภาพไป - 
29 คุณสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคุณสมบติัในการลดมูลคา่ 
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หัวข้อ รายละเอยีด 

30 กรณีการลดมูลคา่ ใหร้ะบุการลดมูลค่าที)ธนาคารพาณิชยน์ั.นกาํหนดไว ้ กรณีที)ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมีผลการดาํเนินงานที)ไม่
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตดัสินใจเขา้
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน  ผูถื้อตรา
สารเงินกองทุนจะถูกบงัคบัตดัหนี. ตามตราสารเงินกองทุน
เป็นหนี. สูญ (ทั.งจาํนวน หรือ บางส่วน)  

31 กรณีมีการลดมูลค่า  เป็นการลดมูลคา่ทั.งจาํนวน หรือบางส่วน ลดมูลคา่ทั.งจาํนวน หรือบางส่วน 
32  กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมลูคา่ถาวร หรือชั)วคราว ลดมูลคา่ถาวร 
33 หากเป็นการลดมูลคา่ชั)วคราว ใหอ้ธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว - 
34 สถานะของลาํดบัการดอ้ยสิทธิ| ในกรณีที)มีการชาํระบญัชี (ใหร้ะบุประเภทของตรา

สารทางการเงินที)ดอ้ยสิทธิกว่า) 
ตราสารทางการเงินที)นบัเป็นเป็นเงินกองทุนชั.นที) 1 
 / หุน้บุริมสิทธิ / หุ้นสามญั 

 

นโยบายการบริหารความเสี'ยงด้านเครดติ  
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีนโยบายบริหารความเสี)ยงดา้นเครดิต นโยบายสินเชื)อ ซึ) งเป็นหลกัการ และแนวทางในการพิจารณา

อนุมติัสินเชื)อ เพื)อใหค้วามเสี)ยงของพอร์ตสินเชื)ออยูใ่นระดบัที)ยอมรับได ้นโยบายหลกัในดา้นความเสี)ยง ประกอบดว้ย นโยบายการ
ให้สินเชื)อแก่บุคคลที)เกี)ยวขอ้ง วงเงินการใหสิ้นเชื)อรายตวัและกลุ่มลูกหนี.  ธุรกิจตอ้งหา้มที)กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  งดใหสิ้นเชื)อ การให้
กูแ้ก่ธุรกิจเฉพาะ และการจาํกดัวงเงินการใหสิ้นเชื)อในภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ)ง รวมถึงนโยบายต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้งเพื)อให้
กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื)อ ที)สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อ้บงัคบัของทางการ เพื)อใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงิน สามารถควบคุมความ
เสี)ยงที)เกิดจากการใหสิ้นเชื)อไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี)ยงทางดา้นเครดิต และควบคุมความเสี)ยงของพอร์ตสินเชื)อ ที)
ไดจ้ดัใหมี้การวดัประเมินความเสี)ยง การติดตาม ควบคุม ประเมินระดบัการกนัสาํรองตามความเหมาะสม ซึ) งกระบวนการทั.งหมดจะ
ถูกปฏิบติัใหเ้ป็นตามนโยบายที)ไดก้าํหนดไว ้

คําจาํกดัความของการผิดนัดชําระหนี% และการด้อยค่าของสินทรัพย์  

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีนโยบายในการกําหนดการผิดนัดชาํระหนี.  สําหรับการประเมินการดอ้ยค่าของเงินให้สินเชื)อ โดย
กาํหนดให้เงินตน้หรือดอกเบี.ยที)ผิดนดัชาํระหนี.มากกว่า 90 วนันบัจากวนัครบกาํหนด หรือถูกจดัชั.นเชิงคุณภาพเป็นสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ  

แนวทางที'ใช้ในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision  

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีนโยบายการตั.งสํารองค่าเผื)อหนี. สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน ตามอตัราขั.นตํ)าที)ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ประกาศเรื)องหลกัเกณฑก์ารจดัชั.นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน  สําหรับหนี. ที)ไม่ก่อให้เกิดรายได ้กนัสํารองร้อยละ 100 
สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหนี.ตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที)คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั  
          
นอกจากนี.กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการตั.งสํารองค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญเพิ)มเติมเป็นรายตวัดงันี.  

1. กลุ่มธุรกิจทางการเงินตั.งสาํรองเพิ)มเติมโดยพิจารณาถึงค่าความเสียหายที)คาดวา่จะเกิดขึ.น(Expected loss) สาํหรับลูกหนี.ชั.น
ปกติและลูกหนี.ชั.นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

2. ในกรณีที)ไดพิ้จารณาการขออนุมติัสินเชื)อ การทบทวน การขอต่ออายุวงเงิน หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี.แลว้พบว่ามี
ความเป็นไปไดที้)ลูกหนี.จะไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี.ยตามเงื)อนไขของสัญญากูเ้งิน  ฝ่ายประเมินความเสี)ยงดา้น
สินเชื)อจะพิจารณาการจดัชั.นและเสนอค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญที)เหมาะสมเพิ)มเติมเป็นรายตวั  

3. สาํหรับธุรกิจ ,ประเทศ หรือกลุ่มลูกหนี.  บางกลุ่มที)มีความเสี)ยงสูง ทางฝ่ายประเมินความเสี)ยงดา้นสินเชื)อ อาจพิจารณาตั.ง
สาํรองเพิ)มขึ.น 
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4. ตั.งสาํรองเพิ)มเติมในกรณีที)เสนอโดยธนาคารอินดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชียล แบงค์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด ซึ) งเป็นบริษทัแม่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผูต้รวจสอบบญัชี 

5. เนื)องจากหลกัประกนัประเภทเครื)องจกัรอาจมีความยุ่งยากในการบงัคบัหลกัประกนัเพื)อชาํระหนี.  ดงันั.นธนาคารไม่ไดน้าํ
มูลค่าเครื)องจกัรมาใชห้กัเพื)อคาํนวณเงินสาํรอง  

 

  มูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที)สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี)ยงดา้นเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                   (หน่วย : พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

รายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน   

          เงินให้สินเชื)อรวมสุทธิ  1/ 152,781,631 142,778,637 

          เงินลงทุนในตราสารหนี.สุทธิ 2/ 73,974,513 62,360,298 

          เงินฝาก (รวมดอกเบี.ยคา้งรับ) 2,395,805 2,490,707 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/   

         การรับอาวลัตั�วเงิน  การคํ.าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,135,565 1,137,632 
         สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด  78,677,372 52,296,395 

        วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิกใชซึ้)งธนาคารไดผู้กพนัไวแ้ลว้ 1,720,381 1,411,665 
1/  รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญ,ค่าเผื)อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.   และรวมเงินใหสิ้นเชื)อสุทธิ ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี.ดว้ย ซึ)งไม่รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผื)อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผื)อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน   

          เงินให้สินเชื)อรวมสุทธิ  1/ 119,288,290 110,760,682 
          เงินลงทุนในตราสารหนี. สุทธิ 2/ 73,974,513 62,360,298 

          เงินฝาก (รวมดอกเบี.ยคา้งรับ) 2,086,458 2,309,650 

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/   

         การรับอาวลัตั�วเงิน  การคํ.าประกนัการกูยื้มเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 6,008,565 7,800,634 

         สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  78,677,372 52,296,395 

        วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิกใชซึ้) งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 1,720,381 1,411,665 
  1/  รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญ,ค่าเผื)อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.   และรวมเงินใหสิ้นเชื)อสุทธิ  ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี.ดว้ย ซึ)งไม่รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผื)อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผื)อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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มูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที)สาํคญั  ก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี)ยงดา้นเครดิต จาํแนกตามประเทศของลูกหนี.   ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มี
ดงันี.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                         (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 
 

ประเทศของลูกหนี.  
เงินใหสิ้นเชื)อ

รวมสุทธิ 1 
 
 

เงินลงทุนใน
ตรา 

สารหนี. สุทธิ 2/ 
 

เงินฝาก 
    (รวมดอกเบี.ย

คา้งรับ) 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตั�วเงิน  
การคํ.าประกนัเงิน
กูยื้ม และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต3/   

สัญญา
อนุพนัธน์อก

ตลาด3/   
 

วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิก
ใชซึ้) งธนาคารได้
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) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2560 
 

ประเทศของลูกหนี.  
เงินใหสิ้นเชื)อ

รวมสุทธิ 1 
 
 

เงินลงทุนใน
ตรา 

สารหนี. สุทธิ 2/ 
 

เงินฝาก 
    (รวมดอกเบี.ย

คา้งรับ) 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตั�วเงิน  
การคํ.าประกนัเงิน
กูยื้ม และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต3/   

สัญญา
อนุพนัธน์อก

ตลาด3/   
 

วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิก
ใชซึ้) งธนาคารได้
ผกูพนัไวแ้ลว้3/   

 
รวม 

 
 

ประเทศไทย 118,757,018 45,235,800 1,933,610 165,926,428 325,882 36,663,825 1,290,815 38,280,522 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 15,236,103 14,817,613 514,314 30,568,030 785,226 13,287,486 - 14,072,712 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 4,814,629 2,306,885 33,572 7,155,086 - 1,933,203 - 1,933,203 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 3,965,877 - - 3,965,877 4,474 - 120,850 125,324 

กลุ่มยโุรป 5,010 - 9,211 14,221 22,050 411,881 - 433,931 

รวม 142,778,637 62,360,298 2,490,707 207,629,642 1,137,632 52,296,395 1,411,665 54,845,692 

                                                                                                                             
(หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 
 

ประเทศของลูกหนี.  
เงินใหสิ้นเชื)อ

รวมสุทธิ 1/ 
 
 

เงินลงทุนในตรา
สารหนี. สุทธิ 2/ 

 
 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบี.ยคา้งรับ) 

 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตั�วเงิน  
การคํ.าประกนัเงิน
กูยื้ม และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต3/   

สัญญาอนุพนัธ์
นอกตลาด3/   

 
 

วงเงินที)ยงัมิได้
เบิกใชซึ้) ง

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/  รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญ,ค่าเผื)อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.   และรวมเงินใหสิ้นเชื)อสุทธิ  ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี.ดว้ย ซึ)งไม่รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผื)อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผื)อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2560 
 

ประเทศของลูกหนี.  
เงินใหสิ้นเชื)อ

รวมสุทธิ 1/ 
 
 

เงินลงทุนในตรา
สารหนี. สุทธิ 2/ 

 
 

เงินฝาก (รวม
ดอกเบี.ยคา้งรับ) 

 
 

 
รวม 

 
 

การรับอาวลัตั�วเงิน  
การคํ.าประกนัเงิน
กูยื้ม และเลต็เตอร์

ออฟเครดิต3/   

สัญญาอนุพนัธ์
นอกตลาด3/   

 
 

วงเงินที)ยงัมิได้
เบิกใชซึ้) ง

ธนาคารได้
ผกูพนัไวแ้ลว้3/   

 
รวม 

 
 

ประเทศไทย 82,496,266 45,235,800 1,841,450 129,573,516 6,988,883 36,663,992 1,290,815 44,943,690 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไม่รวมประเทศไทย 15,196,937 14,817,613 425,750 30,440,300 785,226 13,287,486 - 14,072,712 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 4,812,371 2,306,885 33,572 7,152,828 - 1,933,036 - 1,933,036 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 3,963,425 - - 3,963,425 4,474 - 120,850 125,324 

กลุ่มยโุรป 4,291,683 - 8,878 4,300,561 22,051 411,881 - 433,932 

รวม 110,760,682 62,360,298 2,309,650 175,430,630 7,800,634 52,296,395 1,411,665 61,508,694 
1/  รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี, ค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญ,ค่าเผื)อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.   และรวมเงินใหสิ้นเชื)อสุทธิ  ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี.ดว้ย ซึ)งไม่รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผื)อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผื)อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/  ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

มูลคา่ยอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที)สาํคญั  ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความ
เสี)ยงดา้นเครดิต จาํแนกตามอายสุัญญาที)เหลือของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  และเฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี.                                                                     

    (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2561 

 อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินให้สินเชื)อรวมสุทธิ 1/ 41,305,752 111,475,879 152,781,631 
      เงินลงทุนในตราสารหนี. สุทธิ  2/ 28,614,484 45,360,029 73,974,513 
      เงินฝาก (รวมดอกเบี.ยคา้งรับ) 2,292,796 103,009 2,395,805 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตั�วเงิน  การคํ.าประกนัการกูย้มืเงินและเลต็เตอร์ออฟเครดิต 234,697 900,868 1,135,565 

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

    วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิกใชซึ้)งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 180,000 1,540,381 1,720,381 
 

          (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 

 อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินให้สินเชื)อรวมสุทธิ 1/ 47,465,236 95,313,401 142,778,637 
      เงินลงทุนในตราสารหนี. สุทธิ  2/ 11,921,781 50,438,517 62,360,298 
      เงินฝาก (รวมดอกเบี.ยคา้งรับ) 2,490,707 - 2,490,707 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตั�วเงิน  การคํ.าประกนัการกูย้มืเงินและเลต็เตอร์ออฟเครดิต 334,561 803,071 1,137,632 

    สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด  42,016,485 10,279,910 52,296,395 

    วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิกใชซึ้)งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 300,000 1,111,665 1,411,665 
1/ รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี, ค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญ,ค่าเผื)อการรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.   และ รวมเงินใหสิ้นเชื)อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ ไม่รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผื)อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผื)อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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                                                                                                                                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2561 

 อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินให้สินเชื)อรวมสุทธิ 1/ 41,022,954 78,265,336 119,288,290 
      เงินลงทุนในตราสารหนี. สุทธิ  2/ 28,614,484 45,360,029 73,974,513 
      เงินฝาก (รวมดอกเบี.ยคา้งรับ) 2,086,458 - 2,086,458 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตั�วเงิน  การคํ.าประกนัการกูย้มืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 4,993,955 1,014,610 6,008,565 

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

      วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิกใชซึ้)งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 180,000 1,540,381 1,720,381 
              

                                                                                                                                                                                                                (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 

 อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน    
      เงินให้สินเชื)อรวมสุทธิ 1/ 46,816,746 63,943,936 110,760,682 
      เงินลงทุนในตราสารหนี. สุทธิ  2/ 11,921,781 50,438,517 62,360,298 
      เงินฝาก (รวมดอกเบี.ยคา้งรับ) 2,309,650 - 2,309,650 
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/    

     การรับอาวลัตั�วเงิน  การคํ.าประกนัการกูย้มืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 334,561 7,466,073 7,800,634 

      สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด  42,016,485 10,279,910 52,296,395 

      วงเงินที)ยงัมิไดเ้บิกใชซึ้)งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 300,000 1,111,665 1,411,665 
1/ รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี, ค่าเผื)อหนี.สงสัยจะสูญ,ค่าเผื)อการรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี.   และ รวมเงินใหสิ้นเชื)อสุทธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/ ไม่รวมดอกเบี.ยคา้งรับและสุทธิหลงัค่าเผื)อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยแ์ละค่าเผื)อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 มูลค่ายอดคงคา้งของเงินให้สินเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับและเงินลงทุนในตราสารหนี.    ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความ
เสี)ยงดา้นเครดิต จาํแนกตามประเทศของลูกหนี.  และตามเกณฑก์ารจดัชั.นที) ธปท.กาํหนด ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะ
ธนาคารฯ   ณ 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 ดงันี.                 

                                                                                                                                                                                                                          (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31  ธันวาคม  2561 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี.
สงสยัจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหนี.  

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็นพิเศษ 
 

ต ํ)ากว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
 

สงสยัจะสูญ รวม 
 

  ประเทศไทย 127,217,129 5,925,699 1,088,629 687,573 225,680 135,144,710 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไมร่วมประเทศไทย 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/  รวมเงินให้สินเชื)อของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31  ธันวาคม  2560 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี.
สงสยัจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหนี.  

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็นพิเศษ 
 

ต ํ)ากว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
 

สงสยัจะสูญ รวม 
 

  ประเทศไทย 118,337,407 6,451,478 644,508 579,896 782,657 126,795,946 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไมร่วมประเทศไทย 15,236,928 4,756 220 - - 15,241,904 - 
  กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 4,814,928 - - - - 4,814,928 - 
  กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 3,966,137 - 18 - - 3,966,155 - 

  กลุ่มยโุรป 5,507 11 - - - 5,518 - 

  รวม 142,360,907 6,456,245 644,746 579,896 782,657 150,824,451 - 
1/  รวมเงินให้สินเชื)อของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

                                                                                                                                                                                                                             (หน่วย: พนับาท) 
 งบเฉพาะธนาคารฯ 

 31  ธนัวาคม  2561 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/ เงินลงทุนใน
ตราสารหนี.
สงสยัจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหนี.  

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ตํ)ากว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
 

สงสัยจะสูญ รวม 
 

  ประเทศไทย 88,438,288 975,414 88,321 559,342 222,687 90,284,052 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไมร่วมประเทศไทย 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/  รวมเงินให้สินเชื)อของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน         

                                             (หน่วย: พนับาท) 
 งบเฉพาะธนาคารฯ 

 31  ธนัวาคม  2560 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/ เงินลงทนุใน
ตราสารหนี.
สงสยัจะสูญ 

 
ประเทศของลูกหนี.  

ปกติ  
 

กล่าวถึงเป็น
พิเศษ 

ตํ)ากว่า
มาตรฐาน 

สงสยั 
 

สงสยัจะสูญ รวม 
 

  ประเทศไทย 80,963,740 1,050,993 249,706 431,518 782,657 83,478,614 - 
  กลุ่มเอเชียแปซิฟิคไมร่วมประเทศไทย 15,197,430 448 - - - 15,197,878 - 
  กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา 4,812,372 - - - - 4,812,372 - 
  กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 3,963,425 - - - - 3,963,425 - 

  กลุ่มยโุรป 4,291,676 11 - - - 4,291,687 - 

  รวม 109,228,643 1,051,452 249,706 431,518 782,657 111,743,976 - 
1/  รวมเงินให้สินเชื)อของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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 มูลค่าของสาํรองที)กนัไว ้ (General provision  และ Specific provision ) และหนี. สูญที)ตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดสําหรับเงินใหสิ้นเชื)อ
รวมดอกเบี.ยคา้งรับและเงินลงทุนในตราสารหนี.  จาํแนกตามประเทศของลูกหนี.ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560  ดงันี.                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      (หน่วย : พนับาท) 

                                                 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน                               

 31 ธนัวาคม 2561 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/   เงินลงทนุในตราสาร

หนี.  Specific 

provision 
ประเทศของลูกหนี.  

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหนี. สูญที)ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด 

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 

                     (หน่วย : พนับาท) 

                                                 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน                               

 31 ธนัวาคม 2560 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/   เงินลงทนุในตราสาร

หนี.  Specific 

provision 
ประเทศของลูกหนี.  

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหนี. สูญที)ตดัออกจาก

บญัชีระหว่างงวด 

ประเทศไทย  2,765,546 103,043 23,046 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  679 40 11,595 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  6 - - 

กลุ่มยโุรป  - - - 

รวม 2,306,247 2,766,231 103,083 34,641 

                                                                                                                             
    (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธันวาคม  2561 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/   เงินลงทนุในตรา

สารหนี.  Specific 

provision 
ประเทศของลูกหนี.  

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหนี. สูญที)ตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด 

ประเทศไทย  1,924,291 43,237 71,684 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  141 75 94,352 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  1 - - 

กลุ่มยุโรป  - - - 

รวม 2,263,281 1,924,433 43,312 166,036 
1/  รวมมูลคา่เงินสาํรองที)กนัไวแ้ละหนี. สูญที)ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเชื)อและดอกเบี.ยคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน                                                                                                                                   
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                                                                                                                                                                                                                             (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2560 

 เงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ 1/   

เงินลงทนุในตราสาร

หนี.  Specific provision
ประเทศของลูกหนี.  

General provision 

 

Specific   

provision 

มูลค่าหนี. สูญที)ตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด 

ประเทศไทย  2,388,379 66,685 23,046 

กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย  161 40 11,595 

กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา  - - - 

กลุ่มแอฟริกาและตะวนัออกกลาง  - - - 

กลุ่มยุโรป  4 - - 

รวม 2,102,528 2,388,544 66,725 34,641 
1/  รวมมูลคา่เงินสาํรองที)กนัไวแ้ละหนี. สูญที)ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเชื)อและดอกเบี.ยคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

มูลค่ายอดคงคา้งของเงินให้สินเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ  ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี) ยงด้านเครดิต จาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจของลูกหนี.  และตามเกณฑ์การจดัชั.นที) ธปท.กาํหนด ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน    และ เฉพาะธนาคารฯ  ณ 31 
ธนัวาคม 2561  และ 2560  ดงันี.                          

                                                                                                                                                                                                                      (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ตํ)ากว่ามาตรฐาน 

 
สงสยั 

 
สงสยัจะสูญ 

 
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 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 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 
   เงินใหสิ้นเชื)อเพื)อที)อยู่อาศยั 5,939 2,811 - - - 8,750 

   อื)นๆ 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 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                    (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2560 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ตํ)ากว่ามาตรฐาน 

 
สงสยั 

 
สงสยัจะสูญ 

 
รวม 

 

   การเกษตรและเหมืองแร่ 3,230,071 66,738 13,883 2,977 - 3,313,669 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 50,333,483 906,684 99,038 133,702 420,418 51,893,325 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 20,544,285 197,290 31,459 24,143 349,846 21,147,023 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ 30,877,802 4,418,026 320,820 364,433 43 35,981,124 
   เงินใหสิ้นเชื)อเพื)อที)อยู่อาศยั 7,805 3,361 - - - 11,166 

   อื)นๆ 37,367,461 864,146 179,546 54,641 12,350 38,478,144 

   รวม 142,360,907 6,456,245 644,746 579,896 782,657 150,824,451 
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                                                                                                                                                                                                                     (หน่วย: พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ตํ)ากว่ามาตรฐาน 

 
สงสยั 

 
สงสยัจะสูญ 

 
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 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 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 
   เงินใหสิ้นเชื)อเพื)อที)อยู่อาศยั 5,939 2,811 - - - 8,750 

   อื)นๆ 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 

                                                                                                                                                                                                           
                                          (หน่วย: พนับาท) 

      
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2560 

ประเภทธุรกิจ 
ปกติ 

 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ตํ)ากว่ามาตรฐาน 

 
สงสยั 

 
สงสยัจะสูญ 

 
รวม 

 

   การเกษตรและเหมืองแร่ 2,344,003 1,510 - - - 2,345,513 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 33,321,135 297,002 - 78,894 420,418 34,117,449 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 18,962,335 118,309 13,134 14,775 349,846 19,458,399 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ 22,147,229 628,907 235,857 337,847 43 23,349,883 
   เงินใหสิ้นเชื)อเพื)อที)อยู่อาศยั 7,805 3,361 - - - 11,166 

   อื)นๆ 32,446,136 2,363 715 2 12,350 32,461,566 

   รวม 109,228,643 1,051,452 249,706 431,518 782,657 111,743,976 

  

              มูลค่าของเงินสาํรองที)กนัไว ้(General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี. สูญที)ตดัออกจากบญัชี
ระหวา่งงวด สาํหรับเงินให้สินเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ จาํแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี.  ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
เฉพาะธนาคารฯ    ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560      ดงันี.      

                                                                                                                                                  
(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม 2561 31  ธนัวาคม  2560 

ประเภทธุรกิจ 

General  
provision 1/   

 

Specific   
 provision 

 

มูลค่าหนี� สูญที�ตดั
ออกจากบญัชี
ระหว่างงวด 

General  
provision  

 

Specific   
provision 

 

มูลค่าหนี� สูญที�
ตดัออกจากบญัชี

ระหว่างงวด 

   การเกษตรและเหมืองแร่  12,840 8,534  13,270 - 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  373,217 123,844  660,364 64,657 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง  244,418 16,394  66,065 - 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ  2,107,018 42,735  1,799,729 - 
   เงินใหสิ้นเชื)อเพื)อที)อยู่อาศยั  1,012 -  1,210 - 

   อื)นๆ  2,899,491 8,293  225,593 38,426 

   รวม 2,504,452 5,637,996 199,800 2,306,247 2,766,231 103,083 

          1/  รวมเงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน                      
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                                                                                                                                                                                       (หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม 2561 31  ธนัวาคม  2560 

ประเภทธุรกิจ 

General  
provision 1/   

 

Specific   
 provision 

 

มูลค่าหนี� สูญที�ตดั
ออกจากบญัชี
ระหว่างงวด 

General  
provision  

 

Specific   
provision 

 

มูลค่าหนี� สูญที�
ตดัออกจากบญัชี

ระหว่างงวด 

   การเกษตรและเหมืองแร่  425 -  453 - 
   อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์  246,754 39,628  487,051 64,657 
  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง  222,611 -  47,977 - 
   การสาธารณูปโภคและการบริการ  338,782 43  292,788 - 
   เงินใหสิ้นเชื)อเพื)อที)อยู่อาศยั  1,012 -  1,210 - 

   อื)นๆ  1,114,849 3,641  1,559,065 2,068 

   รวม 2,263,281 1,924,433 43,312 2,102,528 2,388,544 66,725 

    1/  รวมเงินใหสิ้นเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน                       

การเปลี)ยนแปลงมูลค่าของเงินสาํรองที)กนัไว ้(General provision และ Specific provision)ในระหว่างปีสาํหรับเงินให้
สินเชื)อรวมดอกเบี.ยคา้งรับ1/    ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560  มีดงันี.     

                                                                                                                                                                                   (หน่วย: พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม 2561 31  ธันวาคม  2560 

             รายการ 
General 

provision 
Specific   

provision 
 

รวม 
General  

provision  
Specific   
provision 

 
รวม 

             เงินสาํรองที)กนัไวต้น้งวด 2,306,247 2,766,231 5,072,478 1,910,549 2,024,168 3,934,717 
             หนี. สูญที)ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด - (199,800) (199,800) - (103,083) (103,083) 

  เงินสาํรองที)กนัไวเ้พิ)ม(ลด)ระหว่างงวด             198,205 3,071,565 3,269,770 395,698 845,146 1,240,844 

   เงินสาํรองที)กนัไวค้งเหลือปลายงวด 2,504,452 5,637,996 8,142,448 2,306,247 2,766,231 5,072,478 

1/  รวมเงินใหสิ้นเชื)อและดอกเบี.ยคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
                                                                                                                                                                                 (หน่วย: พนับาท) 

 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม 2561 31  ธันวาคม  2560 

             รายการ 
General 

provision 
Specific   

provision 
 

รวม 
General  

provision  
Specific   
provision 

 
รวม 

             เงินสาํรองที)กนัไวต้น้งวด 2,102,528 2,388,544 4,491,072 1,791,584 2,121,027 3,912,611 
             หนี. สูญที)ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด - (43,312) (43,312) - (66,725) (66,725) 

  เงินสาํรองที)กนัไวเ้พิ)ม(ลด)ระหว่างงวด             160,753 (420,799) (260,046) 310,944 334,242 645,186 

   เงินสาํรองที)กนัไวค้งเหลือปลายงวด 2,263,281 1,924,433 4,187,714 2,102,528 2,388,544 4,491,072 
1/  รวมเงินใหสิ้นเชื)อและดอกเบี.ยคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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แยกตามประเภทสินทรัพยโ์ดยวิธี Standardized Approach ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  
2561 และ 2560  มีดงันี.                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ    
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนักความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล 20,359,250 26,637 20,385,887 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ.าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 24,600,410 2,365,580 26,965,990 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 159,093,047 35,378,608 194,471,655 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 24,815,882 85,445 24,901,327 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั 7,738 - 7,738 
          สินทรัพยอื์)น 4,298,433 - 4,298,433 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ 860,997 949 861,946 

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

 (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2560 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ    
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี.ภาครัฐบาล 10,364,639 19,610 10,384,249 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 28,716,892 1,910,250 30,627,142 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 144,763,555 36,990,415 181,753,970 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 23,060,248 36,354 23,096,602 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั 9,956 - 9,956 
          สินทรัพยอื์)น 4,378,550 - 4,378,550 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ 1,263,287 300 1,263,587 

รวม 212,557,127 38,956,929 251,514,056 
1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพและหกั Specific provision 
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                                                                                 (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ    
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล 20,359,250 26,637 20,385,887 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 24,291,061 2,365,580 26,656,641 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 150,830,820 40,251,608 191,082,428 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 78,422 85,445 163,867 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั 7,738 - 7,738 
          สินทรัพยอ์ื)น 7,144,421 - 7,144,421 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ 367,345 949 368,294 

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

 (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2560 

ประเภทสินทรัพย ์ สินทรัพยใ์นงบ
แสดงฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง 
ฐานะการเงิน1/   

 
รวม 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ    
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล 10,364,640 19,610 10,384,250 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 28,536,001 1,910,250 30,446,251 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 136,022,006 43,653,415 179,675,421 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 57,488 36,354 93,842 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั 9,956 - 9,956 
          สินทรัพยอ์ื)น 7,446,164 - 7,446,164 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ 963,619 300 963,919 

รวม 183,399,874 45,619,929 229,019,803 
1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพและหกั Specific provision 
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        ข้อมูลฐานะที'เกี'ยวกบัความเสี'ยงด้านเครดิต แยกตามวิธีที'กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ในการคาํนวณสินทรัพย์เสี'ยงด้านเครดิต 

1. รายชื)อสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกที)กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เลือกใชอ้นัดบัเครดิตในการกาํหนดนํ.าหนกัความเสี)ยง
สาํหรับลกูหนี. ในแต่ละประเภทสินทรัพย ์ดงันี.  

•     ลูกหนี. ภาครัฐบาล ลูกหนี. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)น องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และลูกหนี. บริษทัหลกัทรัพยที์)
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดนํ. าหนักความเสี)ยงเหมือนกบัลูกหนี. สถาบนัการเงิน    โดยเลือกใช้อนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดั
อนัดบัเครดิตภายนอก 3 แห่ง ไดแ้ก่ Fitch Ratings , Moody's Investor Services และ Standard and Poor's Rating Services 

• ลกูหนี. ธุรกิจเอกชน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เลือกใชห้ลกัเกณฑก์ารกาํหนดนํ. าหนกัความเสี)ยงร้อยละ 100 สําหรับลูกหนี. ธุรกิจเอกชนทุก

ราย  โดยไม่คาํนึงถึงอนัดบัความเสี)ยงจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก เนื)องจากปัจจุบนัจาํนวนลูกหนี. ธุรกิจเอกชนของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ที)ไดร้ับการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกมีจาํนวนไม่มาก และสาํหรับรายที)ไดร้ับการจดัอนัดบั
ความเสี)ยงส่วนใหญ่ นํ. าหนกัความเสี)ยงที)ไดรั้บอยู่ที)ร้อยละ 100 ทาํให้ผลกระทบดา้นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดร้ับ 
จากการนาํอนัดบัความเสี)ยงจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกมาใช้มีความใกลเ้คียงกบักรณีที)กลุ่มธุรกิจทางการเงิน กาํหนด
นํ.าหนกัความเสี)ยงร้อยละ 100 สาํหรับลกูหนี. ธุรกิจเอกชนทุกราย  

2. กระบวนการที)กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชใ้นการกาํหนด Rating จาก ECAI ให้แก่ลกูหนี.   

•    ลูกหนี. ภาครัฐบาล ลูกหนี. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และลูกหนี. บริษทัหลกัทรัพย ์ที) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กาํหนดนํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.  สถาบนัการเงิน ในการกาํหนดนํ.าหนักความเสี)ยง ธนาคารได้
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเทียบเคียงนํ.าหนกัความเสี)ยงตามประเภทลกูหนี.ตามที)ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 
       

        มูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิ1/ หลงัพิจารณามูลค่า
การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย ์ จาํแนกแต่ละนํ.าหนกัความเสี)ยงโดยวิธี Standardised Approach ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2561  และ 2560   มีดงันี.  

(หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพ ย์
1/   

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2561 

 ยอดคงค้างที'มี Rating ยอดคงค้างที'ไม่มี Rating 

นํ%าหนักความเสี'ยง (%) 0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 % 150% 250 % 

 ลูกหนี%ไม่ด้อยคุณภาพ            
      ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของ

รั ฐ แ ล ะ รั ฐ วิ ส า ห กิจ ที) ใช้ นํ. า ห นัก ค ว า ม เ สี) ย ง
เหมือนกบั ลูกหนี.ภาครัฐบาล 30,454,736 - 26,637  

 

     

 

 
     ลูกหนี.สถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ            
          รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั  
          ลูกหนี.สถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,265,635 15,135,466 39,720,069 12,165,680       

 

 
    ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและ     
         รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง                  
         เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน     

 

    142,325,508   

     ลกูหนี.รายยอ่ย     
 

   24,899,963 -   
     สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั       7,636  - 101   
     สินทรัพยอื์)น     2,613,435 699    1,874,311  568,548 

ลกูหนี%ด้อยคุณภาพ        424  520,908 313,220  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              
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(หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพย์
1/   

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงค้างที'มี Rating ยอดคงคา้งที)ไม่มี  Rating 

นํ%าหนักความเสี'ยง (%) 0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 % 150% 250 % 

 ลูกหนี%ไม่ด้อยคุณภาพ            
      ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของรัฐ   
          และรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั  
          ลูกหนี.ภาครัฐบาล 25,638,186 - 19,610  

 

     

 

 

     ลูกหนี.สถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ             
          รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั  
          ลูกหนี.สถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,220,405 1,954,981 60,194,679 10,926,647       

 

 
    ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและ     
         รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง                  
         เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน     

 

    120,791,479   

     ลกูหนี.รายยอ่ย     
 

   23,094,533 -   
     สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั       9,802  - 154   
     สินทรัพยอื์)น     3,888,497 3,860    1,928,291  579,347 

ลกูหนี%ด้อยคุณภาพ        1,703  624,226 637,658  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              

              (หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพย์
1/   

เฉพาะธนาคารฯ 

31 ธันวาคม 2561 

 ยอดคงค้างที'มี Rating ยอดคงค้างที'ไม่มี Rating 

นํ%าหนักความเสี'ยง  (%) 0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 % 150% 250 % 

 ลูกหนี%ไม่ด้อยคุณภาพ            
      ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของ   
         รัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช้นํ.าหนกัความเสี)ยง  
          เหมือนกบัลูกหนี.ภาครัฐบาล 30,454,736 - 26,637  

 

     

 

 
     ลูกหนี.สถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ            
          รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั  
          ลูกหนี.สถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,265,635 15,034,863 39,511,324 12,165,680       

 

 
    ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและ รัฐวิสาหกิจ 
         ที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือน กบัลูกหนี.   
         เอกชน     

 

    139,126,254   

     ลกูหนี.รายยอ่ย     
 

   162,504 -   
     สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั       7,636  - 101   

     สินทรัพยอื์)น     1,797,160 699    5,582,879  304,875 

ลกูหนี%ด้อยคุณภาพ        -  55,343 312,950  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              
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               (หน่วย : พนับาท) 

ประเภทสินทรัพย์
1/   

เฉพาะธนาคารฯ 

31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงค้างที'มี Rating ยอดคงค้างที'ไม่มี  Rating 

นํ%าหนักความเสี'ยง (%)

0 % 20 % 50% 100 % 0% 20 % 35 % 50 % 75 %      100 

%  

150% 250 % 

 ลูกหนี%ไม่ด้อยคุณภาพ            
      ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง องคก์ารของรัฐ   
          และรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั  
          ลูกหนี.ภาครัฐบาล 25,638,186 - 19,610  

 

     

 

 
     ลูกหนี.สถาบนัการเงิน  องคก์ารของรัฐ และ             
          รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบั  
          ลูกหนี.สถาบนั การเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,220,405 1,774,090 60,194,678 10,926,648       

 

 

    ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและ     
         รัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง                  
         เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน     

 

    118,931,536   

     ลูกหนี.รายยอ่ย     
 

   91,773 -   

     สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั       9,802  - 154   
     สินทรัพยอื์)น     3,175,547 4,831    5,763,749  304,875 

ลกูหนี%ด้อยคุณภาพ        -  326,261 637,658  

1/  หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ              

 

1. ข้อมูลการปรับลดความเสี'ยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardized Approach 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายการปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตสาํหรับรายการสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน และรายการ

นอกงบแสดงฐานะการเงิน เพื)อวตัถุประสงคใ์นการดาํรงเงินกองทุน และการบริหารความเสี)ยงเพื)อปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิต ตาม
เกณฑ์การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตสาํหรับวิธี Standardized Approach ที)ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด    ซึ) งกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินไดก้าํหนดเป็นแนวทางและกระบวนการปฏิบติังานที)เกี)ยวขอ้งกบั เอกสาร สัญญา หรือเงื)อนไขดา้นกฎหมาย ที)เกี)ยวขอ้งกบัการ
ปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิต ดงันี. 

• มีเอกสารหรือสญัญาที)เกี)ยวขอ้งกบัการปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิต นั.นๆ  มีผลผกูพนักบัผูเ้กี)ยวขอ้งทุกฝ่าย  และ
สามารถใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

• มีกระบวนการและ ระบบในการพจิารณาถึงเงื)อนไขดา้นกฎหมาย   

• มีการติดตามทบทวน เอกสารหรือสญัญาดงักล่าว  ใหมี้ผลบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยา่งต่อเนื)อง 

• มีกระบวนการในการควบคุมความเสี)ยงอื)นที)อาจเกิดขึ.น จากการนาํวธีิการปรับลดความเสี)ยงมาใช ้

• มีการปฏิบติัตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในเรื) องการปรับลดความเสี) ยงตามที) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กาํหนดในหลกัการที) 3 (Pillar III)  

• มีการพิจารณาอายสุญัญา และ อายคุงเหลือของวิธีปรับลดความเสี)ยง ที)จะนาํมาใชเ้มื)อเทียบกบัภาระหนี.       
        ซึ)งตอ้งไม่มีความแตกต่างของสญัญา (Maturity mismatch) ระหวา่งการปรับลดความเสี)ยงและยอดหนี.  
 

การปรับลดความเสี'ยงด้านเครดิต ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยวิธี Simple Approach ประกอบไปด้วย 

• การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงิน  

• การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตดว้ยการหกักลบหนี.ในงบดุล 

• การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตดว้ยการคํ.าประกนัและอนุพนัธ์ดา้นเครดิต 
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กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้กาํหนดนโยบายสําหรับการปรับลดความเสี'ยงด้านเครดิตด้วยการหักกลบหนี%ในงบดุล ดังนี% 

• กาํหนดใหมี้การพจิารณาดา้นกฎหมาย ว่าสัญญาการหักกลบหนี. สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย ซึ) งสัญญาดงักล่าว 
        สามารถระบุไดว้า่สินทรัพยแ์ละหนี.สินใดของคู่สัญญาเดียวกนันั.นที)อยูภ่ายใตส้ัญญาหักกลบหนี.  

• สามารถติดตามและควบคุมความเสี)ยงจากความแตกต่างดา้นอายขุองสินทรัพยแ์ละหนี. สินที)จะมาหักกลบกนั  
        (roll-off risk ) ได ้

• มีการติดตามและควบคุมยอดหนี. ดงักล่าวแบบยอดสุทธิ (netting basis) 
 

2.   นโยบาย และ กระบวนการที'กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ในการบริหารและประเมินมูลค่าหลักประกนั  

ภายใตน้โยบายการปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิต กาํหนดให้มีการประเมินมูลค่าหลกัประกนัทางการเงิน ทั.งที)เป็นตราสารที)
อยูใ่นตลาด และ ตราสารนอกตลาด หรือ ตราสารที)ไม่มีราคาตลาด เป็นประจาํ  
 
3.  ประเภทของหลักประกนัที'สําคญัของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

หลกัประกนัทางการเงิน (Eligible Financial Collateral)  ที)สําคญัของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในปัจจุบนั ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตามหลกัประกันทางการเงินอื)น   ที)กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ในการปรับลดยอดหนี. ก่อนนาํไปคาํนวณ
สินทรัพยเ์สี)ยงและเงินกองทุนความเสี)ยงดา้นเครดิต ประกอบไปดว้ย 

 1.  เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก ที)ออกโดยธนาคาร 

        2.  ทองคาํ 
        3.  ตราสารหนี. ที)มีผูอ้อกตราสารและมี Rating ซึ)งไดรั้บจากสถาบนัจดัอนัดบัภายนอก ดงันี.  

• ตราสารหนี. ระยะสั.นที)มี Rating ดีกวา่หรือเทียบเท่ากบั Rating A-3/P-3 ขึ.นไป รัฐบาล ธนาคารกลาง องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ)น องคก์ารของรัฐ และ รัฐวสิาหกิจ ที)ผูก้าํกบัดูแลกาํหนดให้ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือน
ลูกหนี. รัฐบาล และ มี Rating ดีกวา่ หรือเทียบเท่ากบั Rating BB-ขึ.นไป  

• ผูอ้อกตราสารอื)น ๆ เช่น สถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น องคก์าร
ของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจที)ผูก้าํกบัดูแลกาํหนดใหใ้ชน้ํ. าหนกัความเสี)ยงเหมือนลูกหนี.  สถาบนัการเงิน และ มี 
Rating ดีกวา่ หรือเทียบเท่ากบั Rating BBB- ขึ.นไป 

• ตราสารหนี. ระยะสั.นที)มี Rating ดีกวา่หรือเทียบเท่ากบั Rating A-3/P-3 ขึ.นไป  
    4.   ตราสารหนี. ที)ไม่มี Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก ซึ)งมีลกัษณะทุกขอ้ ดงันี.  

• ผูอ้อกตราสารเป็น สถาบนัการเงิน และ 

• จดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี. ที)เป็นที)ยอมรับ และ 
• มีฐานะไม่ดอ้ยสิทธิ|  (Senior Debt) และตราสารหนี. อื)นๆ ทุกประเภทที)มี Rating  ซึ)งออกโดย สถาบนัการเงิน นั.น 

และมีลาํดบัการไดรั้บชาํระหนี. เดียวกนักบัตราสารหนี. ที)ไม่มี Rating ขา้งตน้  ตอ้งมี Rating ดีกวา่ หรือเทียบเท่ากบั 
Rating   BBB- หรือ A-3 / P-3 ขึ.นไป 

• ไม่ปรากฏขอ้มลูที)เป็นเหตุใหพ้จิารณาไดว้่าตราสารหนี.ดงักล่าว ควรมี Rating ตํ)ากวา่ Rating BBB- หรือ A-3 / P-3 
ขึ.นไป  

     5.  ตราสารทุนซึ)งรวมถึงหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ที)รวมอยูใ่นดชันีของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
     6. หน่วยลงทุนที)ลงทุนในตราสารที)เป็นหลกัประกนัทางการเงินขา้งตน้และมีการกาํหนดราคาตลาดที)เปิดเผยเป็นการ 
        ทั)วไปทุกวนั 
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4.  ประเภทของผู้คํ%าประกนัและผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี'ยงธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิตที'สําคัญ 
ผูค้ ํ.าประกนัที)สาํคญั ไดแ้ก่ กระทรวงการคลงั ซึ) งคํ.าประกนัในพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม ผูค้ ํ.าประกนั และผูข้าย

ข้อตกลงรับประกันความเสี) ยงอื)น ที)กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ในการปรับยอดหนี. ก่อนนําไปคาํนวณสินทรัพย์เสี)ยงและ
เงินกองทุนความเสี)ยงดา้นเครดิต ภายใตน้โยบายการปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิต ไดแ้ก่  

• รัฐบาล   ธนาคารเพื)อการพฒันาระหวา่งประเทศ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น องคก์ารของรัฐ  

• รัฐวิสาหกิจ  สถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพยที์)ไดร้ับนํ.าหนกัความเสี)ยงตํ)ากว่าคู่สัญญา   ธุรกิจเอกชน รวมถึง
บริษทัแม่ บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วมที)ตกลงรับประกนั ความเสี)ยง ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตที)ดีกว่า และมีนํ. าหนกัความ
เสี)ยงตํ)ากวา่คู่สญัญา   ทั.งนี.อนัดบัเครดิตที)ผูค้ ํ.าประกนัไดรั้บจะตอ้ง เทียบเท่า อนัดบัเครดิต A- หรือ A3 ขึ.นไป 

 

5.   การกระจุกตวัของความเสี'ยงด้านเครดิต และ ด้านตลาดในแต่ละประเภทหลกัประกนั ผู้คํ%าประกนั และผู้ขายข้อตกลง

รับประกันความเสี'ยงตามธุรกรรมอนุพนัธ์ด้านเครดิตที'ใช้ในการปรับลดความเสี'ยงด้านเครดิต  
    การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินส่วนใหญ่ เป็นเงินฝากธนาคาร

ซึ) งนาํมาปรับลดความเสี)ยงด้านเครดิตจากธุรกรรมเงินใหสิ้นเชื)อ     การปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตดว้ยการคํ.าประกนัของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินส่วนใหญ่ เป็นการปรับลดความเสี)ยงดา้นเครดิตจากธุรกรรมเงินลงทุนในตราสารที)มีกระทรวงการคลงั
คํ.าประกนั 

 

มูลค่ายอดคงคา้งในส่วนที)มีหลกัประกนั  ของแต่ละประเภทสินทรัพย ์โดยวิธี Standardized Approach จาํแนกตาม
ประเภทของหลกัประกนั  ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2561  และ 2560   มีดงันี.  

                                                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การคํ.าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ   
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล - - 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,056,197 8,908,303 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 15,905,994 36,240,154 
         ลูกหนี. รายยอ่ย 1,364 - 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ์ื)น - - 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ 27,394 - 

 รวม 16,990,949 45,148,457 
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                                                                                                                                                                                                                                           (หน่วย : พนับาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธนัวาคม  2560 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การคํ.าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ   
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล - - 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,944,361 12,212,964 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 3,802,385 57,160,107 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 2,069 - 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ์ื)น - - 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ - - 

 รวม 6,748,815 69,373,071 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2561 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การคํ.าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ   
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล - - 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,056,197 8,908,303 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 15,716,020 36,240,154 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 1,364 - 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ์ื)น - - 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ - - 

รวม 16,773,581 45,148,457 
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                                                                                                                                                                                                                                       (หน่วย : พนับาท) 
 เฉพาะธนาคารฯ 

 31 ธนัวาคม  2560 

ประเภทสินทรัพย ์ หลกัประกนัทาง
การเงิน 

การคํ.าประกนัและ
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต 

ลูกหนี.ไมด่อ้ยคุณภาพ   
       ลูกหนี.ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใช ้ 
              นํ.าหนกัความเสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.ภาครัฐบาล - - 
        ลูกหนี.สถาบนัการเงิน   องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความ  
               เสี)ยงเหมือนกบัลกูหนี.สถาบนัการเงิน  และบริษทัหลกัทรัพย ์ 2,944,361 12,212,964 
         ลูกหนี. เอกชน องคก์ารของรัฐและรัฐวิสาหกิจที)ใชน้ํ. าหนกัความเสี)ยง 
                เหมือนกบัลูกหนี. เอกชน 3,583,779 57,160,107 
         ลูกหนี.รายยอ่ย 2,069 - 
         สินเชื)อเพื)อที)อยูอ่าศยั - - 
          สินทรัพยอ์ื)น - - 
ลูกหนี.ดอ้ยคุณภาพ - - 

รวม 6,530,209 69,373,071 

ความเสี'ยงด้านตลาด สําหรับฐานะในบัญชีเพื'อการค้า              
             ความเสี)ยงดา้นตลาด  หมายถึงความเสี)ยงที)จะเกิดความเสียหายอนัเนื)องมาจากความผนัผวนทางดา้นราคาหรือมูลค่าฐานะ 
ซึ) งเกิดจากการเคลื)อนไหวของอตัราดอกเบี. ย อตัราแลกเปลี)ยน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และสินค้าโภคภัณฑ์ ที)มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของสถาบนัการเงิน ซึ)งอาจมาจากผลการเปลี)ยนแปลงจากปัจจยัที)จะส่งผลกระทบทั.ง
ระบบ (General Market Risk) และการเปลี)ยนแปลงทางดา้นราคาจากผูอ้อกตราสารเอง (Specific Risk) ธุรกรรมที)มีความเสี)ยงดา้น
ตลาดสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 

1. ธุรกรรมในบัญชีเพื'อการค้า (Trading Book) ซึ)งรวมฐานะ (Position) ของตราสารทางการเงิน และสินคา้โภคภณัฑ์ ที)มี
เจตนาถือครองไวเ้พื)อการคา้หรือเพื)อปกป้องความเสี)ยงของฐานะอื)นๆ ในบญัชีเพื)อการคา้  รวมทั.งอนุพนัธ์ทางการเงินทุกประเภทที)
ไม่ไดน้าํไปใชเ้พื)อป้องกนัความเสี)ยงของฐานะในบญัชีเพื)อการธนาคาร โดยตราสารทางการเงินที)อยู่ในบญัชีเพื)อการค้าตอ้งไม่มี
ขอ้จาํกดัในการซื.อขาย หรือในการป้องกนัความเสี)ยง  โดยระยะเวลาการถือครองไม่ควรเกิน 6  เดือน  

2. ธุรกรรมในบัญชีเพื'อการธนาคาร (Banking Book) ประกอบดว้ยฐานะของเครื)องมือทางการเงินหรือธุรกรรมอื)น ที)
ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื)อการคา้ หรือตราสารทางการเงินที)มีเจตนาตั.งแต่แรกวา่จะถือครองระยะยาวหรือถือจนครบกาํหนด โดย
ระยะเวลาการถือครองไม่ควรตํ)ากว่า 1 เดือน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี)ยงดา้นตลาดโดยมีการระบุความเสี)ยง วดัความเสี)ยง ควบคุม
ความเสี)ยง และติดตามความเสี)ยงดา้นตลาดทั.งในบญัชีเพื)อการคา้ และความเสี)ยงดา้นดอกเบี.ย เพื)อให้สามารถบริหารความเสี)ยงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายที)กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ความเสี)ยงดา้นตลาดที)เกี)ยวขอ้งไดแ้ก่ 

1. ความเสี)ยงด้านอตัราดอกเบี.ย (Interest Rate Risk) คือการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบี.ยที)ทาํให้มูลค่าของ
สินทรัพย ์หนี. สินและรายการนอกงบดุลเปลี)ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ)งในช่วงระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว  

2. ความเสี)ยงดา้นอตัราแลกเปลี)ยน (FX Risk) คือผลกระทบเชิงลบของการเปลี)ยนแปลงของอตัราแลกเปลี)ยนในฐานะ
เงินตราต่างประเทศรวมทุกสกุล ซึ)งอาจจะมาจากการทาํธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื)อคา้ การป้องกนัความเสี)ยงไม่เต็มจาํนวนของ
ลูกค้าจากธุรกรรม Trade Finance การป้องกันความเสี)ยงด้านอตัราแลกเปลี)ยนไม่เต็มจาํนวนจากการลงทุนในเงินสกุลตรา
ต่างประเทศเป็นตน้  
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3. ความเสี)ยงดา้นราคา (Price Risk) คือการเปลี)ยนแปลงที)มาจากพอร์ตลงทุนเพื)อคา้ (Proprietary Portfolio) ในหุน้
สามญัและตราสารอนุพนัธ์อา้งอิงตราสารทุน  

ในการบริหารความเสี)ยงดา้นตลาด ฝ่ายบริหารความเสี)ยง Portfolio ซึ) งอยู่ภายใตส้ายบริหารและควบคุมความเสี)ยง (Risk 
Management Division) มีหนา้ที)รับผดิชอบและควบคุมดูแลความเสี)ยงดา้นตลาดที)อาจเกิดขึ.นจากการดาํเนินงานของสายบริหารเงิน 
(Treasury Division) โดยมีคณะอนุกรรมการสินทรัพยแ์ละหนี. สิน (ALCO) พิจารณาวงเงินความเสี)ยงดา้นตลาดและอนุมติัโดยคณะ
กรรมการบริหาร (EXCOM) การประชุมของคณะอนุกรรมการสินทรัพยแ์ละหนี. สิน (ALCO) จะมีขึ.นอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั. ง เพื)อ
ทบทวนความเสี)ยงดา้นตลาดและตดัสินใจกลยทุธ์การบริหารความเสี)ยงภายใตก้ารเปลี)ยนแปลงภาวะการณ์ของตลาดเงินและตลาด
ทุน สาํหรับนโยบายการบริหารความสี)ยงดา้นตลาดนั.น ฝ่ายบริหารความเสี)ยง Portfolio นาํเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความ
เสี)ยงและพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการธนาคาร  

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดมี้การวดัความเสี)ยงดา้นตลาดในบญัชีเพื)อการคา้ ครอบคลุมความเสี)ยงดา้นต่างๆ ทั.งความเสี)ยงจาก
อตัราดอกเบี.ย อตัราแลกเปลี)ยน และความเสี)ยงดา้นราคา นอกจากนี. มีการประเมินความเสี)ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนอย่าง
เหมาะสม ทั.งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยมีการวดัมูลค่าฐานะในบญัชีเพื)อการคา้อยา่งนอ้ยทุกวนัตามราคาตลาด หรือราคาตาม
แบบจาํลอง หรือราคาอื)นๆที)เหมาะสม และมีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ที)เกิดขึ.นในแต่ละธุรกรรมของบญัชีเพื)อการคา้เพื)อควบคุม
ไม่ใหเ้กินขอบเขตการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limit) ที)มีการกาํหนดไว ้ นอกจากนี. ไดจ้ดัทาํการทดสอบภาวะวิกฤตในบญัชีเพื)อ
การคา้สาํหรับความเสี)ยงในทุกๆ ดา้น ซึ)งฝ่ายบริหารความเสี)ยง Portfolio มีการทบทวนสมมติฐานในการทดสอบภาวะวิกฤตเพื)อให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดการเงิน และครอบคลุมความเป็นไปไดที้)เกิดผลกระทบในเชิงลบกบัทั.งรายได้และ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอยา่งสมํ)าเสมอ  

เครื)องมือในการควบคุมความเสี)ยงประกอบดว้ยวงเงินซื.อขายหรือฐานะ (Control Limit) ซึ) งเป็นการกาํหนดวงเงินสูงสุดที)
สายงานบริหารเงินสามารถที)จะลงทุนได ้และเพดานการขาดทุนสูงสุด (Stop Loss Limit) เพื)อกาํหนดขอบเขตการขาดทุนสูงสุดที)
กลุ่มธุรกิจทางการเงินรับได ้ โดยจะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ กลยทุธ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
ตลาดการเงินทั.งในและนอกประเทศ  

กุล่มธุรกิจทางการเงินไดด้าํรงเงินกองทุนเพื)อรองรับความเสี)ยงดา้นตลาด   โดยไดเ้ลือกการคาํนวณเงินกองทุนแบบ
มาตรฐาน (Standardized Approach) ซึ) งเหมาะสมกบัลกัษณะของพอร์ตการลงทุนของกลุ่มธุรกิจทาง  มูลค่าเงินกองทุนขั.นตํ)าสาํหรับ
ความเสี)ยงดา้นตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31ธนัวาคม  2561  และ 2560   มีดงันี.   

                                                                                                                                                                                                    (หน่วย :พนับาท) 
 กลุ่มธรกิจทางการเงิน เฉพาะธนคารฯ 

เงินกองทุนขั.นตํ)าสาํหรับความเสี)ยงดา้นตลาด 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

    ความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี.ย 4,076 1,149 4,076 1,149 
    ความเสี)ยงดา้นราคาตราสารทุน - - - - 
    ความเสี)ยงดา้นอตัราแลกเปลี)ยน 14,287 8,914 14,589 8,761 

    ความเสี)ยงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 

         เงินกองทุนขั.นตํ)าที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยง
ดา้นตลาด (BIS 8% ) 18,363 10,063 18,665 9,910 

เงินกองทุนขั.นตํ)าที)ตอ้งดาํรงสาํหรับความเสี)ยงดา้น
ตลาด (BIS 8% ) 19,510 10,692 19,832 10,529 
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ความเสี'ยงด้านปฏิบัตกิาร 
ความเสี)ยงดา้นปฏิบติัการ คือ ความเสี)ยงที)จะเกิดความเสียหาย อนัเนื)องมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการที)ดี หรือ ขาด

หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร และการขาดการควบคุมที)ดี โดยอาจเกี)ยวข้องกบักระบวนการปฏิบติังานภายในบุคลากร ระบบงาน 
หรือ เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

นโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดก้าํหนดแนวทางเพื)อป้องกันและบริหารความเสี)ยงโดยครอบคลุมถึง คาํจาํกดัความ 
วตัถุประสงค ์ที)มาของความเสี)ยง หลกัการของการบริหารความเสี)ยงดา้นปฏิบติัการ ขั.นตอนปฏิบติัในการบริหารความเสี)ยงดา้น
ปฏิบติัการซึ) งประกอบดว้ย การระบุความเสี)ยง การประเมินความเสี)ยง การวิเคราะห์ความเสี)ยง และการกาํหนดแนวทางควบคุม
ความเสี)ยง การนาํแนวทางควบคุมความเสี)ยงไปใช ้และติดตามความเสี)ยง  

ในปัจจุบนัการดาํรงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดเ้ลือกใชว้ิธี Basic Indicator Approach (BIA) เพื)อใหส้อดคลอ้ง
กบัลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจ 
 

ฐานะที'เกี'ยวกับตราสารทุน 
 

ตราสารทุนในบญัชีเพื)อการธนาคารส่วนใหญ่ไดม้าจากการปรับโครงสร้างหนี.   ซึ) งสามารถแบ่งออกเป็นตราสารทุนที)อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด (Marketable Securities) กล่าวคือมีราคาอา้งอิงในตลาด และไม่มีขอ้จาํกดัในการขายตราสารทุนดงักล่าว ซึ)ง
กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้ดัประเภทของตราสารทุนเป็นหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย (Available-for-Sale) โดยจะตอ้งมีการคาํนวณมูลค่าตาม
ราคาตลาด (Mark-to-Market) อยา่งนอ้ยรายเดือน และส่วนต่างกาํไร(ขาดทุน)ที)ไดจ้ะบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกในงบ
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จ เมื)อมีการขายหลกัทรัพยด์งักล่าวออกจากพอร์ตเงินลงทุน  

ส่วนตราสารทุนเพื)อการลงทุนทั)วไป (General Investment Securities) ซึ)งเป็นตราสารทนุที)ไดรั้บจากการปรับโครงสร้างหนี.  
หรือ มีเงื)อนไขที)ไม่อาจขายต่อได ้ หรือไม่มีราคาตลาด ดงันั.นการบนัทึกบญัชีจึงใชร้าคาทุน (Historical Cost) ในการลงทุนและหกั
ดว้ยการตั.งสาํรอง (Provision) รวมทั.งจะตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่า (Impairment Test) เมื)อมีขอ้บ่งชี.การดอ้ยค่า (Objective 
Evidence of Impairment) ตามมาตรฐานทางบญัชี  

 

สําหรับตราสารทุนที)ลงทุนเพื)อจุดประสงค์อื)น ซึ) งแยกออกเป็นตราสารทุนที)อยู่ในความต้องการของตลาด (Marketable 
Securities) ซึ)งมีการคาํนวณมูลค่าตามราคาตลาด และตราสารทุนในพอร์ตการลงทุนทั)วไป (General Investment) ซึ) งเป็นการบนัทึก
บญัชีตามตน้ทุนที)ไดร้ับ (Historical Cost) และจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาว่าควรจะมีการดอ้ยค่า (Impairment Test) และตราสารทุน
ในบญัชีเพื)อการธนาคารส่วนใหญ่เป็นตราสารทุนที)มีการถือครองที)ค่อนขา้งนาน ตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ
กาํหนดไวว่้าธุรกรรมในบญัชีเพื)อการธนาคารจะตอ้งมีการถือครองอย่างน้อย 1 เดือน ผลกระทบต่อกาํไร(ขาดทุน)จึงมีไม่มากนัก 
(เนื)องจากจะบนัทึกกาํไรขาดทุนก็ต่อเมื)อมีการขายเกิดขึ.น) ดงันั.นการบริหารความเสี)ยงในส่วนของตราสารทุนที)อยู่ในบญัชีเพื)อการ
ธนาคารจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตการขาดทุนสูงสุดและวงเงินในการลงทุน  

 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบญัชี จะประเมินราคาตามประเภทของตราสารทุนที)กลุ่มธุรกิจทางการเงินจดั
ประเภท  ดงัที)กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ โดยอา้งอิงหลกัการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดและตามมาตรฐานการบญัชีโดยพิจารณาจาก
ราคาเสนอซื.อล่าสุดในตลาดเป็นหลกั หากไม่มีราคาดงักล่าว สามารถใช้ราคาที)ได้จากการคาํนวณตามแบบจาํลองที)เป็นที)ยอมรับ
โดยกวา้งขวางของผูที้)เกี)ยวขอ้งในตลาด และจะต้องใช้ปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆ จากตลาดหรือที)ยอมรับในตลาดมากที)สุด และใช้
ปัจจยัหรือตวัแปรจากภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินน้อยที)สุด อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถประเมินมูลค่าตามราคาตลาดหรือ
แบบจาํลองได ้ใหใ้ชร้าคาทุนที)ไดรั้บหลกัทรัพยน์ั.นๆ มาได ้(Historical Cost) 
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 มูลค่าฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุนในบญัชีเพื)อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และ  เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  
2561  และ 2560   มีดงันี.      

                                                                                                                                                                                                                      ( หน่วย : พนับาท) 

มูลค่าฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

1. มูลคา่ฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุน   
                 1.1 มูลคา่ตราสารทุนที)จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์:-   

• ราคาทุน 87,424 119,033 

• ราคาตลาด 201,715 272,738 
                 1.2 มูลคา่ตราสารทุนอื)น 570,617 670,510 

2. กาํไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน 164,694 (142) 
3. ส่วนเกินทุน (ตํ)ากวา่ทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื)อขาย 127,298 158,830 
4. มูลคา่เงินกองทุนขั.นตํ)าสาํหรับฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุนตาม  

วิธี Standardized Approach 65,648 80,176 
 
                                                                                                                                                                                                                           ( หน่วย : พนับาท) 

มูลคา่ฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุน 
เฉพาะธนาคารฯ 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

1. มูลคา่ฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุน   
                 1.1 มลูคา่ตราสารทุนที)จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์:-   

• ราคาทุน 87,424 119,033 

• ราคาตลาด 201,715 272,738 
                 1.2 มลูคา่ตราสารทุนอื)น 5,894,016 5,591,144 

2. กาํไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน 164,694 (142) 
3. ส่วนเกินทุน (ตํ)ากวา่ทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื)อขาย 127,298 158,830 
4. มูลคา่เงินกองทุนขั.นตํ)าสาํหรับฐานะที)เกี)ยวขอ้งกบัตราสารทุนตาม  

วิธี Standardized Approach 518,137 498,430 

 

ความเสี'ยงด้านอตัราดอกเบี%ยในบัญชีเพื'อการธนาคาร 
 

ความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี.ยในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างของ
สินทรัพยแ์ละหนี. สินที)มีการปรับอตัราดอกเบี.ยไม่พร้อมกนั (Mismatch)  ทั.งในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินความแตกต่างของระยะเวลาดงักล่าวของสินทรัพยแ์ละหนี. สินจะแสดงถึงระดบัความเสี)ยงหรือผลกระทบต่อการ
เปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบี.ยวา่มากหรือนอ้ยเพียงใด  

 

เนื)องจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการลงทุนในตราสารหนี. เพื)อคา้ ความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี.ยจึงเกิดจากธุรกรรมในบญัชี
เพื)อการธนาคารเป็นหลกั โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงอตัราดอกเบี.ยของสินทรัพยแ์ละ
หนี. สินทางการเงิน  ทั.งในดา้นผลกระทบต่อรายได้สุทธิจากการดาํเนินงาน (Net Interest Income) ซึ) งมองผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี.ยสุทธิในอีก 12 เดือน ขา้งหน้า  และผลกระทบในดา้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity - EVE) ซึ) ง
ประเมินผลกระทบของการเปลี)ยนแปลงของดอกเบี.ยต่อสินทรัพยแ์ละหนี. สินทั.งหมด ซึ)งเป็นการมองภาพรวมทั.งหมดของพอร์ต
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ทาํสัญญาสวอปอตัราดอกเบี.ย เพื)อปิดความเสี)ยงด้านอตัราดอกเบี.ยบางส่วนซึ) ง
ประกอบด้วยสัญญาสวอปอตัราดอกเบี.ยโดยรับดอกเบี.ยลอยตวัและจ่ายอตัราดอกเบี.ยคงที) และ สัญญาสวอปอตัราดอกเบี.ยที)รับ
อตัราดอกเบี.ยคงที)และจ่ายอตัราดอกเบี.ยลอยตวัอีกส่วนหนึ)ง 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชร้ายงานความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี.ยในบญัชีเพื)อการธนาคาร (Repricing Gap Report) ในการวดั
และบริหารความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี.ยในบญัชีเพื)อการธนาคาร ซึ) งมีการกาํหนดเพดานความเสี)ยงให้อยู่ภายใตร้ะดบัที)ยอมรับได ้
โดยรายงานดงักล่าวฝ่ายบริหารความเสี)ยง Portfolio มีการรายงานต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการที)เกี)ยวข้องและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอยา่งสมํ)าเสมอ 

 

นอกจากนี.ไดจ้ดัทาํการทดสอบภาวะวิกฤตบนบญัชีเพื)อการธนาคารโดยอา้งอิงเหตุการณ์ที)มีความรุนแรงแต่มีโอกาสเกิดขึ.น 
และแยกแต่ละสกุลเงินเป็นรายไตรมาสเพื)อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี)ยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน เพื)อพิจารณาและ
ทบทวนกลยทุธ์ในการบริหารความเสี)ยง และแผนรองรับ 

 

ณ  ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีการปรับพฤติกรรมของทั.งดา้นสินทรัพยแ์ละหนี. สิน เช่น การปรับพฤติกรรมสาํหรับ
การชาํระคืนหนี. ก่อนกาํหนด หรือเงินฝากที)ไม่มีกาํหนดระยะเวลา 

 

นอกจากนี. กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการรายงานความเสี)ยงด้านอตัราดอกเบี.ยในบญัชีเพื)อการธนาคารแยกสกุลเงินเป็นราย
เดือน โดยจะรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี. สิน (ALCO) และมีการจดัทาํรายงานความเสี)ยงด้านอตัรา
ดอกเบี.ยเป็นรายสกุลเงินเพื)อรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส     ผลการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบี.ยต่อ
รายไดสุ้ทธิ (Earnings) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และ เฉพาะธนาคารฯ ณ 31 ธนัวาคม  2561  และ 2560   มีดงันี.   

                             (หน่วย : พนับาท) 

                กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
สกลุเงนิ ปี 2561 ปี 2560 

 +1.00% -1.00% +1.00% -1.00% 
สกลุบาท 187,438 -187,438 136,677 -136,677 
เหรียญสหรัฐ -120,531 120,531 -265,027 265,027 
หยวน -3,285 3,285 -7,379 7,379 
ยโูร -1,599 1,599 -3,400 3,400 
เยน 0 0 89 -89 
ปอนด ์ -11 11 -35 35 
อื)นๆ -8 8 -12 --12 
รวมผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบี. ย 62,004 -62,004 -139,087 139,087 

ประมาณการรายไดด้อกเบี.ยสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 5,017,827 4,699,184 

ร้อยละของประมาณการรายไดด้อกเบี.ยสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 1.24% -1.24% -2.96% 2.96% 
ร้อยละของเงินกองทุนในปัจจุบนั 0.17% -0.17% -0.49% 0.49% 

 

  



 

Page 33 of 36   

 
            (หน่วย : พนับาท) 

                เฉพาะธนาคารฯ 
สกลุเงนิ ปี 2561 ปี 2560 

 +1.00% -1.00% +1.00% -1.00% 
สกลุบาท 184,361 -184,361 118,172 -118,172 
เหรียญสหรัฐ -89,700 89,700 -231,145 231,145 
หยวน -3,378 3,378 -7,384 7,384 
ยโูร -4,231 4,231 -4,754 4,754 
เยน 0 0 89 -89 
ปอนด ์ -11 11 -35 35 
อื)นๆ -8 8 -12 12 
รวมผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของอตัราดอกเบี. ย 87,033 -87,033 -125,069 125,069 

ประมาณการรายไดด้อกเบี.ยสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 3,340,039 3,139,970 

ร้อยละของประมาณการรายไดด้อกเบี.ยสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 2.61% -2.61% -3.98% 3.98% 
ร้อยละของเงินกองทุนในปัจจุบนั 0.25% -0.25% -0.44% 0.44% 
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การเปิดเผยข้อมูลการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื'อรองรับ 

สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที'มีความรุนแรง 

 

  สําหรับปีสิ%นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2561  
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ขอบเขตการบังคบัใช้และการเปิดเผยข้อมูล 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื)อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มี

ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ)งมีวตัถุประสงคใ์ห้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องที)มีความแข็งแกร่ง และเพียงพอที)จะสามารถรองรับภาวะวิกฤตดา้นสภาพคล่องที)มีความรุนแรงใน
ระยะสั.นได ้(short-term severe liquidity stress) โดยกาํหนดให้เริ)มดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่ตํ)ากว่าร้อยละ 60 ของ
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ ใน 30 วนั ตั.งแต่วนัที) 1 มกราคม 2559 และเพิ)มขึ.นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จน
ครบร้อยละ 100  ในปี 2563 

 
Liquidity Coverage Ratio (LCR)    =  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA)   

                                                                                  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
                                                                                   ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มีความรุนแรง 

     

 เนื)องจากการเปิดเผยขอ้มูล LCR เพื)อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของธนาคารสามารถใชใ้นการประเมินความเสี)ยงดา้นสภาพ
คล่องของธนาคาร การเปิดเผยจะช่วยสนบัสนุนแนวทางการใชก้ลไกตลาดในการกาํกบัดูแล (market discipline) และจะช่วย
ใหข้อ้มูลความเสี)ยงของธนาคารมีความโปรงใสมากขึ.นและยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลให้มีมาตรฐานเดียวกบัสากล      

 

ทั�งนี�การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยเฉพาะระดับเฉพาะธนาคารเท่านั�น  โดยเปิดเผยข้อมูล LCR เป็นรายไตรมาส
และอัตราส่วน LCR ขั�นตํ�าที�ต้องดาํรงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วน LCR เป็น
รายไตรมาสโดยเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามีดังต่อไปนี� 

 

                 1. การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื'อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที'มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 

Ratio: LCR) 
                 หน่วย : ล้านบาท  

 ไตรมาส 4/2561 

(ค่าเฉลี'ย) 

ไตรมาส 4/2560 

(ค่าเฉลี'ย) 

(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั%งสิ%น  34,042 31,869 

(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน 24,930 34,738 

(3) LCR (ร้อยละ) 
LCR ขั�นตํ�าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ) 

138% 
80% 

92% 
70% 

 
                2. ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทียบ 

                                                 หน่วย: ร้อยละ 

 2561 

(ค่าเฉลี'ย) 

2560 

(ค่าเฉลี'ย) 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 
110% 

138% 

91% 

92% 
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LCR เฉลี)ยของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 138  ซึ) งเกินกว่า LCR ขั.นตํ)าตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที)ร้อยละ 80 โดยคาํนวณจากค่าเฉลี)ยของ LCR ณ วนัสิ.นเดือนของเดือนตุลาคม ร้อยละ 127 เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 
128 และเดือนธนัวาคม ร้อยละ 160 โดย LCR ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดงันี.  
 

1.  สินทรัพยส์ภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยที์)มีสภาพคล่องสูง ความเสี)ยงและความผนัผวนตํ)า ไม่ติดภาระ
ผกูพนั สามารถเปลี)ยนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นที)ตอ้งการในภาวะวิกฤต ทั.งนี. สินทรัพยส์ภาพคล่องแต่ละประเภท
ตอ้งมีการปรับลดดว้ยอตัราส่วนลด (haircut) ที)เกี)ยวขอ้ง และคาํนวณเพดานการถือครองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
 

 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉลี)ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากบั 34,042 ลา้นบาท (ร้อยละ 84   
เป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องชั.นที) 1 ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาลและเงินสด เป็นตน้) โดยคาํนวณจากค่าเฉลี)ยของปริมาณสินทรัพย์
สภาพคล่อง ณ วนัสิ.นเดือนของเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2561 
 

2.  ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflow) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 
วนั หกัดว้ยประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ใน 30 วนั ภายใตส้มมติฐานสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มีความรุนแรง ทั.งนี.  
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเขา้ตอ้ง ไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก 
 

 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉลี)ย (Average cash outflow) ของไตรมาส 4 ปี 2561 
เท่ากบั 24,930 ลา้นบาท ซึ)งคาํนวณจากค่าเฉลี)ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ณ วนัสิ.นเดือนของ
เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2561 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที)สาํคญัภายใตส้มมติฐาน
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที)มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้มืของลูกคา้ซึ) งใชอ้ตัราการไหลออก (run-off 
rate) ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที)ประมาณการกระแสเงินสดไหล เขา้ส่วนใหญ่มาจากการชาํระคืน
สินเชื)อของลูกหนี. คุณภาพดี และตราสารหนี. ที)จะครบกาํหนด ซึ) งใชอ้ตัราการไหลเขา้ (inflow rate) ตามเกณฑข์องธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 

 นอกจากนี.  ธนาคารยงัมีการติดตามและควบคุมความเสี)ยงให้อยู่ในระดับเพดานความเสี)ยงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk Limits) ที)ไดมี้การอนุมติัไว ้โดยมีการจดัทาํตวับ่งชี. ระดบัการเตือนภยั (Early Warning Indicator) เพื)อใชใ้น
การติดตามระดบัความเสี)ยงดา้นสภาพคล่องทั.งรายวนั และรายเดือน และมีการกาํหนดระดบัเตือนภยั (Trigger Point) เพื)อให้
มีการเตรียมตวัล่วงหน้าหากมีตวัแปรดา้นความเสี)ยงเพิ)มขึ.น โดยมีการแจง้หน่วยงานที)เกี)ยวขอ้งทุกวนั และมีการรายงานส่วน
ต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap  Report) ให้กบัคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี. สิน (ALCO) ทราบเป็นรายเดือน 
พร้อมทั.ง จดัทาํรายงานความ เสี)ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk Report) ให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสี)ยงและ
ควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทุกไตรมาส ส่งผลใหธ้นาคารสามารถวางแผนในการบริหารจดัการความเสี)ยงดา้น
สภาพคล่อง และมั)นใจว่าธนาคารจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ 
 
 
 


