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ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

(มหาชน) 

การเปดิเผยขอ้มลูการด ารงเงนิกองทนุตามหลักเกณฑ ์Basel III 

ขอ้มูลรายป ีณ 31 ธนัวาคม 2556 

1. ขอบเขตการเปดิเผยขอ้มลู 

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) ("ธนาคาร") ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน

ส าหรบัธนาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุน (Pillar 3) โดยข้อมูลที่เปิดเผย

ครอบคลุมเฉพาะธนาคาร ไม่รวมบรษิทัย่อย และการเปิดเผยขอ้มูลธนาคารเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ที่ สนส. 4/2556 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งไดอ้้างองิหลกัเกณฑ์  

การก ากบัดแูลเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชยต์ามหลกัเกณฑ ์Basel III 

2. หลกัเกณฑ ์Basel III 

จากวกิฤตการเงนิโลกและปญัหาของสถาบนัการเงนิทีเ่กดิขึน้ในหลายประเทศในช่วงปี 2550-2551 ทีผ่่านมา 

ประกอบกบัสถาบนัการเงนิมกีารด าเนินธุรกจิทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ ชีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นในการทบทวนแนวคดิ

การก ากบัดูแลระบบการเงนิ ซึง่ส่วนหนึ่งคอืการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III 

เพื่อใหส้ถาบนัการเงนิมเีงนิกองทุนทีม่คีุณภาพดขีึน้ และปรมิาณสงูขึน้ สามารถรองรบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ใน

ภาวะปกต ิและภาวะวกิฤตได ้

ภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นระดบัเฉพาะธนาคารเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556 นัน้ ไดม้กีาร

ปรบัปรุงแนวทางการด ารงเงนิกองทุนทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพื่อใหธ้นาคารพาณิชยม์คีวามมัน่คงและแขง็แกร่ง

มากขึ้น กล่าวคือ ในเชิงคุณภาพก าหนดให้องค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นเงินกองทุนที่มี

คุณภาพดทีี่สุดเป็นหลกั คอื เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) ซึ่ง

ประกอบดว้ย หุน้สามญั และก าไรสะสม เป็นหลกั เพื่อใหเ้งนิกองทุนทีแ่ทจ้รงิส าหรบัการใชร้องรบัความเสยีหายทีอ่าจ

เกดิขึน้ ทีม่าจากสว่นของผูถ้อืหุน้ในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอและเป็นองคป์ระกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม รวมถงึยงั

ไดป้รบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิทีส่ามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์ใหม้ลีกัษณะคลา้ยทุน

มากขึน้ ส าหรบัในสว่นของเชงิปรมิาณนัน้ ก าหนดใหเ้พิม่อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จากเดมิก าหนดไวต้้องไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 4.25 เปลีย่นเป็นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 6.00 แทน และไดเ้พิม่เตมิอตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ

ไวต้้องไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 4.50 โดยไดค้งอตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ไวท้ีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 8.50 นอกจากนี้ ไดป้รบัปรุง

วธิกีารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติของธุรกรรมทีม่คีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสีย่งไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 
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3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงินกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายการด ารงเงนิกองทุนที่เพยีงพอรองรบัความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เผชญิ รวมถึงการขยายตัว    
ทางธุรกจิในอนาคต โดยเป้าหมายการด ารงเงนิกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่้องด ารงไดถู้กก าหนดเอาไวแ้ลว้ 
ในขอ้ความความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องธนาคารทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้น้ี เป้าหมายการด ารง

เงนิกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีธ่นาคารก าหนดขึน้ไดส้ะทอ้นถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงันี้ 

 มกีารด ารงเงนิกองทุนสงูกว่าเกณฑ์การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในอตัรา
รอ้ยละ 8.50 ของสนิทรพัยเ์สีย่งตามเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั
อื่นซึง่ไม่รวมอยู่ในเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าภายใตเ้กณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า  

 ด ารงเงนิกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และระดบัของความเบีย่งเบนจากความเสีย่ง   
ทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

 ค านึงถงึระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะ
วกิฤต ไม่ใหต้ ่าไปกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

 ด ารงเงนิกองทุนให้เพยีงพอกบัความเสีย่งที่มนีัยส าคญัตามเกณฑ์การก ากบัดูแลโดยทางการ ที่ธนาคาร
เผชญิอยู่ 

 ค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ในการด ารงเงนิกองทุน 
 

เพื่อใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ธนาคารไดม้กีาร 

 พฒันาระบบประเมนิความเสีย่งที่มนีัยส าคญัทีส่ามารถประเมนิไดโ้ดยใชว้ธิเีชงิปรมิาณ ได้แก่ ความเสีย่ง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต      
และความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการธนาคาร ทัง้ภายใตภ้าวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑ์ในการด ารงเงินกองทุนที่เชื่อมโยงกบัระดบัความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัแต่ละประเภทดงักล่าว
ขา้งตน้ ในแต่ละประเภทธุรกจิของธนาคาร 

  มแีผนรองรบั เพื่อรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใตภ้าวะวกิฤตไม่ใหต้ ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 พฒันาระบบประเมนิผลงานของธุรกจิแต่ละประเภทโดยค านึงถงึตน้ทุนในการด ารงเงนิกองทุน และสามารถ

แสดงผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 
 พฒันากระบวนการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนโดยวิธีระดบัเงินกองทุนทาง

เศรษฐศาสตร ์ 
 

3.2 โครงสร้างเงินกองทุน 

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของธนาคารประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 สว่น คอื ทุนช าระแลว้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 

และก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร ในขณะทีเ่งนิกองทุนชัน้ที่ 2 ของธนาคารจะประกอบดว้ยเงนิส ารองส าหรบั

สนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกติเป็นส าคญั ทัง้นี้ เงนิกองทุนของธนาคารมคีวามแขง็แกร่ง มอีงคป์ระกอบหลกัเป็นหุน้สามญัและ

ก าไรสะสม หรอืทีเ่รยีกว่า Common Equity Tier 1 (CET1) ซึง่ถอืเป็นเงนิกองทุนทีม่คีุณภาพสงูสุด สามารถรองรบั



 
 
 
 
 
 

การเปดิเผยขอ้มลูการด ารงเงนิกองทนุตามหลกัเกณฑ ์Basel III | 31 ธนัวาคม 2556 3 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

(มหาชน) 
ความเสีย่งและผลขาดทุนไดด้ทีีสุ่ด โดยเงนิกองทุนของธนาคารมสีดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทีสู่งถึงร้อยละ 95.9 

ของเงนิกองทุนทัง้สิน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งทางดา้นเงนิกองทุนของธนาคารภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III 

รวมถงึรองรบัความเสีย่งดา้นอื่นๆ และการขยายตวัทางธุรกจิของธนาคาร  

 

3.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 

ธนาคารไดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพื่อใหม้ัน่ใจว่าธนาคารจะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนให้ 

สูงกว่าเป้าหมายการด ารงเงินกองทุนที่ก าหนดไว้ พร้อมทัง้มวีิธีการหรือเครื่องมอืที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมิน      

ความเพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซึง่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งต่างๆ จากการด าเนินธุรกจิของธนาคาร

ทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน

องค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานของธนาคาร กับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ  

และความเสีย่งที่ยอมรบัได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ โดยมกีารก าหนดเป้าหมายการด ารงเงนิกองทุน  

และมกีารทบทวนเป้าหมายการด ารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืทนัททีี่มกีาร

เปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

ส าหรบัการด ารงเงนิกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ธนาคารไดม้กีารด ารงเงนิกองทุนโดยใชว้ธิ ีStandardized 

Approach (SA) ส าหรบัความเสีย่งด้านเครดติ และวธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) ส าหรบัความเสีย่ง 

ดา้นปฏบิตักิาร ในขณะทีธ่นาคารยงัไม่ตอ้งด ารงเงนิกองทุนส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่งจากการกระจุกตวั

ตารางที่ 1  เงนิกองทุน หน่วย : ลา้นบาท
รายการ 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถนุายน 2556

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 27,027.15                 25,906.72                

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 27,027.15                 25,906.72                

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,388.33               8,349.10              

         ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,203.65               9,128.06              

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34                 829.82                

         เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38                     0.38                    

         ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 12,423.33             11,340.47            

         รายการอื่นของส่วนของเจา้ของ (1.55) 0.00

         รายการหกัจากเงนิกองทุนขัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ (3,839.34) (3,741.10)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                             -                            

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 1,150.11                   1,303.89                  

        เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,150.11               1,303.89              

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 28,177.26                 27,210.61                
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ดา้นเครดติ และความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการธนาคาร อนัเนื่องจากปรมิาณธุรกรรมยงัไม่ถงึระดบัที่มี

นัยส าคญัตามเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด อย่างไรกต็าม ธนาคารมนีโยบายทีจ่ะด ารงระดบัเงนิกองทุน

ส่วนเพิม่ตามระดบัของขอ้ความความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ซึง่จะอยู่ในระดบัทีส่งูกว่าเกณฑ์ 

ขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ธนาคารต้องเผชิญ 

ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลโดยทางการ (Pillar 2) นอกเหนือจากความเสีย่งตามหลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุน 

ขัน้ต ่า (Pillar 1) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์เสี่ยงเท่ากบั ร้อยละ 13.66 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ ร้อยละ 13.45 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ต่อ  

สนิทรพัย์เสีย่ง เท่ากบั รอ้ยละ 13.10 การเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่งเป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของเงนิกองทุนจ านวน 967 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานภายหลงัจากการจดัสรร

เงนิปนัผล ประกอบกบัการใชส้ทิธ ิESOP-W2 ในระหว่างงวด ในขณะทีส่นิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดิตและดา้นปฏบิตักิาร

เพิม่สงูขึน้ 4,021 ลา้นบาท จากการขยายตวัทางธุรกจิของธนาคารทัง้การขยายตวัของสนิเชื่อและรายได้ 

ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัยเ์สีย่งสงูกว่ารอ้ยละ 8.50 อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ต่อ

สนิทรพัย์เสีย่งสูงกว่าร้อยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัย์เสีย่งสูงกว่า  

รอ้ยละ 4.50 ตามทีต่อ้งด ารงตามกฎเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนดอยู่อย่างมาก ซึง่เป็นการสะทอ้นถงึความ

แขง็แกร่งของเงนิกองทุนของธนาคารเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ รวมถงึเหตุการณ์ทีไ่ม่ไดค้าดหมายในอนาคต 

 
 

ตารางที่ 2  มลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติ แยกตามประเภทสนิทรพัย์ โดยวธิ ีSA หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถนุายน 2556

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 15,720.70 15,513.54

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล

-                       -                       

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ ้าหนกั

ความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 554.62 809.58

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ ้าหนกั

ความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,928.22 4,574.33

ลกูหนี้รายย่อย 8,506.50 8,261.28

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 8.06 9.54

สนิทรพัย์อื่น 1,723.30 1,858.81

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 387.06 289.19

First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                       -                       

รวมมลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตทัง้หมดท่ีค านวณด้วยวิธี SA 16,107.76 15,802.73
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ตารางที่ 3  มลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถนุายน 2556

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 1,431.13 1,394.33

รวมมลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 1,431.13 1,394.33

ตารางที ่4  อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุน หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน
การด ารง
เงินกองทุน
ของธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง
เงินกองทุนขัน้ต า่ตาม
เกณฑธ์นาคารแห่ง

ประเทศไทย

อตัราส่วน
การด ารง
เงินกองทุน
ของธนาคาร

อตัราส่วนการด ารง
เงินกองทุนขัน้ต า่
ตามเกณฑธ์นาคาร
แห่งประเทศไทย

เงนิกองทุนทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 13.66 8.50 13.45 8.50
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 13.10 6.00 12.80 6.00

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ 
ต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 13.10 4.50 12.80 4.50

31 ธนัวาคม 2556 30 มิถนุายน 2556

อตัราส่วน
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การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III 

 

 

การเปิดเผยขอ้มลูเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ ์BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 

ตารางที่ 5 ขอ้มลูคุณสมบตัทิี่ส าคญัของตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุน

หวัข้อ เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET 1)

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)

รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ TH0121010001

การนบัตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย

     ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ / เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ / เงนิกองทุนชัน้ที่ 2) เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ

     มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม่ มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III

     กรณทีี่มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบตัดิงักลา่ว -

     ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน

     จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์

จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 17,477.16

มลูค่าที่ตราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท) 10.00

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี ส่วนของเจา้ของ

วนัที่ออกตราสารทางการเงนิ (Original date) มกีารออกหลายครัง้

ตราสารทางการเงนิที่ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืหรอืมกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื

     วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไมม่รีะบุวนัครบก าหนดระยะเวลาการช าระคนื

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผูก้ ากบัดแูลหรอืไม่ ไมม่สีทิธใินการไถ่ถอน

     วนัที่มสีทิธไิถ่ถอน วนัที่มภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงนิในการไถ่ถอน -

     วนัที่มสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี -

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ใด

     ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงที่หรอืลอยตวั อตัราลอยตวั

     อตัราผลตอบแทนและดชันอีื่นที่เกีย่วขอ้ง -

     ม ีdividend stopper หรอืไม่ ไมม่ ีdividend stopper

     ธนาคารพาณชิย์มอี านาจเตม็ที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบี้ยหรอืผลตอบแทนอื่นใดไดเ้องทัง้หมด หรอืบางส่วน หรอืตามค าสัง่ที่ไดร้บั ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บั

     มเีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณชิย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรอืไม ่เช่น มเีงือ่นไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งขึ้นใน

ลกัษณะขัน้บนัได (step up)
ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ

     ไมส่ะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้

     กรณทีี่สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงือ่นไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณชิย์นัน้ก าหนดไว ้(Conversion trigger) -

     กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรอืบางส่วน -

     กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) -

     กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทางการเงนิที่มกีารแปลงสภาพไป -

     กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงนิที่มกีารแปลงสภาพไป -

คุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไมม่คีุณสมบตัใินการลดมลูค่า

     กรณมีกีารลดมลูค่า ใหร้ะบุการลดมลูค่าที่ธนาคารพาณชิย์นัน้ก าหนดไว้ -

     กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรอืบางส่วน -

     กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชัว่คราว -

          หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ใหอ้ธบิายกระบวนการในการลดดงักลา่ว -

สถานะของล าดบัการดอ้ยสทิธิใ์นกรณทีี่มกีารช าระบญัช ี(ใหร้ะบุประเภทของตราสารทางการเงนิที่ดอ้ยสทิธกิว่า) ไดร้บัช าระเงนิเป็นล าดบัสุดทา้ย
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ตารางที่ 6 มลูค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนบัเขา้หรอืทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 30,866.49 -

ปรบั รายการปรบัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 3,839.34 -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 27,027.15

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 27,027.15

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 1,150.11 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 1,150.11

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 28,177.26

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ณ 31 ธนัวาคม 2556

หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 29,647.82 -

ปรบั รายการปรบัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 3,741.10 -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 25,906.72

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 25,906.72

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 1,303.89 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 1,303.89

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 27,210.61

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ณ 30 มิถนุายน 2556
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4. ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไปส าหรับทุกประเภทความเสี่ยง 

4.1 ภาพรวมในการบรหิารความเสีย่ง 

ในการด าเนินธุรกจิของธนาคาร ย่อมมคีวามเสีย่งต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคาร   

ทัง้ที่เกดิจากภายในและภายนอกอาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อม หรอืกระบวน   

การด าเนินธุรกรรม ซึง่ความเสีย่งต่างๆดงักล่าวสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็นความเสีย่งหลกั 5 ดา้น ตามนิยามของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) ความเสีย่งดา้น

สภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) และความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic 

Risk) ธนาคารไดจ้ดัใหม้กีระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง ไดแ้ก่ การระบุความเสีย่ง การวดัและประเมนิความเสีย่ง

การตดิตามและการควบคุมความเสีย่ง โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) 

ท าหน้าทีท่บทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง และมสีายบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีก่ ากบั

และสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร ซึง่หน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยงานอสิระจากสายธุรกจิ 

ในปี 2556 ธนาคารมีการปรับปรุงโครงสร้างสายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง        

การด าเนินธุรกจิของธนาคารอาท ิแยกฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านตลาดออกจากฝ่ายบรหิารความเสีย่งดา้นตลาดและ

สภาพคล่อง (เดมิ) เพื่อรองรบัปรมิาณธุรกรรมในบญัชเีพื่อค้า (Trading Book) ที่คาดว่าจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

เพิม่เติมทมีทบทวนคุณภาพสนิเชื่อ และทมีความเสีย่งคู่ค้าสถาบนัการเงนิ ภายใต้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ 

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานและท าให้การบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติมคีวามครบถ้วนมากขึน้ เพิม่ทมีบรหิาร

ความเสี่ยงแบบจ าลอง ภายใต้ฝ่ายสนับสนุนงานบรหิารความเสี่ยง เพื่อก ากบัและสนับสนุนการบรหิารความเสี่ยง

แบบจ าลอง (Risk Model Validation) ของธนาคาร รวมถงึการจดัตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

(Operational Risk Sub-Committee) และคณะอนุกรรมการเตรยีมความพรอ้มผลติภณัฑแ์ละกระบวนการท างานใหม่ 

(New Product & Process Review Sub-Committee) ขึน้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิาร 

ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร เป็นตน้ 

4.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

นโยบายหลกัในการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร คอื การบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร   เพื่อให้

การบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสม   โดยมุ่งเน้นใหแ้ต่ละสายธุรกจิและหน่วยงานภายในมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลกั   

ในการเขา้ใจความเสีย่งและจดัใหม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ เหมาะสม อยู่ภายใต้กรอบและนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงรวมของธนาคาร  ทัง้นี้ สายบริหารความเสี่ยงจะท าหน้าที่ในการก ากบั ดูแล และสอบทาน    

ความเพยีงพอของกลไกการบรหิารและควบคุมความเสีย่งของแต่ละสายธุรกจิและหน่วยธุรกจิ นอกจากนี้ แต่ละสาย

ธุรกจิจะถูกจดัสรรเงนิกองทุนที่เหมาะสมและเพยีงพอในการรองรบัความเสีย่งของธุรกจิ โดยวดัจากความเสีย่งต่างๆ 

ของธุรกรรม ประกอบกบัความเสยีหายทางธุรกจิทีม่ผีลต่อการก าหนดแนวนโยบายการหารายไดใ้นธุรกจินัน้ดว้ย 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการบรหิารความเสีย่งแก่บุคลากรของธนาคาร 

เพื่อใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่ง และกระตุ้นให้เกดิการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อการบรหิารความ

เสีย่งขององคก์ร ซึง่จะสนบัสนุนใหธ้นาคารสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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(มหาชน) 
นอกจากนี้ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูการบรหิารความเสีย่งและเงนิกองทุนต่อสาธารณะอย่างสม ่าเสมออกี

ดว้ย 

4.3 โครงสรา้งและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารความ

เสีย่ง 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สายงาน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร     

ความเสีย่ง มดีงันี้ 

 คณะกรรมการธนาคาร 
มีหน้าหลักในการก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการก าหนดนโยบาย 

กระบวนการ และการควบคุมทางดา้นการบรหิารความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยครอบคลุมความเสีย่งดา้นกล

ยุทธ ์ ดา้นเครดติ  ดา้นตลาด  ดา้นสภาพคล่อง และดา้นปฏบิตักิาร 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบ

การบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา ตลอดจนดูแลและติดตามปริมาณ 

ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ (Risk Appetite) โดยมเีป้าหมาย คอื 

การบรหิารความเสีย่งต่างๆ ใหอ้ยู่ภายในขอบเขตทีก่ าหนดและด าเนินธุรกจิใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 สายบรหิารความเสีย่ง  
มหีน้าที ่ออกแบบและพฒันาเครื่องมอื และกระบวนการการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั รวมทัง้ประสานงานให้

มกีารน าไปประยุกต์ใช้ในสายธุรกจิ และหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร รวมทัง้วเิคราะห์ ตดิตาม ควบคุม  และจดัท า

รายงานฐานะความเสีย่งในภาพรวมของธนาคารเพื่อควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

 สายตรวจสอบภายใน  
มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติการตาม

นโยบาย หลกัเกณฑ ์ ระเบยีบ และกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนด  ทดสอบและประเมนิประสทิธิผลของระบบ

การควบคุมภายใน  รวมทัง้คุณภาพของการปฏบิตังิานภายในองคก์ร เพื่อเสนอแนะปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน

เพื่อควบคุมและลดความเสีย่งทีส่ าคญั 

 ฝา่ยบรหิารทุน 
มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการวางแผน ตดิตาม และควบคุมฐานะเงนิกองทุนของธนาคารใหเ้หมาะสมกบัฐานะและ

กจิกรรมทางการเงินของธนาคาร โดยมกีระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process – ICAAP) ทีเ่หมาะสม และรองรบัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัครบทุกดา้น ทัง้ภายใต้

ภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต รวมถงึมคีวามสอดคลอ้งตามแนวทางการก ากบัดูแลเงนิกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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(มหาชน) 
 ฝา่ยงานเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) 
ไดแ้ก่ เจา้ของผลติภณัฑ ์/ ฝา่ยงาน / สาขา / หน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิาร

จดัการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของหน่วยงานตนเอง  กระบวนการท างาน  และ

ระบบงานต่างๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานของหน่วยงานตนเอง ใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และสอดคลอ้งกบั

นโยบาย ระเบยีบ กระบวนการการบรหิารความเสีย่ง ซึง่รวมถงึการระบุ ประเมนิ ตดิตาม ควบคุม และรายงานความ

เสีย่ง 

4.4 ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีโ่ดยอสิระในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทีฝ่่าย

จดัการและคณะกรรมการธนาคารก าหนดใหม้ขีึน้ พรอ้มกบัท าการทบทวนนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบของ

สายตรวจสอบภายใน รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระเทีย่งตรง และมปีระสทิธภิาพ    

สายตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีใ่นการทดสอบ และประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธิผลของระบบ

การควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้คุณภาพของการปฏบิตังิานภายในของธนาคาร  และรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร ประธานเจา้หน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร  

5. ข้อมูลในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง

ปริมาณ 

5.1 การเปดิเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นเครดติ 

5.1.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ การที่คู่สญัญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อตกลง      

ในสญัญา ท าใหไ้ม่สามารถช าระหนี้ทีม่ต่ีอธนาคารเมื่อครบก าหนดได ้หรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามสญัญาทีจ่ะช าระหนี้ใหก้บั

ธนาคาร  หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้นโดยมีหลกัประกนัคุ้มครองไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิและ

เงนิกองทุนของธนาคารอย่างมนียัส าคญั 

 การปรบัปรุงนโยบายสนิเชื่อ  
ธนาคารได้มีการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อหลกั นโยบายสินเชื่อธุรกิจ นโยบายสนิเชื่อรายย่อย         

ใหม้คีวามรดักุมเพยีงพอ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปจัจุบนั อกีทัง้เพิม่ในส่วนของนโยบายสนิเชื่อคู่คา้ นโยบาย

ความเสีย่งของประเทศคู่คา้สญัญา เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกจิธนาคารไปยงักลุ่มสถาบนัการเงนิและลูกคา้บรรษทั 

ภายหลงัการควบรวมกจิการกบัทุนภทัร 

 การจดัท าเครื่องมอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัเิครดติ  
ธนาคารไดพ้ฒันาและปรบัปรุงเครื่องมอืช่วยในการพจิารณาและอนุมตัิเครดติอย่างต่อเนื่อง โดยมี

การน าเครื่องมอือนุมตัเิครดติ (Credit Scoring) มาใช ้เพื่อให้ธนาคารสามารถประเมนิความเสีย่ง และคดัเลอืกกลุ่ม

ลกูคา้ไดต้รงตามเป้าหมายและกลยุทธไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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 ความเสีย่งดา้นการกระจุกตวัของการใหส้นิเชื่อ     
ธนาคารก าหนดเพดานความเสีย่งด้านการกระจุกตวัของสนิเชื่อ เพื่อลดผลกระทบที่เกดิจากความ

เสยีหายจากหนี้ดอ้ยคุณภาพ และผลกระทบต่อความผนัผวนของผลประกอบการของธนาคาร โดยแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ การกระจุกตวัระดบัลูกหนี้รายใหญ่ต่อราย (Single Lending Limit) การกระจุกตวัของลูกหนี้รายใหญ่ (Large 

Borrower Concentration) และการกระจุกตวัของลกูหนี้ในแต่ละภาคธุรกจิ (Sector Concentration) 

 ความเสีย่งจากการดอ้ยคุณภาพของสนิเชื่อและหลกัประกนั 
แนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติของธนาคาร จะมุ่งเน้นการใหส้นิเชื่อในธุรกจิทีธ่นาคารมี

ความเชีย่วชาญ  โดยใชน้โยบายสนิเชื่อ  หลกัเกณฑส์นิเชื่อ  การก าหนดเงื่อนไข และก าหนดอ านาจอนุมตัสินิเชื่อให้

สอดคล้องกบัประเภทสนิเชื่อ วงเงนิ และความเสีย่ง และใช้เครื่องมอืต่างๆ เช่น การจดัระดบัความเสีย่งด้านเครดติ  

และการพจิารณาสนิเชื่อ  นอกจากนี้ ยงัใหค้วามส าคญักบัการประเมนิความสามารถในการช าระคนืเงนิกู ้ความสามารถ

ของผู้ประกอบการ และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ รวมถึงให้ความส าคญักบัการติดตามดูแลสนิเชื่อ เพื่อให้

ทราบถงึคุณภาพ และสามารถสนบัสนุนกจิการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยมรีายละเอยีด เช่น  

สนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์เป็นสนิเชื่อทีม่คีวามผนัผวนทางธุรกจิต ่าและมกีารเตบิโตสงู  ขณะเดยีวกนักม็ี

การแขง่ขนัสงูในเรื่องการใหบ้รกิารและอตัราดอกเบีย้ แต่จดัเป็นสนิเชื่อทีม่กีารกระจายความเสีย่งในตวัเอง ผลกระทบ

ของความเสี่ยงที่ส าคญัจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมี

ผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ของลูกหนี้ รวมทัง้นโยบายและกระบวนการด าเนินธุรกจิของธนาคาร

เอง   

สนิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ เป็นธุรกจิที่ต้องใช้เงนิลงทุนค่อนขา้งสงู โดยผลส าเรจ็ของโครงการ   

จะขึ้นอยู่กบัความสามารถในการขายที่ดินและสิง่ปลูกสร้างในโครงการ การบริหารความเสี่ยงของสนิเชื่อประเภท

ดงักล่าวจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการคดัเลือกและการอนุมตัิสนิเชื่อกบัโครงการที่มีศกัยภาพ และมีโอกา สที่จะประสบ

ความส าเรจ็สงูในภาวะตลาดปจัจุบนัและอนาคต   นอกจากน้ี ยงัค านึงถงึการกระจายทีต่ัง้ของโครงการ  และลกัษณะ

ของสนิคา้ในโครงการ   โดยการก าหนดอตัราผลตอบแทนจะเป็นไปตามระดบัความเสีย่งของสนิเชื่อ เพื่อลดผลกระทบ

ทางการเปลีย่นแปลงของภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ คู่แข่ง  รวมทัง้ผูบ้รโิภค  การสอบทานคุณภาพสนิเชื่อจะมุ่งเน้น

การสอบทานให้เหมาะสมกบัขนาดของสนิเชื่อแต่ละกลุ่ม  และมกีารติดตามอย่างใกลช้ดิในสนิเชื่อทีต่ ่ากว่ามาตรฐาน  

นอกจากนี้ ธนาคารมกีารปรบัปรุงนโยบายการใหส้นิเชื่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หม้คีวามเขม้งวดขึน้ ท าให้คุณภาพของ

สนิเชื่อใหม่ทีป่ล่อยดขีึน้ และการกระจายทีต่ัง้ของโครงการในพืน้ที่ต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะ

ตลาด 

ธนาคารใหค้วามส าคญักบัการจดัโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่หมาะสม ครอบคลุม

นโยบายที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าหน้าที่

ก ากบัดแูล   
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5.1.2 ค าจ ากดัความของการผดิช าระหนี ้และการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 

 การผดินดัช าระหนี้  
การผดินดัช าระหนี้ หมายถงึ ลกูหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ภายในเวลาทีร่ะบุในสญัญา หรอืตามเงื่อนไข

ทีต่กลงกบัธนาคาร โดยเรยีกวนัทีล่กูหนี้ตกลงช าระหนี้ตามเงื่อนไขว่า วนัครบก าหนดช าระ  

 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของธนาคารมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า         

มขีอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่ ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชีธ้นาคารจะท าการประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืจาการค านวณ

มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บั 

 กรณีลูกหนี้รายใหญ่ สายสนิเชื่อบรรษัทจะด าเนินการปรบัปรุงการจดัชัน้สนิทรพัย์ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์ชงิคุณภาพทีธ่นาคารก าหนดและน าเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

รวมถงึน าสง่ขอ้มลูใหส้ายปฏบิตักิารด าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูการจดัชัน้และการกนัส ารองต่อไป 

 กรณีลูกหนี้รายย่อย หากสายเครอืข่ายการขายและบรกิารพบเหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถช าระของกลุ่มลูกหนี้ สายเครือข่ายการขายและบริการจะด าเนินการปรับปรุง       

การจดัชัน้สนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเชงิเกณฑค์ุณภาพทีธ่นาคารก าหนดและน าเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ของธนาคาร เพื่อพจิารณาอนุมตัริวมถงึน าส่งขอ้มูลใหส้ายปฏบิตักิาร ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลการจดัชัน้ และการกนั

ส ารองต่อไป  

5.1.3 นโยบายการกนัเงนิส ารอง  

ธนาคารไดม้กีารก าหนดนโยบายการกนัเงนิส ารองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ที ่สนส. 31/2551 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงนิส ารองของสถาบนัการเงนิ ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2551 

นอกจากนี้ ธนาคารยงัมุ่งเน้นการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของธนาคาร โดยมนีโยบายกนัเงนิส ารองที่มต่ีอเงนิให้

สนิเชื่อดอ้ยคุณภาพในอตัราทีส่งูกว่าเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อใหม้รีะดบัเงนิส ารองดงักล่าวมรีะดบั

ทดัเทยีมกบัค่าเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยไ์ทย  

วธิกีารที่ธนาคารใช้ในการกนัเงนิส ารองจะค านวณตามลกัษณะการจดัชัน้สนิทรพัย์ คอื สนิทรพัย์   

จดัชัน้ปกต ิและสนิทรพัยจ์ดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ ธนาคารจะกนัเงนิส ารองในอตัรารอ้ยละ 1 และ รอ้ยละ 2 ของมูลหนี้

หลงัหกัหลกัประกนั ส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชัน้สงสยั หรอืจดัชัน้สงสยัจะสูญ ธนาคารจะกนัเงนิ

ส ารองในอตัรารอ้ยละ 100 ส าหรบัสว่นต่างระหว่างยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชกีบัมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่า

จะได้รบัจากลูกหน้ี หรอืมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากการจ าหน่ายหลกัประกนัโดยใช้วธิกีาร

ค านวณมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหน้ี หรอื มูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะ

ได้รบัจากการจ าหน่ายหลกัประกนัตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้สูญ  ธนาคารจะ  

ตดัออกจากบญัชทีัง้จ านวน  
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นอกจากนี้ ธนาคารได้ท าการค านวณการกนัเงนิส ารองแบบกลุ่มสนิเชื่อ (Collective Approach) 

ส าหรบัพอรต์สนิเชื่อเช่าซือ้โดยพจิารณาจากค่าสถติคิวามน่าจะเป็นทีลู่กหนี้จะผดินัดช าระหนี้ (Probability of default) 

และค่าสถติิของความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss Given Default) ในอดตี 

ประกอบกบัการปรบัปรุงขอ้มลูทางสถติเิพิม่เตมิเพื่อใหส้ะทอ้นสภาวะเศรษฐกจิในอนาคต ซึง่จะไดเ้ป็นค่าประมาณการ

ความสญูเสยีทีน่่าจะเกดิขึน้ (Expected Loss) จากพอรต์สนิเชื่อดงักล่าว 

ทัง้นี้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 ธนาคารได้เปลีย่นวธิกีารพจิารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบั

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้กลุ่มขนสง่ (Fleet) โดยพจิารณาจากการจดัชัน้ลกูหนี้ มลูค่าหลกัประกนัและอตัราการตัง้ค่าเผื่อ

หนี้สงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่จากเดมิธนาคารไดพ้จิารณากนัเงนิส ารองเป็น

กลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) และได้มีการปรบัปรุงเพิ่มเติมด้วยการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตาม

หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้หนี้ทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยขา้งต้น ซึง่การเปลีย่นแปลงขา้งต้นนี้ไม่มผีลกระทบต่อ

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  

 
 

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

สนิทรพัย์ในงบดุล 211,674.44                  199,240.56            

เงนิใหส้นิเชื่อรวมสุทธ ิ1/ 190,116.89              165,999.76         

เงนิลงทุนในตราสารหนี้สุทธ ิ2/ 19,152.57               28,875.34           

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 2,113.68                 4,283.51            

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 291.30                    81.95                 

รายการนอกงบดุล 3/ 40,456.10                    5,973.68                

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัและเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 3,609.73                 3,174.44            

สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด 4/ 36,539.12               2,508.43            

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 307.26                    290.81               

2/ รวมเงนิลงทุนในลกูหนี้ ซึง่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่ปรบัมลูค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถงึอนุพนัธท์ี่เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุน

1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรบัและสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญและค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้และรวม

เงนิใหส้นิเชื่อสุทธขิองรายการระหว่าธนาคารและตลาดเงนิ

ตารางที่ 7 มลูค่ายอดคงคา้งของสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่ส าคญัก่อน

พจิารณาผลการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ
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ตารางที่ 8 มลูค่ายอดคงคา้งของสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่ส าคญัก่อนพจิารณาผลการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสทุธิ 1/

เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสทุธิ 2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบีย้ค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตัว๋

เงิน การค า้

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิได้

เบิกใช้ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

ประเทศไทย 210,750.97     190,116.89     18,229.52           2,113.27          291.30          40,456.10   3,609.73            36,539.12           307.26               

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 671.27             -                670.95               0.32                -               -                -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 252.20             -                252.10               0.10                -               -                -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                   -                -                    -                 -               -                -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                   -                -                    -                 -               -                -                    -                    -                    

รวม 211,674.44     190,116.89       19,152.57              2,113.68             291.30              40,456.10   3,609.73                36,539.12               307.26                   

หน่วย : ลา้นบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสทุธิ 1/

เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสทุธิ 2/

เงินฝาก (รวม

ดอกเบีย้ค้างรบั)

สินทรพัยต์รา

สารอนุพนัธ์
รวม

 การรบัอาวลัตัว๋

เงิน การค า้

ประกนั และเลต็

เตอรอ์อฟเครดิต

สญัญาอนุพนัธ์

นอกตลาด

วงเงินท่ียงัมิได้

เบิกใช้ซ่ึง

ธนาคารพาณิชย์

ได้ผกูพนัไว้แล้ว 

(Undrawn 

ประเทศไทย 197,554.00     165,999.76     28,179.32           3,292.98          81.95            5,973.68      3,174.44            2,508.43             290.81               

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย 1,461.16         -                470.63               990.53            -               -                -                    -                    -                    

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา 225.40             -                225.40               -                 -               -                -                    -                    -                    

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                   -                -                    -                 -               -                -                    -                    -                    

กลุม่ยุโรป -                   -                -                    -                 -               -                -                    -                    -                    

รวม 199,240.56     165,999.76       28,875.34              4,283.51             81.95                5,973.68      3,174.44                2,508.43                 290.81                   
1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธขิองรายการระหว่าธนาคารและตลาดเงนิ
2/ รวมเงนิลงทุนในลกูหนี้ ซึง่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่ปรบัมลูค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

31 ธนัวาคม 2556

31 ธนัวาคม 2555

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน /3

หน่วย : ลา้นบาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  28,223.98                  183,450.47               211,674.44               

เงนิใหส้นิเชือ่รวมสุทธ ิ1/ 16,610.92             173,505.97            190,116.89            

เงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธ ิ2/ 9,267.40               9,885.17               19,152.57             

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 2,113.68               -                       2,113.68               

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 231.97                  59.32                   291.30                  

รายการนอกงบดุล 3/ 26,941.18                  13,514.92                  40,456.10                  

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มื และเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 3,492.71               117.02                  3,609.73               

สญัญาอนุพน์ันอกตลาด 23,158.62             13,380.49             36,539.12             

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 289.85                  17.41                   307.26                  

31 ธนัวาคม 2556
รายการ

ตารางที่ 9 มลูค่ายอดคงคา้งของสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิก่อนพจิารณาผลการปรบัลด

ความเสี่ยงดา้นเครดติ จ าแนกตามอายุสญัญาที่เหลอื
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หน่วย : ลา้นบาท

อายไุม่เกิน 1 ปี อายเุกิน 1 ปี รวม 

สนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ  32,613.67                     166,626.89                        199,240.56                        

เงนิใหส้นิเชื่อรวมสุทธ ิ1/ 8,419.48                  157,580.28                  165,999.76                  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้สุทธ ิ2/ 20,894.56                7,980.79                      28,875.34                    

เงนิฝาก (รวมดอกเบี้ยคา้งรบั) 3,292.98                  990.53                        4,283.51                      

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 6.66                        75.29                          81.95                          

รายการนอกงบดุล 3/ 3,917.48                       2,056.20                             5,973.68                             

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ การค ้าประกนัการกูย้มื และเลต็เตอรอ์อฟเครดติ 2,646.84                  527.59                        3,174.44                      

สญัญาอนุพน์ันอกตลาด 989.71                    1,518.72                      2,508.43                      

วงเงนิที่ยงัมไิดเ้บกิใชซ้ึง่ธนาคารพาณชิย์ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 280.92                    9.89                            290.81                        

2/ รวมเงนิลงทุนในลกูหนี้ ซึง่ไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัค่าเผือ่ปรบัมลูค่าหลกัทรพัย์ และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรพัย์
3/ ก่อนคณูค่าแปลงสภาพ

31 ธนัวาคม 2555
รายการ

1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรบั และสุทธหิลงัหกัรายไดร้อการตดับญัช ีค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ และค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ และรวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธขิอง

รายการระหว่าธนาคารและตลาดเงนิดว้ย

ตารางที่ 10  มลูค่ายอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบั และเงนิลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพจิารณาผลการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ

จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาคของลกูหนี้ และตามเกณฑก์ารจดัชัน้หนี้ที่ธปท.ก าหนด

หน่วย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 171,493.98          18,626.38          2,380.10                2,145.58          2,750.51          197,396.55             -                       

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 171,493.98             18,626.38             2,380.10                     2,145.58             2,750.51             197,396.55             -                              

หน่วย : ลา้นบาท

ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม 

ประเทศไทย 151,902.51          14,647.55          1,722.41                896.03            3,002.81          172,171.30             -                       

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

กลุม่ยุโรป -                     -                   -                        -                 -                 -                            -                       

รวม 151,902.51             14,647.55             1,722.41                     896.03                3,002.81             172,171.30             -                              
1/  รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อและดอกเบี้ยรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ
2/ รวมเงนิลงทุนในลกูหนี้

31 ธนัวาคม 2556

31 ธนัวาคม 2555

รายการ
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

รายการ
เงินลงทนุในตรา

สารหน้ีสงสยัจะสญู2/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/
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หน่วย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างงวดประเทศไทย 4,901.45             1,403.74                640.23                          

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                     -                        0.04                              

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 1,150.11                     4,901.45                  1,403.74                     640.27                                   

หน่วย : ลา้นบาท

General provision 2/ Specific provision มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดั

ออกจากบญัชี
ประเทศไทย 4,520.37             711.42                   650.08                          

กลุม่เอเชยีแปซฟิิค ไมร่วมประเทศไทย -                     -                        -                               

กลุม่อเมรกิาเหนอื และละตนิอเมรกิา -                     -                        -                               

กลุม่แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง -                     -                        -                               

กลุม่ยุโรป -                     -                        -                               

รวม 1,228.07                     4,520.37                  711.42                         650.08                                   

2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม
3/ รวมถงึเงนิลงทุนในลกูหนี้
4/ ตามค าจ ากดัความ เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารค านวณสนิทรพัย์เสี่ยงดา้นเครดติส าหรบัธนาคารพาณชิย์ โดย Standardised Approach (วธิ ีSA)

1/  รวมมลูค่าเงนิส ารองที่กนัไวแ้ละหนี้สูญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวดของเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิ

ตารางที่ 11 มลูค่าของเงนิส ารองที่กนัไว ้(General provision และ Specific Provision) และหนี้สูญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวดส าหรบัเงนิ

ใหส้นิเชื่อ รวมดอกเบี้ยคา้งรบัและเงนิลงทุนในตราสารหนี้ จ าแนกตามประเทศหรอืภมูภิาค

31 ธนัวาคม 2556

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/

เงินลงทนุในตราสารหน้ี3/  

  Specific provision4/

31 ธนัวาคม 2555

ประเทศหรือภมิูภาคของลกูหน้ี
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 3/ 

 Specific provision4/

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรบั 1/
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ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12  มลูค่ายอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบั* ก่อนพจิารณาผลการปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ จ าแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑก์ารจดัชัน้ที่ ธปท. ก าหนด

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมอืงแร่ 26.12                  3.45                   -                     -                     -                 29.57                            

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 6,715.28             310.67                113.70                219.94                145.60            7,505.19                       

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 32,435.26            1,450.83             778.86                653.34                2,079.33          37,397.62                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 908.48                24.90                  4.76                   6.14                   21.28              965.56                          

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 208.50                27.82                  24.11                  50.06                  152.86            463.34                          

อื่นๆ 131,200.34          16,808.71            1,458.68             1,216.10             351.43            151,035.27                  

รวม 171,493.98             18,626.38               2,380.10                  2,145.58                  2,750.51             197,396.55                  

หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่างถงึเป็นพิเศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทัง้ส้ิน

การเกษตรและเหมอืงแร่ 24.24                  0.77                   -                     -                     -                 25.01                            

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 6,689.98             92.23                  10.57                  41.14                  136.07            6,969.98                       

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 24,331.94            1,015.68             530.14                145.28                2,336.71          28,359.75                    

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 937.65                22.07                  0.75                   14.24                  22.75              997.46                          

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 221.37                68.90                  26.39                  40.41                  173.99            531.05                          

อื่นๆ 119,697.34          13,447.89            1,154.57             654.96                333.28            135,288.05                  

รวม 151,902.51             14,647.55               1,722.41                  896.03                     3,002.81             172,171.30                  

* รวมยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

31 ธนัวาคม 2556

31 ธนัวาคม 2555

ตารางที่ 13 มลูค่าของเงนิส ารองที่กนัไว ้(General provision และ Specific Provision) และมลูค่าของหนี้สูญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวด

ส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบั* จ าแนกตามประเภทธุรกจิ หน่วย : ลา้นบาท

General provision 1/ Specific provision มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
General provision 1/ Specific provision มลูค่าหน้ีสญูท่ีตดัออก

จากบญัชีระหว่างงวด
การเกษตรและเหมอืงแร่ 0.46                      -                                0.02                       -                              

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 319.20                   43.80                            123.37                   2.40                            

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสรา้ง 1,768.24                11.89                            1,753.88                 1.38                            

การสาธารณูปโภคและการบรกิาร 7.07                      16.16                            2.65                       1.41                            

สนิเชื่อที่อยู่อาศยั 58.88                    20.20                            79.17                     0.23                            

อื่นๆ 2,747.60                1,311.69                        2,561.29                 706.00                         

รวม 1,150.11                       4,901.45                     1,403.74                                1,228.07                     4,520.37                      711.42                                 

*  รวมเงนิใหส้นิเชื่อรวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ ไมร่วมเงนิลงทุนในตราสารหนี้และเงนิลงทุนในลกูหนี้
1/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเภทธรุกิจ
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

ตารางที่ 14 Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเงนิส ารองที่กนัไว ้(General provision และ Specific provision) ส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบี้ยคา้งรบั* หน่วย : ลา้นบาท

General provision Specific provision รวม General provision Specific provision รวม

เงนิส ารองที่กนัไวต้น้งวด 1,228.07              4,520.37              5,748.44             978.90                 3,729.07                 4,707.98           

หนีสู้ญที่ตดัออกจากบญัชรีะหว่างงวด -                      (1,403.74) (1,403.74) -                      (711.42) (711.42)

เงนิส ารองที่กนัไวเ้พิม่หรอืลดระหว่างงวด (77.96) 1,784.82              1,706.86             249.17                 1,502.72                 1,751.89           

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

เงนิส ารองที่กนัไวส้ าหรบัการควบรวม หรอืขายกจิการ -                      -                      -                    -                      -                         -                   

เงินส ารองท่ีกนัไว้คงเหลือปลายงวด 1,150.11                   4,901.45                   6,051.56                 1,228.07                   4,520.37                       5,748.44               

* รวมเงนิใหส้นิเชือ่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

ประเภทธรุกิจ
31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555



 
 
 
 
 
 

การเปดิเผยขอ้มลูการด ารงเงนิกองทนุตามหลกัเกณฑ ์Basel III | 31 ธนัวาคม 2556 18 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

5.1.4 ขอ้มลูฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นเครดติ ตามวธิ ีStandardized 

Approach (SA) 

 รายชื่อของสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอกทีเ่ลอืกใช ้และ Country Risk Classification ของ 
OECD ทีใ่ชใ้นการอา้งองิ Rating แยกตามประเภทสนิทรพัย/์ลกูหนี้ของธนาคารทีใ่ชใ้นการก าหนดน ้าหนกัความเสีย่ง  

ธนาคารเลอืกใช้อนัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนั Moody’s Investors Service เพื่อก าหนด

น ้าหนกัความเสีย่งของลกูหนี้ภาครฐับาล ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศทีไ่ม่

เขา้เกณฑน์ ้าหนกัความเสีย่งเท่ากบั 0 ในขณะทีส่ าหรบัลกูหนี้เอกชนทุกราย ธนาคารเลอืกใชน้ ้าหนักความเสีย่งรอ้ยละ 

หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบ

แสดงฐานะการเงิน

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 229,013.28                  6,312.48                       235,325.75               

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล                13,144.88                            -                13,144.88 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                  6,679.61                   3,895.55              10,575.17 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน                55,562.09                   2,416.92              57,979.01 

ลกูหนี้รายย่อย              130,726.52                            -               130,726.52 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั                    224.31                            -                     224.31 

สนิทรพัย์อื่น                22,675.87                            -                22,675.87 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        4,608.87                                      -                        4,608.87 

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

รวม 233,622.14                  6,312.48                       239,934.62               

ประเภทสินทรพัย์

31 ธนัวาคม 2556

ตารางที่ 15 มลูค่ายอดคงคา้งของสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิเทยีบเท่าสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ

ที่เป็นยอดสุทธจิาก Specific provision แยกตามประเภทสนิทรพัย์ โดยวธิ ีSA

หน่วย : ลา้นบาท

สินทรพัยใ์นงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดงฐานะ

การเงิน*
รวม

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 221,247.12                  3,855.71                                      225,102.83            

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบั

ลกูหนี้ภาครฐับาล                23,345.22                                      -              23,345.22 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์                  7,550.95                             1,573.51              9,124.46 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน                44,564.56                             2,282.20            46,846.76 

ลกูหนี้รายย่อย               121,604.84                                      -            121,604.84 

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั                     269.62                                      -                  269.62 

สนิทรพัย์อื่น                23,911.95                                      -              23,911.95 

ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ                        2,460.22                                                    -                     2,460.22 

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

รวม 223,707.34                  3,855.71                                      227,563.05            

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถงึธุรกรรม Reverse repo )

ประเภทสินทรพัย์

31 ธนัวาคม 2555
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ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 

(มหาชน) 
100 โดยไม่ไดค้ านึงถงึ Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอก เนื่องจากลูกหนี้เอกชนของธนาคารส่วนใหญ่เป็น

ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไม่มีการจัดอนัดับจากสถาบันจดัอบัดบัเครดิตภายนอก อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ก าลัง

พฒันาการค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งโดยใชก้ารเทยีบเคยีงอนัดบัเครดติจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอกส าหรบัลูกหนี้

ธุรกจิเอกชน เพื่อรองรบัการเตบิโตของธรุกจิสนิเชื่อบรรษัท รวมถงึการสะทอ้นถงึความเสีย่งและเงนิกองทุนที่ต้องใช้

รองรบัไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท

น ้าหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 625 937.5 100/8.5

ลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ร

ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล  13,144.88  -  -  -  -     -    - 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั 

และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้

สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์  -  5,062.80  -  5,512.36  -  - 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิ

เอกชน  -  -  -  -  -  57,979.01 

ลกูหนี้รายย่อย    122,600.39    8,126.12 

สนิเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั         199.29  -        25.02 

สนิทรพัย์อืน่  2,401.70  -  20,274.17  -  -  - 

น ้าหนักความเสีย่ง (%) 50          100        150        75                

ลูกหน้ีด้อยคณุภาพ 1/  1,755.48  1,199.36  1,648.04              5.99 

ตารางที ่16 มลูค่ายอดคงคา้งของสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมลูค่าเทยีบเท่าสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธจิาก Specific provision 

หลงัพจิารณามลูค่าการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติในแต่ละประเภทสนิทรพัย์ จ าแนกตามแต่ละน ้าหนักความเสีย่ง โดยวธิ ีSA

ยอดค้างท่ีมี Rating ยอดค้างท่ีไม่มี Rating
ประเภทสินทรพัย์ 31 ธนัวาคม 2556
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5.1.5 ขอ้มลูการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติ โดยวธิ ีSA 

ธนาคารยงัไม่น าวธิกีารปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติมาใช ้เน่ืองจากหลกัประกนัสนิเชื่อของธนาคาร

สว่นใหญ่ในปจัจุบนัไม่สามารถน าวธิกีารปรบัลดความเสีย่งตามเกณฑ ์Basel III มาใชไ้ดอ้ย่างมนียัส าคญั อย่างไรกต็าม

เพื่อรองรบัผลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลายของธนาคาร รวมถงึหลกัประกนัทางการเงนิทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต และ

การสะทอ้นความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ธนาคารอยู่ระหว่างเตรยีมการน าการปรบัลดความเสีย่งดา้นเครดติมาใช ้

5.2 การเปดิเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นตลาดส าหรบัฐานะในบญัชีเพือ่คา้ 

5.2.1 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นตลาด 

ในปี 2556 ธนาคารไดม้กีารท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์างการเงนิประเภทต่าง ๆ ในบญัชี

เพื่อการคา้เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายตราสารหนี้ การท าธุรกรรมสญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swaps) 

การซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ (FX Spot) และการท าอนุพนัธอ์ตัราแลกเปลีย่น/เงนิตราต่างประเทศ (FX Derivatives) 

ทัง้นี้เพื่อเป็นการใหบ้รกิารทีค่รบถว้นต่อลกูคา้  

ธนาคารตระหนกัถงึความเสีย่งดา้นตลาดทีเ่พิม่ขึน้จากการท าธุรกรรมประเภทดงักล่าว  ธนาคารจงึ

ได้มีการก าหนดระดับความเสี่ยงของการท าธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าให้อยู่ในระดับที่ ธนาคารยอมรับได้ และ

สอดคลอ้งกบันโยบายความเสีย่งโดยรวมของธนาคาร  อกีทัง้ธนาคารพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาด    

ทีค่รอบคลุมและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การระบุความเสีย่ง การวดัความเสีย่ง ไปจนถงึการควบคุมและตดิตาม

ความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมแต่ละประเภทในบญัชเีพื่อการคา้ ซึง่กระบวนการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว

หน่วย : ลา้นบาท

น ้าหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 625 937.5 100/8.5

ลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์ร

ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนักความเสีย่ง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล  23,345.22  -  -  -  -  -  - 

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั 

และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้

สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์  -  3,602.17  -  5,522.28  -  - 

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีไ่ดร้บัน ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิ

เอกชน  -  -  -  -  -  46,846.76 

ลกูหนี้รายย่อย    114,354.50    7,250.33 

สนิเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั         245.85  -        23.77 

สนิทรพัย์อืน่  1,529.66  -  22,382.29  -  -  - 

น ้าหนักความเสีย่ง (%) 50       100        150        75                

ลูกหน้ีด้อยคณุภาพ 1/  115.61  1,108.28  1,223.13            13.19 

1/ ในส่วนที่ไมม่กีารปรบัลดความเสี่ยงดา้นเครดติ ซึง่น ้าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยู่กบัสดัส่วนของเงนิส ารองที่กนัไวต่้อยอดหนี้ทัง้สิ้น

ยอดค้างท่ีมี Rating
ประเภทสินทรพัย์ 31 ธนัวาคม 2555

ยอดค้างท่ีไม่มี Rating
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ครอบคลุมถงึปจัจยัความเสีย่งดา้นตลาดทีส่ าคญัและเกีย่วขอ้งอาท ิความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น เสน้อตัราผลตอบแทน และสภาพคล่อง เป็นตน้  

นอกจากนี้ ธนาคารยงัได้มกีารจดัตัง้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านตลาดเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน

หลกัในการบรหิารความเสีย่งดา้นตลาดส าหรบัการท าธุรกรรมในบญัชเีพื่อการคา้ รวมถงึท าหน้าทีใ่นการตดิตามการท า

ธุรกรรมและควบคุมความเสีย่งในบญัชเีพื่อค้าเป็นรายวนั โดยใช้เครื่องมอืวดัความเสีย่งต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากล 

อาท ิความเสยีหายสูงสุดที่สามารถเกดิขึน้ได้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ก าหนดไว้ (Value at Risk : VaR) และการ

เปลีย่นแปลงของมูลค่าการลงทุนเมื่อปจัจยัความเสีย่งเปลีย่นแปลงไป 1 หน่วย (PV01) เป็นต้น เพื่อใหท้นัต่อสภาวะ

ตลาดและสถานการณ์ที่เกดิขึน้ ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านตลาดจะรายงานให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ   

หากความเสีย่งในบญัชเีพื่อการคา้เกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัได ้หรอืมเีหตุการณ์ผดิปกตเิกดิขึน้  

แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าของธนาคารอยู่ต ่ากว่าระดับ         

ทีม่นีัยส าคญัตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ธนาคารจงึยงัไม่ไดม้กีารด ารงเงนิกองทุนเพื่อรองรบัความเสีย่ง

ดา้นตลาด  

5.3 การเปดิเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

5.3.1 รายละเอยีดขอ้มลูเชงิคณุภาพ โดยทัว่ไปส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

คือ  ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อนัเนื่องมาจากการขาดก ากบัดูแลกิจการที่ดีหรือ      

ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร การขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน ความไม่

เพยีงพอหรอืความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงาน หรอืจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผล

กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทเหตุการณ์ ได้แก่ (1) การทุจริต

ภายใน (2) การทุจรติภายนอก (3) การจา้งงานและความปลอดภยัของสถานทีป่ฏบิตังิาน (4) การปฏบิตัไิม่เหมาะสม

เกี่ยวกบัลูกค้าผลิตภณัฑ์และวธิปีฏบิตัิในการด าเนินธุรกจิ (5) ความปลอดภยัของทรพัย์สนิ (6) การขดัขอ้งหรอืการ

หยุดชะงกัของระบบงานและระบบคอมพวิเตอร์ และ (7) การปฏบิตัิงานผดิพลาด ทัง้นี้ความเสีย่งด้านปฏบิตัิการให้

รวมถงึความเสีย่งดา้นกฎหมาย ทีม่สีาเหตุมาจากความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารตาม 7 ประเภทความเสีย่งขา้งตน้ 

เพื่อใหธ้นาคารมรีะบบการบรหิารและควบคุมความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม ธนาคารไดจ้ดัท า

นโยบายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และระเบียบ เรื่องการรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

(Operational Risk) โดยก าหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร   

ที่มีในกระบวนการท างาน และระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏบิตัิงานของหน่วยงานตนเอง ผ่านกระบวนการระบุ    

การประเมนิ การติดตาม การควบคุม และการรายงานความเสีย่งใหอ้ยู่ภายใต้ระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้  โดยสรุป

สาระส าคญัของการบรหิารจดัการ ดงันี้ 

 (1) การทบทวนและประเมินความเสี่ยง รวมถึงการก าหนดแผนปรบัลดความเสี่ยง (Mitigation 

Plan) ใหอ้ยู่ภายใต้ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ผ่านเครื่องมอื RCSA (Risk Control Self Assessment) เมื่อมกีาร
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เปลีย่นแปลงกระบวนการ หรอืปจัจยัเสีย่งทีม่นียัส าคญั และสอดคลอ้งตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยสายบรหิารความ

เสีย่ง  

(2) การรายงานความเสยีหายด้านปฏบิตักิาร (Loss Data) ทัง้ความเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ ความ

เสยีหายที่ไม่เป็นตวัเงนิ (กระทบชื่อเสยีง, เวลา, กฎระเบยีบภายในและภายนอก) รวมทัง้ความเสยีหายที่เกดิขึน้      

แต่สามารถป้องกนัความเสยีหายไวไ้ด้ (Near-Misses) ตามขอ้เทจ็จรงิที่เกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา และวเิคราะห์หา

สาเหตุ รวมถงึหาแนวทางป้องกนัความเสยีหายอาจเกดิขึน้ในอนาคต  

(3) ก าหนดและตดิตามดชันีชี้วดัความเสีย่งตามขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา (Key Risk 

Indicator) เพื่อเป็นสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า (Early Warning) และก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่งไม่ใหเ้กนิกว่า

ระดบัทีย่อมรบัได ้

ทัง้นี้ ส าหรบัสถานการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและความไม่สงบทางการเมอืง ธนาคารไดก้ าหนดให้

หน่วยงานต่างๆ ที่มีธุรกรรมงานที่ส าคญั (Critical Business Functions) ด าเนินการจัดท าแผนการบริหาร          

ความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Plan) เพื่อลดความเสีย่งในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน โดยก าหนดให้มี

คณะท างานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิและแผนรองรบัการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง (BCM /BCP) ท าหน้าที ่ 

ในการเป็นศูนยก์ลางผลกัดนัในการจดัท าและทดสอบแผนการบรหิารความต่อเนื่องของธุรกจิ ในภาวะวกิฤต รวมทัง้

ติดตามสถานการณ์ สื่อสารทัง้ภายใน และหน่วยงานภายนอก และรายงานต่อผู้บริหารระดบัสูงเพื่อการตดัสนิใจที่

ส าคญั 

ส าหรบัปี 2556 ธนาคารได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ทัง้ที่มาจาก

กระบวนการออกผลติภณัฑใ์หม่ การปรบัเปลีย่นกระบวนการและความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการท างานใน

ปจัจุบนัใหม้คีวามเหมาะสมและรดักุม โดยสรุปสาระของการด าเนินการดงันี้ 

1. จดัท าหลกัเกณฑเ์รื่องกระบวนการออกผลติภณัฑ ์และการปรบัเปลีย่นกระบวนการท างานของ

ธนาคาร ซึ่งอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การออก

ผลิตภัณฑ์ บรกิาร และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเป็นไปด้วยความรอบคอบ สอดคล้อง   

ตามกลยุทธข์องธนาคารและมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

2. จดัตัง้คณะอนุกรรมการเตรยีมความพร้อมผลติภณัฑ์และกระบวนการท างานใหม่  (NPPRC) 

เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานต่าง ๆ ส าหรับการออกผลิตภัณฑ์ และ               

การปรบัเปลีย่นกระบวนการทีม่นียัส าคญั ใหเ้ป็นไปดว้ยความรอบคอบ และสามารถด าเนินการ

ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. จดัตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (ORC) โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิการบรหิาร

จดัการทีเ่หมาะสมส าหรบัความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทัง้ที่เกดิขึน้ในปจัจุบนั และความเสยีหาย   

ทีเ่กดิขึน้ในอดตี  
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(มหาชน) 
ปจัจุบนัธนาคารอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตัิการ 

(Operational Risk Management System Enhancement Project) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในควบคุม และตอบสนองต่อ

ความเสีย่งและเหตุการณ์ความเสยีหายไดเ้หมาะสมและทนัเวลา และยกระดบักระบวนการบรหิารและจดัการความเสีย่ง

ตามมาตรฐานสากล  

อนึ่ง ในปี 2557 ธนาคารอาจต้องเผชิญกบัสถานการณ์ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ และความไม่สงบ    

ทางการเมืองต่อเนื่องมาจากปี 2556 ธนาคารจึงได้ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีธุรกรรมงานที่ส าคญั (Critical 

Business Function) ด าเนินการจดัท าแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Plan) เพื่อลด

ความเสีย่งในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน โดยก าหนดใหม้คีณะท างาน BCM /BCP ท าหน้าทีใ่นการเป็นศูนยก์ลางผลกัดนัใน

การจดัท าและทดสอบแผนฯ ในภาวะวิกฤต รวมทัง้ติดตามสถานการณ์ สื่อสารทัง้ภายใน และหน่วยงานภายนอก  

และรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูในการตดัสนิใจทีส่ าคญั 

แม้ว่าธนาคารจะมีความพยายามในการวางมาตรการการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงด้าน

ปฏบิตัิการอาท ิดา้นนโยบาย หลกัเกณฑ ์เครื่องมอื กระบวนการ บุคลากร อย่างรดักุมตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น 

อย่างไรกต็าม อาจเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิทีม่ผีลท าใหป้จัจยัเสีย่งเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ

ลกูคา้ หรอืชื่อเสยีงกบัธนาคารได ้

5.3.2 การระบถุงึวธิกีารค านวณมลูคา่เทยีบเทา่สนิทรพัยเ์สีย่งดา้นปฏบิตักิารทีธ่นาคาร

พาณชิยเ์ลอืกใช ้

ธนาคารไดใ้ชว้ธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) ในการด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าส าหรบัความเสีย่ง

ด้านปฏบิตัิการมคี่าคงที่ความเสีย่ง (β) ที่ร้อยละ 15 โดยใชร้ายได้จากการด าเนินงานเฉลี่ยย้อนหลงั 3 ปี มาเป็น 

ค่า  ตวัแทนในการก าหนดมลูค่าเทยีบเท่าสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

5.4 การเปดิเผยขอ้มลูฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทนุ 

5.4.1 รายละเอยีดขอ้มลูเชงิคณุภาพโดยทัว่ไปส าหรบัความเสีย่งของฐานะตราสารทนุ

ในบญัชเีพือ่การธนาคาร 

ธนาคารไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนโดยตรง ณ  สิน้ ธนัวาคม 2556 ฐานะการถือครอง  
ตราสารทุนเกอืบทัง้หมดของธนาคารเป็นการถือครองตราสารทุนของบรษิัทย่อย และหน่วยลงทุนในกองทุนซึ่งมไีว้

บรหิารสนิทรพัย์ทีธ่นาคารซื้อมา ส าหรบัฐานะการถอืตราสารทุนส่วนที่เหลอืเป็นหลกัทรพัย์ทีไ่ดม้าจากการแปลงหนี้

เป็นทุนของลูกหนี้ธนาคารมมีูลค่าตลาด 11.64 ล้านบาท ซึง่เป็นร้อยละ 0.08 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าตราสารทุนทัง้หมด 

ในบญัชเีพื่อการธนาคาร 

5.4.2 นโยบายทีส่ าคญัในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตามมาตรฐานการบญัช ีสมมตุฐิาน

และแนวปฏบิตัทิีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรม รวมถงึการเปลีย่นแปลงในแนวปฏบิตัทิีส่ าคญั 

ธนาคารไดก้ าหนดแนวทางการประเมนิมูลค่ายุติธรรมส าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน โดยองิตาม

มาตรฐานการบญัช ีดงันี้ 
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(มหาชน) 
 เงนิลงทุนในตราสารทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน มูลค่ายุตธิรรมของตราสารทุนค านวณโดยใชร้าคา

เสนอซือ้ครัง้สดุทา้ยทีป่ระกาศโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน มูลค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทุนค านวณโดยใชมู้ลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ (NAV) ซึง่

ประกาศโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมทีเ่ป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมนัน้ 

 เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด  และที่ไม่ใช่บรษิทัย่อย จดัประเภทเป็นเงนิ
ลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุน ปรบัลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะของธนาคารตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าธนาคารจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่า

เกดิขึน้ ถ้าราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนสงูกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่
เกดิขึน้บนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทนัท ี 

 

5.5 การเปดิเผยขอ้มลูความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร 

5.5.1 รายละเอยีดขอ้มลูเชงิคณุภาพโดยทัว่ไปส าหรบัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ใน

บญัชเีพือ่การธนาคาร 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยในบญัชเีพื่อการธนาคาร หมายถงึ ความเสยีหายต่อรายไดแ้ละ/หรอื

เงนิกองทุนของธนาคาร ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ ทีม่ต่ีอรายการในงบดุลและรายการ  

ทีอ่ยู่นอกงบดุล ทีอ่ยู่ในบญัชเีพื่อการธนาคาร 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากความผนัผวนอตัราดอกเบี้ย ธนาคารมีการบริหาร  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะ

การเงนิ ที่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย ธนาคารได้ก าหนดให้มกีารประเมนิผลกระทบต่อ

ตารางที่ 17 มลูค่าฐานะที่เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุนในบญัชเีพือ่การธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

มลูค่าฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุ

มลูค่าตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (ทัง้ในและต่างประเทศ)

ราคาทุน 14.76                     52.52                     

ราคาตลาด 11.64                     128.18                    

มลูค่าตราสารทุนอื่น (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) 13,980.39               14,749.52               

ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหว่างงวดรายงาน 203.19 60.96

ส่วนเกินทนุ (ต า่กว่าทนุ) สทุธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผื่อขาย (1.93) 76.85                     

มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ี

ธนาคารพาณิชยใ์ช้

วธิ ีSA 1,189.32                 1,264.60                 

วธิ ีIRB

มลูค่าตราสารทนุส าหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้วิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้

ใช้วิธี SA
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(มหาชน) 
รายได้ดอกเบีย้รบัสุทธ ิ(Earning Perspective) และประเมนิผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกจิของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

(Economic Value Perspective) เป็นประจ าสม ่าเสมอ ผ่านเครื่องมอื Re-pricing Gap ทัง้ภายใต้สถานการณ์ปกตแิละ

ภายใตส้ถานการณ์จ าลองวกิฤต   

ธนาคารตระหนักเสมอถงึความส าคญัของความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร ฝ่ายจดัการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเป็นผู้ก ากบัดูแลผลกระทบดงักล่าวอย่างใกล้ชดิ โดยสายบรหิารความเสีย่งจะท าการวดั ติดตาม 

และควบคุม ฐานะความเสี่ยงดังกล่าวนี้ให้อยู่ ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารก าหนดไว้ และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทุกเดอืน 

 

ตารางที่ 18 ผลการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ย* ต่อรายไดสุ้ทธ ิ(Earnings) หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ

บาท (475.09) (393.70)

USD - -

EURO - -

อื่นๆ - -

รวมผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ (475.09) (393.70)

รอ้ยละของประมาณการรายได้

ดอกเบี้ยสุทธ ิ1 ปีขา้งหน้า 5.36% 4.81%

*ใชร้อ้ยละการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้เท่ากบั 100 bps

สกลุเงิน


