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1. บทนา
ธนาคารมุ่ง ที่จ ะใช้ห ลัก การบริห ารความเสี่ย งที่ม ีม าตรฐาน เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด ต่ อ ผล
ประกอบการและฐานะการเงิน และเพิม่ มูลค่ากิจการของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทัง้ นี้การบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงของธนาคารได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยึดเป็ นหลักปฏิบตั ทิ ่ดี สี าหรับองค์กร
ธนาคารจะยอมรับความเสีย่ งตราบเท่าทีพ่ จิ ารณาเห็นว่าคุม้ ค่ากับผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั และอยู่ภายในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยหลักการดังกล่าวนี้ ได้ถูกนาไปใช้ปฏิบตั กิ บั บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของ
ธนาคารด้วย
นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย่ งของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร ถือ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งที่ธ นาคารให้ค วามสาคัญ ธนาคารจึงได้มกี ารจัดทารายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุ นให้บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลประเมินความ
เข้มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เป็ นอย่างดี
2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ BASEL Ill – Pillar 3 นี้ จะเปิดเผย
ข้อ มูล ทัง้ ในระดับเฉพาะธนาคาร (Solo basis) และระดับ กลุ่ มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full
Consolidation) ซึง่ ได้รวมข้อมูลของบริษทั ย่อยของธนาคาร อันประกอบด้วย
ชื่อ
1. บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจากัด
2. บริษทั เวิลด์ลสี จากัด
3. บริษทั ซีทคี อลล์ จากัด

ประเภทธุรกิ จ
เช่าซือ้
เช่าซือ้
ติดตามทวงหนี้และเรียกเก็บหนี้

สัดส่วนการถือหุ้น
ของธนาคาร
99.99%
99.99%
99.99%

3. เงิ นกองทุน
3.1 โครงสร้างเงิ นกองทุน (Capital structure)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จานวนทัง้ สิน้ 31,805 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จานวน
21,176 ล้านบาท เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จานวน 21,176 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จานวน 10,629 ล้าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 20,964 ล้านบาท
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จานวน 20,964 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จานวน 10,711 ล้านบาท รวมเป็ น
เงินกองทุนทัง้ สิน้ 31,675 ล้านบาท

1

องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ประกอบด้วย
 หุน้ สามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ กาไรสะสม
 องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ ได้แก่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน(สุทธิ) ผลต่างจากการแปลงค่ างบการเงิน และการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุ พนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ได้แก่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่ม ี
ตัวตน
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ประกอบด้วย
 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มคี ุ ณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III สามารถนับเข้าเป็ น
เงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 80 ในปี 2557 ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ทยอยลด
นับตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุนจากฐานที่ใช้ในการทยอยลดนับในอัตราปี ละ
10% โดยในปีแรกเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 กาหนดให้เพดาน (Cap) ทีส่ ามารถจะ
นับตราสารดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของฐานที่ใช้ในการทยอยลดนับ
และในปีถดั ไป Cap ในการนับตราสารดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนจะทยอยลดลงปี ละ10% นัน่
คือ 80% ในปี 2557 และ 70% ในปี 2558 ตามลาดับ
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III ซึง่ ได้รบั อนุ ญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ฝกก.(02) 453/2557 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าว
เข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
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ตารางที่ 1 โครงสร้างเงิ นกองทุน *
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
1. เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ (1.1.5.1 + 1.1.5.2)
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.5.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผู้
เป็ นเจ้าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
(1.1.7.1 + 1.1.7.2)
1.1.7.1 รายการหักเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ 2/
1.1.7.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสาร
ทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่
เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
2. เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิ
ด้อยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
3. เงิ นกองทุนทัง้ สิ้ นตามกฎหมาย

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2557
2557
21,176 20,504
21,176 20,504
10,542 10,542
3,868
3,868
341
310
6,615
6,016
694
792
737
835
(43)
(43)

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2557
2557
20,964 20,265
20,964 20,265
10,542 10,542
3,868
3,868
341
310
6,158
5,559
737
835
737
835
-

120

-

120

-

(1,004)

(1,024)

(802)

(849)

(1,004)

(1,024)

(802)

(849)

-

-

-

-

10,629
10,070

6,586
6,000

10,711
10,070

6,644
6,000

559
31,805

586
27,090

641
31,675

644
26,909

*

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ใน
ระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
1/
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุ พนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
2/
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ทยอยลดนับในอัตราปีละ 20% โดยมีผลบังคับใช้
ในระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
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3.2 ความเพียงพอของเงิ นกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมีการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ Basel llI ทีค่ รอบคลุมความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)
และความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ซึง่ ธนาคารได้มกี ารกาหนดวิธกี ารดารงเงินกองทุนรองรับ
ความเสีย่ งในแต่ละด้านของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งด้านเครดิต
2. ความเสีย่ งด้านตลาด
3. ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

วิ ธีการดารงเงิ นกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

สาหรับ การด ารงเงิน กองทุ น ส าหรับ ความเสี่ย งด้า นปฏิบตั ิก ารที่ท างธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
คาดหวังให้ธนาคารพาณิชย์ทม่ี กี ารทาธุรกิจเต็มรูปแบบ เลือกใช้วธิ ี Standardised Approach (SA-OR) เป็ น
เกณฑ์ม าตรฐานขัน้ ต่ า ส าหรับ การด ารงเงิน กองทุ น นัน้ ธนาคารและกลุ่ ม ธุ ร กิจ ทางการเงิน มีแ ผนที่จ ะ
ปรับเปลีย่ นวิธคี านวณจาก BIA มาเป็น SA-OR ในอนาคต
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ตารางที่ 2 มูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต 1/
1. ลูกหนี้ทไ่ี ม่ดอ้ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ งเหมือน
กับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
2. ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงทัง้ สิ้ น *
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์เสี่ยงทัง้ สิ้น

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2557
2557
14,635 13,898
14,303 13,597
57
52

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2557
2557
15,014 14,263
14,688 13,970
57
52

320

316

318

314

9,124

8,781

10,592

10,175

2,797
1,405
600
332
1,879
1,673
206
1,305
17,819
209,630

2,622
1,266
560
301
1,638
1,505
133
1,208
16,744
196,991

1,644
1,405
672
326
1,879
1,673
206
1,083
17,976
211,493

1,516
1,266
647
293
1,638
1,505
133
995
16,896
198,773

* อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ต่าเท่ากับร้อยละ 8.50
1/
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เปลีย่ นไปใช้อนั ดับเครดิต (Rating) จากสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ในการกาหนด
น้าหนักความเสีย่ งสาหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน แทนการกาหนดน้าหนักความเสีย่ งร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชนทุกราย ตัง้ แต่วนั ที่
30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (Tier1 Ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ (Total Capital Ratio) อยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 10.1 ร้อยละ 10.1 และร้อยละ 15.2
ตามลาดับ ในขณะทีร่ ะดับธนาคาร อยู่ท่รี ะดับร้อยละ 9.9 ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 15.0 ตามลาดับ โดย
อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าทีท่ างธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ทร่ี ะดับ ร้อยละ 4.5 ร้อยละ
6.0 และ ร้อยละ 8.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 อัตราส่วนการดารงเงิ นกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น (1)

สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

(1)

หน่วย : ร้อยละ
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. ขัน้ ตา่
ของ
2557
2557
2557
2557
ธปท.
10.10 10.41
9.91
10.20
4.50
10.10 10.41
9.91
10.20
6.00
15.17 13.75 14.98 13.54
8.50

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ใน
ระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและการประเมิ นความเสี่ยงด้านต่ างๆ (Risk
exposure and assessment)
4.1 กระบวนการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารมุง่ ทีจ่ ะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินที่มนคง
ั ่ น่ าเชื่อถือและยังยื
่ น การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยง
หลักๆ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) และความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วย การระบุความเสีย่ ง
การวัดความเสีย่ ง การกากับติดตามความเสีย่ ง และการจัดการ ความเสีย่ งด้วยระบบการบริหารความเสีย่ งที่
แข็งแกร่ง โดยมีหลักการทีว่ ่า ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารรับได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) โดยมี
คณะกรรมการย่อยอีก 3 คณะที่พจิ ารณาและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ Credit Risk Committee รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต
Operational Risk Committee รับผิดชอบเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และ Basel Steering
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Committee ก ากับดูแลเรื่องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ทาหน้าทีท่ บทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสีย่ ง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้ กาหนดโครงสร้างการกากับดูแลในด้านนี้ เพื่อให้ความ
เสีย่ งด้านต่างๆมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
ทีโ่ ปร่งใส
นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2557 คณะกรรมการธนาคารได้มมี ติให้จดั ตัง้ Board Risk Committee
(BRC) เพื่อให้มคี ณะกรรมการกากับดูแ ลด้านความเสี่ยงที่มคี วามอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุก
ประเภทของความเสี่ย ง และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง Board Risk Committee
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 4 ท่าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการธนาคาร และมีผู้บริหารสูงสุดสายบริหาร
ความเสีย่ งเป็นเลขานุการทีป่ ระชุม
ทัง้ นี้ ธนาคารมีสายบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่พฒ
ั นาและดาเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธ ี
ปฏิบตั ิในการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม สายบริหารความเสี่ยงทาหน้ าที่ สนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการย่ อยภายใต้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในการ
ดาเนินธุรกิจ สายบริหารความเสีย่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระจากหน่ วยงานธุรกิจอื่นๆ ทีม่ ธี ุรกรรมหรือกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับความเสีย่ ง
4.2 โครงสร้างและหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารมีสายบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Group) ประกอบด้วย 2 ด้าน 4 ทีม 1 สานัก
ดังนี้
1. ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Analytics and
Infrastructure Division) มีหน้าที่หลักที่สาคัญ คือ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(Database) ทีเ่ หมาะสมเพีอ่ ใช้ในการบริหารความเสีย่ ง พัฒนาแบบจาลอง สาหรับวัดความ
เสีย่ ง การควบคุม ติดตาม และรายงานข้อมูลความเสีย่ งในภาพรวม
2. ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบ ตั กิ าร (Operational Risk Team) มีหน้าทีใ่ นการศึกษาทบทวน
ติด ตาม และปรับ ปรุง กรอบนโยบายและแผนงานการบริห ารความเสี่ยงปฏิบ ัติก าร ให้
สอดคล้อ งกับ แนวปฏิบ ัติข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และแผนการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
ธนาคาร
3. ทีมความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Team) มีหน้าทีว่ เิ คราะห์และระบุความเสีย่ งด้าน
ตลาดทีเ่ กิดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (Trading activities) ประเมินค่าความเสีย่ งด้าน
ตลาด ติดตามและควบคุมตามข้อกาหนดของเพดานความเสีย่ งที่อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการ
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ธนาคาร (Market Risk Limits) รายงานผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง และให้มกี ารรายงานการ
เกินเพดานความเสีย่ งตามนโยบายธนาคาร (Escalation Procedure)
4. ทีมความเสีย่ งด้านสินทรัพย์และหนี้สนิ (Asset and Liability Management Team) มีหน้าที่
วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน
บัญ ชีเ พื่อ ธนาคาร ให้อ ยู่ภายใต้น โยบายและแนวทางที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สนิ หรือคณะกรรมการธนาคาร
5. ทีมความเสีย่ งด้านสินเชื่อรายย่อย (Retail Risk Team) มีหน้าทีต่ ดิ ตามและจัดทารายงาน
คุณภาพของพอร์ต (Asset Quality) สินเชื่อรายย่อยของธนาคารและบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เพื่อให้เข้าใจและแยกแยะลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มลูกค้าปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความ
เสีย่ งต่อ Portfolio ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการรายงานนี้จดั ทาต่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร
6. ด้านความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk Division) มีหน้าทีว่ เิ คราะห์ความเสีย่ งของลูกหนี้
รายตัว พร้อมทัง้ เสนอแนะความคิดเห็นที่จะลดความเสี่ยงก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ
7. สานักวิจยั มีหน้าที่นาเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแก่หน่ วยงานต่างๆ ในการนาข้อมูล
เหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
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โครงสร้างสายบริ หารความเสี่ยง
สายบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Group)
เลขานุการผูบ้ ริหารระดับสาย
(Senior Secretary)

งานสนับสนุนบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management Support)

ด้านวิ เคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
และระบบบริ หารความเสี่ยง

ทีมความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk Team)

ที มความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อรายย่อย
(Retail Risk Team)

สานักวิ จยั
(Research Office)

(Risk Analytics and Infrastructure Division)

ทีมความเสี่ ยงด้านปฎิ บตั ิ การ
(Operational Risk Team)

ที มความเสี่ ยงด้านสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
(Asset and Liability Management Team)

ด้านความเสี่ยงด้านเครดิ ต
(Credit Risk Division)

ในการกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ปฏิบตั ิตามนโยบายความเสี่ยงตามแนวทางที่ธนาคาร
กาหนดนัน้ หน่ วยงานของธนาคารที่รบั ผิดชอบในด้านความเสี่ยงนัน้ ๆ จะเป็ นผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ด้วย โดยทีมนโยบายความเสีย่ งและกากับแบบรวมกลุ่ม มีหน้าทีใ่ นการประสานงานและติดตามเพื่อให้การ
บริหารความเสีย่ งในเรือ่ งต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิผล
5. การประเมิ นความเสี่ยงด้านต่ างๆ ของธนาคาร
5.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็ นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาทีไ่ ม่
เพียงพอหรือคลอบคลุม ซึง่ อาจคุกคามการดาเนินงานของธนาคารหรือเป็ นผลทาให้ขาดความได้เปรียบใน
การแข่งขัน หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที่สาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์คอื การรักษาความเสี่ยงที่ดาเนินการโดย
ธนาคารให้อยูใ่ นระดับทีก่ าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังนัน้ ธนาคารมีการกาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
ซึง่ อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงของแผนธุรกิจทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิ
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การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชดิ ตลอดกระบวนการกาหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดาเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
บริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทส่ี าคัญๆ สรุปได้ดงั นี้
1. ความเสีย่ งจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการไม่เหมาะสม
ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมเป็ นกลไกสาคัญทีช่ ่วยส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตัง้ คณะกรรมการและหน่ วยงานต่างๆให้ทาหน้ าที่
และรับผิดชอบงานต่างๆตามทีก่ าหนด โดยมีก ระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอานาจ
ตามหลัก การก ากับ ดูแ ลและการปฏิบ ัติง านที่ดีอ ันจะทาให้การทาธุ ร กรรมต่ างๆมีค วามถู กต้อ ง
เทีย่ งตรงและการดาเนินการตามแผนธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรืน่
2. ความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวการณ์แข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็ นปจั จัยภายนอกทีธ่ นาคารต้องติดตามอยูเ่ สมอ การดาเนินการตาม
แผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ภายนอกทีไ่ ม่เอื้ออานวยอาจทาให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายที่ต งั ้ ไว้ ดัง นัน้ เพื่อ ลดความเสี่ยงดัง กล่าว ส านักวิจยั ร่ว มกับด้านกลยุทธ์จะมีก าร
ติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะ การ
วิเคราะห์แ ละประเมินธนาคารคู่แ ข่งอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยั เชิงกลยุทธ์และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการคณะต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป
3. ความเสีย่ งจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วนประกอบทีส่ าคัญอย่างยิง่ ของกลไกในการลดและบริหารความ
เสีย่ ง ซึ่งได้แก่ การรักษาเงินกองทุนให้เพียงพอทัง้ ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (Extreme but
plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้กาหนดแผนการ
บริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด หนึ่งในเครื่องมือทีธ่ นาคารใช้คอื CAR Trigger (Capital Adequacy
Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธ์และการเงินร่วมกับสายบริหารความเสี่ยงใช้เป็ นสัญญาณเตือน
ล่วงหน้าในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
5.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สญ
ั ญาไม่ยนิ ยอมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามภาระหรือพันธะทีม่ ตี ่อธนาคารตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสีย่ งด้าน
เครดิตอาจส่งผลให้คุณภาพของสินเชื่อธนาคารด้อยลง ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรและระดับ
เงินกองทุน การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ โดยรายได้ท่ี
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ได้รบั จะต้องสอดคล้องและคุม้ ค่ากับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ทัง้ นี้ ภายใต้นโยบายบริหารความเสีย่ งด้าน
เครดิต ธนาคารได้จดั ให้มกี ระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสีย่ ง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกาหนดหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ระหว่างผูท้ า
หน้าทีด่ า้ นการตลาด ผูว้ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ผูป้ ระเมินสินเชื่อ ผูอ้ นุ มตั สิ นิ เชื่อ และผูบ้ ริหารจัดการความเสี่ ยง ใน
ขณะเดียวกัน กรอบและวิธปี ฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สาหรับธนาคารและบริษทั ย่อยได้เริม่
ดาเนินการตัง้ แต่ปี 2552 เมื่อกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ได้เข้ามาเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ซึง่ ได้มกี าร
ปรับปรุงเพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี
ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับประเภทลูกค้า และพอร์ตสินเชื่อของธนาคารที่เติบโตขึน้ ประกอบไปด้วย Corporate Rating
Tool ซึง่ พัฒนาและใช้สาหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครื่องมือจัดระดับความเสีย่ ง SMEs
Rating สาหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่องมือจัดระดับความเสีย่ งสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised
Lending) และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สาหรับลูกค้ารายย่อยทัง้ สินเชื่อไม่ม ี
หลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันรวมทัง้ สินเชื่อเช่าซือ้ ซึง่ ในปจั จุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system) เพื่อ
ใช้ในการจัดระดับความเสีย่ ง การติดตามและประเมินผลแบบจาลอง (model monitoring) ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความเสีย่ งจากหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสีย่ งทีส่ าคัญทีก่ ระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรและความเพีย งพอของเงิน กองทุ น ของธนาคาร ดัง นั น้ ธนาคารจึง ให้
ความสาคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ชดิ และระมัดระวัง และมีการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าที่มปี ญั หาในเชิงรุกเพื่อ
เป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้สนิ เชื่อด้อยคุณภาพลง สาหรับการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตระดับ Portfolio
นัน้ ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk
Limits) ในระดับทีเ่ หมาะสม เช่น เพดานความเสีย่ งในระดับประเทศ เพดานความเสีย่ งในการให้เงินกู้ยมื ต่อ
กลุ่มลูกค้า เพดานความเสี่ยงประเภทธุรกิจ เป็ นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารจัดทาการทดสอบภาวะ
วิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบทีธ่ นาคารจะได้รบั หากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และการเงินตกต่ า ในกรณี
ทีเ่ ป็นไปได้และกรณีรนุ แรง
ทุกๆ ปีธนาคารมีการกาหนด Risk Appetite หรือระดับความเสีย่ งของ Portfolio ทีย่ อมรับได้ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจที่มกี ารคาดการณ์ว่าจะเป็ นในปี นัน้ ๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้การขยายธุรกิจดาเนินไปภายใต้
ระดับความเสีย่ งทีส่ ามารถบริหารจัดการได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มกี ารกาหนดนโยบายและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านเครดิต
เพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ธนาคารมีนโยบายการให้สนิ เชื่อโดยให้ความสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณา
กระแสเงิน สดจากการด าเนิ นงานของลูก ค้า ซึ่ง เป็ น แหล่ ง รายได้ห ลัก ที่จะมาช าระหนี้ แต่ ธ นาคารก็ใ ห้
ความสาคัญ ต่ อ หลักประกันที่จะมาค้าประกันการกู้ยมื ด้ว ย เพื่อ เป็ นแหล่ งรองของการชาระหนี้และช่ วย
บรรเทาความเสียหายของธนาคารในกรณีทล่ี ูกค้าผิดนัดชาระหนี้ สาหรับทรัพย์สนิ ทีธ่ นาคารจะพิจารณารับ
ไว้เป็นหลักประกันส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้าง เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับ
ระดับ ความเสี่ยงของการให้ส ิน เชื่อ นอกจากนี้ ธ นาคารได้จ ดั ท านโยบายการประเมิน ราคาและตีร าคา
หลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิผล และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ประเมินจะต้องเป็นไปตามนโยบายทีธ่ นาคารกาหนด
สาหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อใช้ในการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของ
ธนาคาร ได้แก่
 หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้มกี ารนาหลักประกันทางการเงินมาใชัในการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตั ๋วเงิ นคลัง เป็ นต้น โดยธนาคาร
เลือกใช้การปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต โดยวิธ ี Simple
 การหักกลบหนี้ในงบดุล ธนาคารมีสญ
ั ญาเงินกู้มาตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใช้หกั กลบหนี้
กับเงินฝากของคู่สญ
ั ญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement
กับการทาธุรกรรม Repo-style transaction กับคู่คา้ ประเภทสถาบันทุกราย
 การค้าประกัน และอนุ พนั ธ์ดา้ นเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผู้ค้าประกันในการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต ในกรณีท่ผี ู้ค้าประกันเป็ นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่ วยงานของรัฐ
สถาบันการเงินทีม่ นี ้าหนักความเสีย่ งต่ากว่าลูกหนี้
 นโยบายการควบคุมดูแล และการติ ดตามลูกหนี้
ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการบริหารและติดตามหนี้ทม่ี ปี ญั หาและทีม่ แี นวโน้ม
ทีจ่ ะมีปญั หา (Watch-list) อย่างใกล้ชดิ เพื่อสามารถแก้ปญั หาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบตั งิ านในเรื่องการติดตามหนี้มปี ญั หาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิในการติดตามหนี้ตงั ้ แต่ ประเภทลูกหนี้ท่มี แี นวโน้ มที่จะมีปญั หา ลูกหนี้ท่กี ล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึง
ลู ก หนี้ ท่ีต่ า กว่ า มาตรฐานลงมา และมีก ารทบทวนแนวทางการปฏิบ ัติอ ย่ า งสม่ า เสมอเพื่อ ปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพให้ดียงิ่ ขึ้น นอกเหนือ ไปจากการจัดชัน้ ลูกหนี้ต ามที่ธ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดแล้ว
ธนาคารยังมีการจัดชัน้ หนี้ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็ นการจัดชัน้ ล่วงหน้าสาหรับ
ลูกหนี้ทม่ี สี ญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปญั หาก่อนทีจ่ ะมีการผิดนัดชาระหนี้ ทัง้ นี้สาหรับลูกหนี้ทม่ี แี นวโน้มทีจ่ ะมี
ปญั หา และลูกหนี้กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จะมีการจัดทารายงาน Pre-NPL Monitoring เพื่อติดตามลูกหนี้กลุ่มนี้
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อย่างใกล้ชดิ ลูกหนี้กลุ่ม Pre-NPL นี้ จะแบ่งย่อยออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Special Alert List (SAL) ได้แก่
ลูกหนี้กล่าวถึงเป็ นพิเศษทีม่ โี อกาสเป็ นลูกหนี้ NPL สูง และ Non Special Alert List (Non SAL) ได้แก่
ลูกหนี้กล่าวถึงเป็ นพิเศษอื่นๆ สาหรับลูกหนี้ NPL (ครอบคลุมลูกหนี้จดั ชัน้ ต่ ากว่ามาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย
และจัดชัน้ สงสัยจะสูญ) จะมีการจัดทารายงาน NPL Management เป็ นรายเดือน ซึง่ ทัง้ รายงาน Pre-NPL
Monitoring และ NPL Management ต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อทราบและเพื่อ
พิจารณาสังการ
่
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารจัดตัง้ คณะทางานบริหารจัดการหนี้ทม่ี ปี ญั หา (Problem Loan
Management Working Group) เพื่อพิจารณาให้คาแนะนาในการจัดการหนี้ NPL และหนี้ Pre-NPL ทีม่ ี
ภาระหนี้ตงั ้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป จากหลักเกณฑ์การควบคุมติดตามหนี้และขัน้ ตอนปฏิบตั ดิ งั กล่าว จะช่วย
ให้ธนาคารสามารถแก้ไขหนี้ทม่ี ปี ญั หา ตลอดจนช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ในกรณี
จาเป็นได้ทนั ท่วงที
สาหรับสินเชื่อลูกค้ารายย่อยที่ไม่มหี ลักประกันของธนาคารจะเริม่ ติดตามให้มกี ารชาระหนี้ท่คี ้าง
ชาระตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไปสาหรับบัญชีทเ่ี ปิดมาไม่เกิน 12 เดือน และ 5 วันขึน้ ไป สาหรับบัญชีทเ่ี ปิดมานานกว่า
12 เดือน โดยส่งมอบให้บริษทั ซีที คอลล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ลูก ของธนาคารเป็ นผู้ดาเนินการโดยกาหนด
วิธปี ฏิบตั อิ ย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาค้างชาระ เช่น ในช่วงค้างชาระไม่เกิน 60 วันและถ้าลูกค้าต้องการ
ปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ ห็นชอบร่วมกัน ก็จะทาการปรับโครงสร้างหนี้กบั ลูกค้ารายนัน้ แต่ถ้าไม่
สามารถดาเนินการใดๆ ได้ภายใน 90 วัน จะส่งให้บริษทั ภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการติดตามหนี้ต่อไป
และเมื่อมีการค้างชาระครบ 180 วันจะส่งคืนธนาคารเพื่อธนาคารจะส่งต่อให้บริษทั บริหารสินทรัพย์สาทร
จากัดเพื่อดาเนินการตามทวงถามหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป สาหรับสินเชื่อมีหลักประกันของธนาคาร จะ
เริม่ ติดตามหนี้ท่คี ้างชาระตัง้ แต่ 5 วันขึน้ ไป และไม่ได้จดั ส่งบัญชีให้บริษทั ภายนอกเป็ นผู้ติดตาม ส่วนวิธ ี
ปฏิบตั อิ ่นื ๆ เป็นแนวทางเดียวกันกับสินเชื่อไม่มหี ลักประกัน
สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีท่ าธุรกิจเกีย่ วกับการให้สนิ เชื่อประกอบด้วย 2 บริษทั คือ
1. บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้ รถยนต์ บริษทั มีการจัดทา ระเบียบ
ปฏิบตั ิ เรื่อง การเรียกเก็บเงิน และวิธกี ารปฏิบตั ิงานในการเรียกเก็บเงินสาหรับผู้เช่าซื้อที่ม ี
สถานะค้างชาระ 1-60 วัน และระเบียบปฏิบตั เิ รื่อง การติดตามและเร่งรัดหนี้ สาหรับลูก หนี้ท่ี
ค้างชาระเกินกว่า 60 วัน เพื่อให้การเก็บติดตามหนี้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการติดตาม
หนี้ กรณีคา้ งชาระ 1-60 วัน บริษทั จะใช้วธิ โี ทรศัพท์ทวงถามไปยังผูเ้ ช่าซือ้ หากติดต่อไม่ได้จะ
ติดต่อไปยังผู้ค้าประกันให้ช่วยติดต่อผู้เช่าซื้อ หากยังไม่สามารถติดต่อได้ จะส่งเจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่ตามที่อยู่ท่ผี ู้เช่าซื้อแจ้งไว้ การติดต่อผู้เช่าซื้อในแต่ละครัง้ จะทาการบันทึกรายงานการ
ติดต่อผู้เช่าซื้อลงในระบบปฏิบตั กิ ารเช่าซื้อ เมื่อผู้เช่าซื้อค้างชาระเกินกว่า 60 วัน จะจัดทา
หนังสือให้ชาระเงินค่าเช่าซือ้ ทีค่ า้ งชาระ พร้อมกับทาการทวงถามทางโทรศัพท์ต่อผูเ้ ช่าซือ้ และผู้
ค้าประกันพร้อมกับทาการบันทึกรายงานการติดต่อผู้เช่าซื้อลงในระบบปฏิบตั กิ ารเช่าซื้อ หาก
ติดต่อผู้เช่าซื้อไม่ได้ บริษัทจะส่งเจ้าหน้ าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามทวงถามอีกครัง้ พร้อมกับทา
หนังสือให้ชาระหนี้และบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อและผู้ค้าประกัน ในกรณีท่ตี ดิ ตาม
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พบ จะเจรจาให้ผู้เช่าซื้อชาระค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างชาระ หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ จะดาเนินการยึดรถและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดต่อไป หากติดต่อไม่พบ
และมีการค้างชาระเกิน 150 วัน บริษทั จะดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้เช่าซือ้ และผู้ค้าประกัน
ต่อไป
2. บริษทั เวิลด์ลสี จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั เิ รื่อง
การติดตามหนี้และการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้การเก็บติดตามหนี้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั จะเริม่ โทรศัพท์เจรจาทวงถามผู้เช่ าซื้อและผู้ค้าประกันเมื่อมีการผิดนัดชาระเกินกว่า 3
วันขึน้ ไป และเมื่อมีการค้างชาระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตือนให้ชาระหนี้ พร้อมทัง้ ให้
เจ้าหน้าทีอ่ อกติดตามตามทีอ่ ยู่ทผ่ี เู้ ช่าซือ้ แจ้งไว้ และเมื่อค้างชาระ 3 งวดจะจัดทาหนังสือบอก
เลิกสัญญา พร้อมทัง้ ดาเนินการยึดรถและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดต่อไป
 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ท่ใี ห้ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ
และมีแนวโน้มสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีต่ กลงกันใหม่ได้ ทัง้ นี้เพื่อให้ธนาคารและลูกหนี้ได้รบั ประโยชน์
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รบั ชาระหนี้คนื สูงสุด หรือมีส่วนสูญเสีย
ต่ าสุด ในขณะทีล่ ูกหนี้จะยังคงสามารถดาเนินธุรกิจต่อไป แต่อาจต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย
โดยธนาคารจะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวัง
มิให้เป็ นการหลีกเลีย่ งการจัดชัน้ หนี้ การกันเงินสารองเพิม่ และหลีกเลีย่ งหลักเกณฑ์การระงับรับรูด้ อกเบี้ย
ค้างรับเป็นรายได้
ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทงั ้ ทีเ่ ป็ นหนี้ทวไปและหนี
ั่
้มปี ญั หา โดยธนาคารจะถือปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน วิธกี ารทีไ่ ด้กาหนดไว้สาหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งครอบคลุมถึง
การวิเคราะห์ลูกหนี้ การอนุ มตั ิ การจัดทาเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึง่ การปฏิบตั ดิ งั กล่าว
จะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่ วยงานภายในของธนาคาร
เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว บางกรณีธนาคารอาจ
มอบหมายให้บุคคลที่สามที่เป็ นผู้ชานาญการเฉพาะซึง่ ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
ให้เ ป็ น ที่ป รึก ษาทางการเงิน หรือ ท าการปรับ ปรุง โครงสร้า งหนี้ แ ทนธนาคารได้ โดยเงื่อ นไขปรับ ปรุง
โครงสร้างหนี้จะต้องนาเสนอขออนุ มตั ติ ่อคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อหรือผู้ม ี
อานาจอนุมตั ติ ามคาสังของธนาคาร
่
 แนวทางที่ใช้ในการคานวณ General Provision และ Specific Provision
ธนาคารได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีก่ าหนดให้จดั ชัน้ สินทรัพย์และการ
ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราทีก่ าหนดสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ แต่ละประเภท ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ หนี้และการกันเงินสารองของสถาบัน
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การเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 หรือตามทีจ่ ะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไร
ก็ต าม แนวทางปฏิบตั ิภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ท่เี ข้มงวดกว่า โดยมีทงั ้ การจัดชัน้ ตามเกณฑ์
คุณภาพ และการจัดชัน้ ตามจานวนวันค้างชาระตามทีธ่ นาคารแห่ง ประเทศไทยกาหนด โดยใช้ผลทีด่ อ้ ยกว่า
ระหว่างสองเกณฑ์ดงั กล่าวเป็นผลสรุปการจัดชัน้ เพื่อสะท้อนความเสีย่ งทีแ่ ท้จริงของลูกหนี้
นอกจากการกันเงินสารองรายลูกหนี้/รายบัญชี (Specific Provision) แล้ว ธนาคารอาจกาหนดให้ม ี
การกันเงินสารองทัวไป
่ (General Provision) ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร ทัง้ นี้เพื่อรองรับความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจและจากปจั จัยอื่นๆ
สาหรับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีด่ าเนินธุรกิจเช่าซือ้ คือบริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจากัด และ
บริษทั เวิลด์ลสี จากัด การจัดชัน้ หนี้จะจัดตามระยะเวลาที่ค้างชาระตามหลักเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีขอ้ มูลที่พสิ ูจน์ ได้ว่าลูกหนี้จะมีปญั หาในการชาระหนี้ จะ
ดาเนินการจัดชัน้ หนี้ตามเกณฑ์คุณภาพทันที
 การผิดนัดชาระหนี้
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับการรับรู้ รายได้เมื่อลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ ค้าง
ชาระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกาหนดชาระ หรือมีความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับการชาระหนี้
ธนาคารจะหยุดรับรู้รายได้ต ามเกณฑ์ค งค้าง ยกเลิกรายได้สาหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยมื ที่ค้างชาระที่
ธนาคารบันทึกบัญชีเป็ นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และจะใช้เกณฑ์รบั ชาระเงินแทน ธนาคารจะรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชาระเงินต้น
และดอกเบีย้ ทีย่ งั คงค้างครบถ้วนแล้ว
ธนาคารจะรับรูร้ ายได้ สาหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างยกเว้นหนี้
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ท่อี ยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
ซึง่ จะรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์รบั ชาระเงินจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติ ดต่อกันไม่
น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ธนาคารจะพิจารณาการด้อยค่าเมือ่ มีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บ่งชีว้ ่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ า
กว่าราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน
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 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิ ต โดยวิ ธี Standardised Approach
ตารางที่ 4 มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงิ นที่สาคัญ ก่อนพิ จารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิ ต

สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่

1/

1. สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น (1.1+1.2 +1.3 +1.4)
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 3/
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น 4/ (2.1+2.2+2.3)
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันการกูย้ มื เงิน และ
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 5/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2557
2556
256,128 261,456
186,227 193,959
54,426
52,556
4,671
5,840
10,804
9,101
1,558,819 903,331
1,780
3,112
1,523,090
33,949

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2557
2556
254,797 259,380
184,965 191,929
54,426
52,556
4,602
5,794
10,804
9,101
1,559,449 903,940
1,780
3,612

858,858 1,523,090
41,361
34,579

858,858
41,470

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวม
เงินให้สนิ เชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
ของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 5 มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที่สาคัญ ก่อนพิ จารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิ ต จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2557
สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

251,352
2,797
2,581
2,168
12
258,910
(2,782)
256,128

เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
187,398
424
1,187
189,009
(2,782)
186,227

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/
54,305
121
54,426
54,426

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้างรับ)
3,277
555
701
126
12
4,671
4,671

สิ นทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์ 3/
6,372
1,697
693
2,042
10,804
10,804

รวม
770,875
233,277
200,655
354,012
1,558,819
1,558,819

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญา
การคา้ ประกันการ
อนุพนั ธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
นอกตลาด5/
เตอร์ออฟเครดิ ต
1,780
735,180
233,243
200,655
354,012
1,780
1,523,090
1,780
1,523,090

วงเงินที่ยงั
มิได้เบิกใช้ซึ่ง
ธนาคารได้
ผูกพันไว้แล้ว
33,915
34
33,949
33,949

1/

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิ ดเผยเป็ นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิ ดเผยเป็ นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
2/
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หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2556
สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
รวม

1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

258,048
1,051
3,128
5
2,512
16
264,760
(3,304)
261,456

เงิ นลงทุนใน
เงิ นให้สินเชื่อ
ตราสารหนี้
รวมสุทธิ 1/
สุทธิ 2/
195,684
261
1,313
5
197,263
(3,304)
193,959

52,476
80
52,556
52,556

เงิ นฝาก
(รวม
ดอกเบี้ย
ค้างรับ)
4,447
97
1,054
226
16
5,840
5,840

สิ นทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์ 3/
5,441
613
761
2,286
9,101
9,101

รวม

389,646
131,853
63,498
318,222
112
903,331
903,331

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น 4/
การรับอาวัลตั ๋ว
วงเงิ นที่ยงั
เงิ น การคา้
สัญญา
มิ ได้เบิ กใช้ซึ่ง
ประกันการกู้ยืม
อนุพนั ธ์
ธนาคารได้
เงิ น และเล็ตเตอร์ นอกตลาด5/
ผูกพันไว้แล้ว
ออฟเครดิ ต
3,112
345,210
41,324
131,816
37
63,498
318,222
112
3,112
858,858
41,361
3,112
858,858
41,361

1/

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2557
สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
รวม

1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

250,100
2,797
2,581
2,168
12
257,658
(2,861)
254,797

เงิ นให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
186,215
424
1,187
187,826
(2,861)
184,965

เงิ นลงทุนใน เงิ นฝาก (รวม
ตราสารหนี้
ดอกเบี้ย
สุทธิ 2/
ค้างรับ)
54,305
121
54,426
54,426

3,208
555
701
126
12
4,602
4,602

สิ นทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์ 3/
6,372
1,697
693
2,042
10,804
10,804

รวม

771,505
233,277
200,655
354,012
1,559,449
1,559,449

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น 4/
การรับอาวัลตั ๋ว
วงเงิ นที่ยงั
เงิ น การคา้
สัญญา
มิ ได้เบิ กใช้ซึ่ง
ประกันการกู้ยืม
อนุพนั ธ์
ธนาคารได้
เงิ น และเล็ตเตอร์ นอกตลาด5/
ผูกพันไว้แล้ว
ออฟเครดิ ต
1,780
735,180
34,545
233,243
34
200,655
354,012
1,780 1,523,090
34,579
1,780 1,523,090
34,579

1/

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
2/
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หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2556
สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
รวม

1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

255,988
1,051
3,128
5
2,512
16
262,700
(3,320)
259,380

เงิ นให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
193,670
261
1,313
5
195,249
(3,320)
191,929

เงิ นลงทุนใน เงิ นฝาก (รวม
ตราสารหนี้
ดอกเบี้ย
2/
สุทธิ
ค้างรับ)
52,476
80
52,556
52,556

4,401
97
1,054
226
16
5,794
5,794

สิ นทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์ 3/
5,441
613
761
2,286
9,101
9,101

รวม

390,255
131,853
63,498
318,222
112
903,940
903,940

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น 4/
การรับอาวัลตั ๋ว
วงเงิ นที่ยงั
เงิ น การคา้
สัญญา
มิ ได้เบิ กใช้ซึ่ง
ประกันการกู้ยืม
อนุพนั ธ์
ธนาคารได้
เงิ น และเล็ตเตอร์ นอกตลาด5/
ผูกพันไว้แล้ว
ออฟเครดิ ต
3,612
345,210
41,433
131,816
37
63,498
318,222
112
3,612
858,858
41,470
3,612
858,858
41,470

1/

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
2/
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ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น ก่อนพิ จารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิ ต
จาแนกตามอายุสญ
ั ญาที่เหลือ
รวมกลุ่ม
หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่

1/

1. สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น (1.1 +1.2 +1.3 +1.4)
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 3/
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น 4/ (2.1+2.2+2.3)
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 5/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิ น 1 ปี
70,165
52,948
9,035
4,671
3,511
978,502
1,770
953,106
23,626

31 ธ.ค. 2557
อายุเกิ น General
รวม
1 ปี
provision
188,745
(2,782) 256,128
136,061
(2,782) 186,227
45,391
54,426
4,671
7,293
10,804
580,317
- 1,558,819
10
1,780
569,984
- 1,523,090
10,323
33,949

อายุไม่
เกิ น 1 ปี
96,494
79,585
5,983
5,840
5,086
519,177
3,092
485,575
30,510

31 ธ.ค. 2556
อายุเกิ น General
1 ปี
provision
168,266
(3,304)
117,678
(3,304)
46,573
4,015
384,154
20
373,283
10,851
-

รวม
261,456
193,959
52,556
5,840
9,101
903,331
3,112
858,858
41,361

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่

1/

1. สิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ น (1.1 +1.2 +1.3 +1.4)
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 3/
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น 4/ (2.1+2.2+2.3)
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 5/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิ น 1 ปี
83,622
66,474
9,035
4,602
3,511
978,632
1,770
953,106
23,756

31 ธ.ค. 2557
อายุเกิ น General
รวม
1 ปี
provision
174,036
(2,861) 254,797
121,352
(2,861) 184,965
45,391
54,426
4,602
7,293
10,804
580,817
- 1,559,449
10
1,780
569,984
- 1,523,090
10,823
34,579

อายุไม่
เกิ น 1 ปี
107,921
91,058
5,983
5,794
5,086
519,786
3,592
485,575
30,619

31 ธ.ค. 2556
อายุเกิ น General
1 ปี
provision
154,779
(3,320)
104,191
(3,320)
46,573
4,015
384,154
20
373,283
10,851
-

รวม
259,380
191,929
52,556
5,794
9,101
903,940
3,612
858,858
41,470

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556) ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556
4/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
5/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
2/
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ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างเงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ และเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ก่อน
พิ จารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิ ต จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
และตามเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท

สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

176,483
424
1,187
178,094

31 ธ.ค. 2557
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าว
ตา่ กว่า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
7,817
1,762 1,034
3,571 190,667
424
1,187
7,817
1,762 1,034
3,571 192,278

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556)
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท

สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

184,810
261
1,313
5
186,389

31 ธ.ค. 2556
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าว
ตา่ กว่า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
7,945
1,237 1,287
2,401 197,680
261
1,313
5
7,945
1,237 1,287
2,401 199,259

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556)
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

177,624
424
1,187
179,235

31 ธ.ค. 2557
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าว
ตา่ กว่า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
5,539
1,526 826
3,359 188,874
424
1,187
5,539
1,526 826
3,359 190,485

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556)
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท

สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

184,885
261
1,313
5
186,464

31 ธ.ค. 2556
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
เงินลงทุนใน
กล่าว
ตราสารหนี้ *
ตา่ กว่า
สงสัยจะ
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
สูญ
พิเศษ
5,911
1,036 1,135
2,333 195,300
261
1,313
5
5,911
1,036 1,135
2,333 196,879
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556)
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ และดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 8 มูลค่าของเงิ นสารองที่กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้ สญ
ู ที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี สาหรับเงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้
ค้างรับและเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาค
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2557
เงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้ สญ
ู ที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/ provision
บัญชีระหว่างปี
3,269
1,520
2,782
3,269
1,520

เงิ นลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific
provision 3/
64
64

31 ธ.ค. 2556
เงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้ สญ
ู ที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่างปี
1,996
974
3,304
1,996
974

เงิ นลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific
provision 3/
112
112

1/

รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556)
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556
เงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/
เงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/
เงิ นลงทุนใน
เงิ นลงทุนใน
มูลค่าหนี้ สญ
ู
มูลค่าหนี้ สญ
ู
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้
General Specific ที่ตดั ออก
General
Specific
ที่ตดั ออก
Specific
Specific
2/
provision 2/ provision จากบัญชี
provision
provision
จากบั
ญ
ชี
provision 3/
provision 3/
ระหว่างปี
ระหว่างปี
2,658
1,275
64
1,630
637
112
2,861
2,658
1,275
64
3,320
1,630
637
112

1/

รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย (ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556)
2/
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ตารางที่ 9 มูลค่ายอดคงค้างเงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ* ก่อนพิ จารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดิ ต จาแนกตามประเภทธุรกิ จและเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
(1)

สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
3,080
50,606
16,876
21,387
46,002
6,669
33,453
21
178,094

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
2,000
216
1,744
866
2,991
7,817

31 ธ.ค. 2557
ตา่ กว่า
สงสัย
มาตรฐาน
2
618
209
67
511
468
633
288
1,762
1,034

สงสัย
รวมทัง้ สิ้น
จะสูญ
291
3,373
1,010
54,443
40
17,132
574
23,772
1,021
48,868
6,669
635
38,000
21
3,571
192,278

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(1)
จาแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่
สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556

หน่วย : ล้านบาท
(1)

สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
3,015
51,685
15,026
19,776
35,397
32,117
29,368
5
186,389

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
2,421
792
1,548
535
2,649
7,945

31 ธ.ค. 2556
ตา่ กว่า
สงสัย
มาตรฐาน
195
189
383
20
4
459
325
209
524
216
1,237
1,287

สงสัย
รวมทัง้ สิ้น
จะสูญ
127
3,337
653
55,331
64
15,902
552
22,339
670
37,136
32,117
335
33,092
5
2,401
199,259

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(1)
จาแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่
สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
(1)

สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
3,080
50,606
16,876
21,387
45,996
23,975
17,294
21
179,235

กล่าวถึง
เป็ นพิ เศษ
2,000
216
1,744
866
713
5,539

31 ธ.ค. 2557
ตา่ กว่า
สงสัย
มาตรฐาน
2
618
209
67
511
468
397
80
1,526
826

สงสัย
รวมทัง้ สิ้ น
จะสูญ
291
3,373
1,010
54,443
40
17,132
574
23,772
1,021
48,862
23,975
423
18,907
21
3,359 190,485

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(1)
จาแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่
สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556

หน่วย : ล้านบาท
(1)

สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
3,015
51,685
15,026
19,776
35,391
46,687
14,879
5
186,464

กล่าวถึง
เป็ นพิ เศษ
2,421
792
1,548
535
615
5,911

31 ธ.ค. 2556
ตา่ กว่า
สงสัย
มาตรฐาน
195
189
383
20
4
459
325
209
323
64
1,036
1,135

สงสัย
รวมทัง้ สิ้ น
จะสูญ
127
3,337
653
55,331
64
15,902
552
22,339
670
37,130
46,687
267
16,148
5
2,333 196,879

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(1)
จาแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่
สนส. 4/2556 และสนส. 5/2556
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ตารางที่ 10 มูลค่าของเงิ นสารองที่กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี้
สูญที่ตดั ออกจากบัญชี ระหว่างงวด สาหรับเงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ* จาแนกตาม
ประเภทธุรกิ จ
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2557
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและกาพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

General Specific
provision provision

2,782

72
1,274
6
23
651
1,243
3,269

(1)

31 ธ.ค. 2556 (1)
มูลค่าหนี้ สูญที่
มูลค่าหนี้ สูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
ตัดออกจาก
provision provision
บัญชีระหว่างปี
บัญชีระหว่างปี
73
45
546
21
90
21
1
77
166
20
371
1,308
819
932
1,520
3,304
1,996
974

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(1)
จาแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่ สนส. 4/2556 และ
สนส. 5/2556

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2557
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

General Specific
provision provision

2,861

72
1,274
6
23
651
632
2,658

(1)

31 ธ.ค. 2556 (1)
มูลค่าหนี้ สูญที่
มูลค่าหนี้ สูญที่
General Specific
ตัดออกจาก
ตัดออกจาก
provision provision
บัญชีระหว่างปี
บัญชีระหว่างปี
73
45
546
21
90
21
1
77
166
20
371
1,063
453
595
1,275
3,320
1,630
637

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(1)
จาแนกตามประเภทธุรกิจ โดยอ้างอิงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-BOT) Version 4.0 ตามประกาศที่ สนส. 4/2556 และ
สนส. 5/2556
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ตารางที่ 11 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิ นสารองที่กนั ไว้ (General provision
และ Specific provision) สาหรับเงิ นให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ*
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
General Specific
General Specific
รวม
provision provision
provision provision
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ ปี
3,304
1,996 5,300
2,112
1,334
หนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
(10)
(1,510) (1,520)
(5)
(969)
เงินสารองทีก่ นั ไว้เพิม่ หรือลดระหว่างปี
(512)
2,783 2,271
1,197
1,631
เงินสารองอืน่
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายปี
2,782
3,269 6,051
3,304
1,996

รวม
3,446
(974)
2,828
5,300

* รวมเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
General Specific
General Specific
รวม
provision provision
provision provision
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ ปี
3,320
1,630 4,950
2,107
1,028
หนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
(10)
(1,265) (1,275)
(5)
(632)
เงินสารองทีก่ นั ไว้เพิม่ หรือลดระหว่างปี
(449)
2,293 1,844
1,218
1,234
เงินสารองอืน่
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายปี
2,861
2,658 5,519
3,320
1,630

รวม
3,135
(637)
2,452
4,950

* รวมเงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 12 มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นและมูลค่าเทียบเท่ าสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น
ที่เป็ นยอดสุทธิ จาก Specific provision แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิ ธี SA
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2557
สิ นทรัพย์ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
265,909
28,929
17,498
240

รวม
294,838
17,738

31 ธ.ค. 2556
สิ นทรัพย์ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
243,185
92,508
21,602
249

รวม
335,693
21,851

32,086

9,698

41,784

24,125

70,918

95,043

99,707

17,051

116,758

97,713

19,551

117,264

43,462
44,776
28,380
3,448
269,357

1,940
250
29,179

45,402
44,776
28,380
3,698
298,536

38,471
34,451
26,823
3,036
246,221

1,790
35
92,543

40,261
34,451
26,823
3,071
338,764

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้ นสุดวันที่
1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2557
สิ นทรัพย์ในงบ รายการนอก
แสดงฐานะ
งบแสดงฐานะ
การเงิ น
การเงิ น *
265,372
29,205
17,498
240

31 ธ.ค. 2556
สิ นทรัพย์ในงบ รายการนอก
รวม
แสดงฐานะ
งบแสดงฐานะ
การเงิ น
การเงิ น *
294,577
241,997
93,030
17,738
21,602
249

รวม
335,027
21,851

32,016

9,698

41,714

24,078

70,918

94,996

116,698

17,327

134,025

112,112

20,073

132,185

25,377
44,769
29,014
3,367
268,739

1,940
250
29,455

27,317
44,769
29,014
3,617
298,194

22,159
34,445
27,601
2,940
244,937

1,790
35
93,065

23,949
34,445
27,601
2,975
338,002

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)
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 การจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ปจั จุบนั ธนาคารกาหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูก หนี้ ประเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือ
องค์กรของรัฐ หรือสถาบันการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี้ โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบัน
จัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ได้แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch
Ratings, บริษทั ฟิทช์เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด หรือใช้คะแนน Country
risk classification ของ OECD มากาหนดน้ าหนักความเสีย่ งในกรณีทไ่ี ม่ม ี Country Risk Rating จาก
ECAIs
สาหรับ ลูก หนี้ ป ระเภทธุ ร กิจเอกชน ในการค านวณสินทรัพ ย์เ สี่ยงด้านเครดิต ตัง้ แต่ ว ันที่ 30
มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เปลีย่ นวิธกี าหนดน้ าหนักความเสีย่ ง จาก
เดิมทีก่ าหนดน้าหนักความเสีย่ งร้อยละ100 สาหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกราย มาเป็ นกาหนดน้ าหนักความ
เสีย่ งตาม Rating ทีล่ กู หนี้ได้รบั จาก ECAIs ดังนี้
กลุ่มลูกหนี้
สถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอก (ECAIs) ที่ เลือกใช้
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนไทย (ไม่รวมตรา
บริษทั ฟิทช์เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั ทริสเรทติง้ จากัด
สารหนี้ทอ่ี อกโดยลูกหนี้ธุรกิจเอกชน)
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนต่างประเทศ
Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,
- ตราสารหนี้ท่อี อกโดยลูกหนี้ธุรกิจ
บริษทั ฟิทช์เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั ทริสเรทติง้ จากัด
เอกชน

ในการเลือกใช้ Rating จาก ECAIs เพื่อกาหนดน้ าหนักความเสีย่ งนี้ หากลูกหนี้มหี ลาย Rating
ทางธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด คือ
 กรณีม ี 2 Rating และได้รบั น้ าหนักความเสีย่ งทีต่ ่างกัน จะเลือกใช้ Rating ทีใ่ ห้น้ าหนัก
ความเสีย่ งทีส่ งู กว่า
 กรณีมมี ากกว่า 2 Rating และได้รบั น้าหนักความเสีย่ งทีต่ ่างกัน จะนาน้าหนักความเสีย่ งที่
ต่าทีส่ ุด 2 อันดับแรกมาเปรียบเทียบ และเลือกใช้น้ าหนักความเสีย่ งทีส่ ูงกว่า แต่ถ้าได้ รบั
น้าหนักความเสีย่ งต่าทีส่ ุดเท่ากัน จะเลือกใช้น้าหนักความเสีย่ งทีต่ ่าทีส่ ุดนัน้
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ตารางที่ 13 มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นและมูลค่าเทียบเท่ าสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิ นของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น
ที่เป็ นยอดสุทธิ จาก Specific provision หลังพิ จารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิ ตในแต่ ละประเภทสิ นทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนัก
ความเสี่ยง โดยวิ ธี SA
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1/
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้าหนักความสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สินเชือ่ เพีอ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ่นื
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ 2/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของธนาคาร

น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่มี Rating
0%
20%
50%
100% 150%

31 ธ.ค. 2557
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%

48,554
48,554

5,286
-

11,894
-

104,035
-

492
446

28,169
-

979
-

42,622
-

-

45,698
-

7,108
-

-

-

3,485

5,356

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,801

6,538

103,645

46

-

-

-

-

-

-

-

48,554

5,286

11,894

104,035

492

28,169
30
28,199

979
979

42,622
42,622

1,090
1,090

43,548
2,150
45,698

241
4
6,863
1,025
8,133

1,554
1,554
1,004

1/

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เปลีย่ นไปใช้อนั ดับเครดิต (Rating) จากสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ในการกาหนดน้ าหนักความเสีย่ งสาหรับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน แทนการกาหนดน้ าหนักความเสีย่ งร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ธรุ กิจ
เอกชนทุกราย ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
2/
ในส่วนทีไ่ ม่มกี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้ าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สินเชื่อเพีอ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อ่นื
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่มี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
65,810 9,040 3,351
703
6
65,810
-

31 ธ.ค. 2556
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
63,688
400 32,669
- 40,214 119,811
-

-

9,040

3,351

703

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112,396

-

65,810

9,040

3,351

703

6

63,688
2
63,690

400
400

32,669
32,669

675
675

38,436
1,778
40,214

285
4
7,126
1,003
120,814

1,392
1,392
1,049

ในส่วนทีไ่ ม่มกี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1/
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจ
เอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สินเชื่อเพีอ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อ่นื
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ 2/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร

น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่มี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
48,554 5,216 11,894 121,303
492
48,554
446

31 ธ.ค. 2557
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
27,959
979 42,616
- 27,612
7,951
-

-

3,415

5,356

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,801

6,538

120,913

46

-

-

-

-

-

-

-

48,554

5,216

11,894

121,303

492

27,959
30
27,989

979
979

42,616
42,616

1,059
1,059

25,463
2,149
27,612

241
4
7,706
976
8,927

1,553
1,553
802

1/

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เปลีย่ นไปใช้อนั ดับเครดิต (Rating) จากสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ในการกาหนดน้ าหนักความเสีย่ งสาหรับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน แทนการกาหนดน้ าหนักความเสีย่ งร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ธรุ กิจ
เอกชนทุกราย ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
2/
ในส่วนทีไ่ ม่มกี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้ าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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หน่วย : ล้านบาท
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่
ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้ าหนักความสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สินเชื่อเพีอ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อ่นื
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่มี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
65,810 8,994 3,351
703
6
65,810
-

31 ธ.ค. 2556
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างที่ไม่มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
63,479
399 32,664
- 23,901 135,720
-

-

8,994

3,351

703

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127,318

-

65,810

8,994

3,351

703

6

63,479
2
63,481

399
399

32,664
32,664

641
641

22,124
1,777
23,901

285
4
8,113
944
136,664

1,388
1,388
918

ในส่วนทีไ่ ม่มกี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกัน * ของแต่ ละประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิ ธี SA จาแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม
สาหรับงวดสิ้นสุดวันที่

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพือ่
การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ได้รบั น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับสถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีไ่ ด้รบั น้าหนัก
ความสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สินเชื่อเพีอ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อ่นื
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2557
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิ น
ด้านเครดิ ต
8,700
30,193

เฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 2556
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิ น
ด้านเครดิ ต
66,196
22,154

31 ธ.ค. 2557
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิ น
ด้านเครดิ ต
8,700
30,193

31 ธ.ค. 2556
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิ น
ด้านเครดิ ต
66,196
22,154

-

-

-

-

-

-

-

-

2,359

30,193

59,789

22,154

2,359

30,193

59,789

22,154

4,728
1,613
30
8,730

30,193

4,867
1,540
2
66,198

22,154

4,728
1,613
30
8,730

30,193

4,867
1,540
2
66,198

22,154

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ทงั ้ ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
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5.3 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมีการทาธุรกรรมที่มคี วามเสี่ยงจากความผันผวนของ
ปจั จัยด้านตลาด อันได้แก่ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารใน
ตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของ
ธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสีย่ งด้านตลาดเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากฎระเบียบและวิธปี ฏิบตั เิ ป็ นไป
ตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่ วยงานที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้าน
ตลาด ทีเ่ ป็ นอิสระจากหน่ วยงานทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง อีกทัง้ ธนาคารยังมีการประเมิ นและกาหนดเงินทุน
สารองเพื่อรองรับความเสีย่ งด้านตลาด ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทัง้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book)
และบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สนิ ทรัพย์ หนี้สนิ และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีรอบ
ระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบีย้ หรือการครบกาหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือ เมื่ออัตราดอกเบีย้ อ้างอิงของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ มีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (NII)
และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE) ธนาคารใช้วธิ ี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในแต่ละช่วงเวลา และรายงานผลการวิเคราะห์ต่อ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) คณะกรรมการความเสีย่ ง
(Board Risk Committee: BRC) และ คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) นอกจากนี้
ธนาคารยังมีการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ จากความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบีย้ รับสุทธิ)
และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุนของธนาคารอันเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ทัง้ ใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์วกิ ฤต โดยธนาคารได้ กาหนด Management Action Trigger (MAT)
เพื่อเป็ นมาตรการป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลต่อดอกเบีย้ รับสุทธิ (NII Effect) และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของส่วนทุน (EVE Effect) ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยการปรับโครงสร้างของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยทีค่ าดการณ์ในอนาคต โดยคานึงถึงรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เปลีย่ นไป ผลลัพธ์ท่ไี ด้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจ
และมีความเสีย่ งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.00 ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 มี
รายได้สุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.76 และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุนลดลงร้อยละ 0.12
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สาหรับ Trading Book นัน้ ความเสีย่ งอัตราดอกเบีย้ ของธุรกรรมใน Trading Book จะอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของ RMC ตามกรอบนโยบายที่ BOD กาหนด โดยธนาคารมีการคานวณราคายุตธิ รรมของ
ธุรกรรมใน Trading Book ทุกวันเพื่อติดตามกาไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่ วยงาน
ควบคุมดูแลความเสีย่ งทาหน้าทีจ่ ดั ทารายงานสถานะความเสีย่ งรายวัน มีการกาหนด One Basis Point
Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเสีย่ งจากการ
เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริหารความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น และการรักษาระดับความเสีย่ ง
ตามทีน่ โยบายของธนาคารกาหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนทีเ่ ป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินใน
การให้สนิ เชื่อ หรือใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ในการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้กาหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆเช่น
FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ทาการประเมิน
มูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจาทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบ
สภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม่าเสมอ
สาหรับฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารไม่มนี ัยสาคัญ ดังนัน้
จึงไม่มคี วามเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นในด้านนี้
 ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มกี ารทาธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้านอกเหนือจากการลงทุนในบริษทั ย่อยหรือ
บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้รบั มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ท่มี ปี ญั หา และในบาง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทพ่ี จิ ารณาแล้วว่าเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ศี กั ยภาพและมีการบริหารจัดการทีด่ ี
สาหรับตราสารอนุ พนั ธ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการ
ปิ ดความเสี่ยงด้านตลาดทัง้ หมด จึงไม่มคี วามเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าของตราสารทุน หรือสินค้า
โภคภัณฑ์แต่อย่างใด
สาหรับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนัน้ ไม่มบี ริษทั ใดที่ลงทุนในตราสารทุนและตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์ ดังนัน้ จึงไม่มคี วามเสีย่ งในด้านนี้
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ตารางที่ 15 มูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิ ธี SA

เงิ นกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับ
ความเสี่ยงด้านตลาด โดยวิ ธี SA

หน่วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ .ย. 31 ธ.ค. 30 มิ .ย.
2557
2557
2557
2557
1,673
1,505
1,673
1,505
206
133
206
133
1,879
1,638
1,879
1,638
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ตารางที่ 16 มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับฐานะทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธ ี SA

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556

639
683
368
12
35
70

641
594
793
372
(38)
66

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556

639
683
2,076
12
35
183

641
594
2,118
267
(38)
179
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 ข้อมูลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ตารางที่ 17 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่อรายได้สทุ ธิ (Earnings)

สกุลเงิ น
บาท
USD
อื่น ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในอีก 1 ปี
ข้างหน้า 1/

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2557
2556
5
(192)
44
43
(11)
9
38
(140)
0.5%
-2.0%

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2557
2556
93
(119)
44
43
(11)
9
169
(67)
1.8%
-1.1%

* ใช้รอ้ ยละการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 100 bps
1/
ให้เปิดเผยเป็นครัง้ แรกในงวด ธ.ค. 2556 ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 4/2556 และ สนส. 5/2556

5.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง หมายถึง การทีธ่ นาคารไม่สามารถชาระเงินตามภาระผูกพันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ อันอาจเนื่ อ งมาจากธนาคารไม่ส ามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ใ ห้เ ป็ นเงินสดหรือ ไม่
สามารถจัดหาเงินทุนทีเ่ พียงพอได้ทนั ตามกาหนด ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสีย่ งด้านสภาพ
คล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลระดับสภาพคล่องให้เพียงพอทีจ่ ะชาระภาระผูกพันได้ทงั ้ ใน
ปจั จุบนั และอนาคต โดยมีโครงสร้างแหล่งทีม่ าของเงินทุนหลักคือเงินฝากและการใช้ไปของเงินทุนหลักคือ
สินเชื่อ นอกจากนี้ธ นาคารจะต้องรัก ษาระดับของสินทรัพย์สภาพคล่ องที่เ หมาะสมโดยมีสนิ ทรัพย์ท่มี ี
สภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นแหล่งสารองสาหรับสภาพคล่องของธนาคาร โดยตามโครงสร้างของ
ธนาคาร สายบริหารเงิน มีหน้าที่ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ (Assets and Liabilities Management
Committee : ALCO) โดย ALCO มีหน้าทีใ่ นการดูแลภาพรวมของการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ของธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริห ารความเสี่ย งด้า นสภาพคล่ อ งของธนาคารก่ อ นที่จะน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) เพื่ออนุ มตั ิ รวมถึงมีหน้าทีใ่ นการอนุ มตั ริ ะดับความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมีสายบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ควบคุมและดูแลความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องตามกรอบทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก ALCO ในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจ
การเงินนัน้ จะเป็นการบริหารแบบกระจายอานาจ (Decentralize) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลือด้านสภาพ
คล่องแก่นิตบิ ุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะต้องเป็ นไปตามวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ติ ามอานาจของ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee: CC) และ BOD ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์
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ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ผ่าน
การวิเคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) ทัง้ ในภาวะปกติ (Normal Situation) และ
ภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจัดทาส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต (bankspecific, market-wide, and combination of both crises) ธนาคารจะมีการเพิม่ ปจั จัยทีส่ ่งผลลบเพิม่ ขึน้
ต่อสภาพคล่องธนาคาร ซึง่ ความถี่ของการควบคุมและรายงานความเสีย่ งด้านสภาพคล่องต่างๆ จะจัดทา
อย่างน้ อยเดือนละครัง้ หากระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงเกิน MAT สายบริหารความเสี่ยงจะ
รายงานต่อ ALCO และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้มกี ารแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทัง้ ดาเนินการอื่นๆ ตามที่
กาหนดในระเบียบวิธกี ารปฏิบตั ิ ธนาคารจัดให้มแี หล่งเงินทุนทีห่ ลากหลาย และดาเนินการปรับโครงสร้าง
แหล่ งที่มาของเงินทุนให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวะตลาดและแนวโน้ มสภาพคล่อ งของระบบธนาคาร
พาณิชย์ รวมถึงมุง่ ดาเนินการให้มตี น้ ทุนและมีความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีเ่ หมาะสมตามสภาพตลาดและ
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั ทาแผนฉุ กเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding
Plan) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการและปฏิบตั อิ นั เป็ นการช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกันและ
จัดการปญั หาทีอ่ าจเกิดจากการระดมเงินได้
สถานะด้านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีอตั ราส่วนสินเชื่อต่อเงิน
ฝาก (รวมตั ๋วแลกเงินและหุน้ กู)้ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 89.2
5.5 ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสี่ย งที่จะเกิดความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
อันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุม ภายในที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงาน
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และปจั จัยความเสี่ยงอื่นที่เกิดจากการขาดการกากับดูแล
กิจ การที่ดีห รือ การขาดธรรมาภิบ าลในองค์ ก ร ป จั จัย เหล่ า นี้ ส ามารถส่ ง ผลกระทบในด้า นลบต่ อ ผล
ประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จดั ให้มนี โยบาย แนวทาง
และวิธ ีก ารปฏิบตั ิงาน เพื่อ ให้ธ นาคารมีก ารบริห ารจัดการความเสี่ย งที่เ หมาะสมและ มีป ระสิทธิภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งมีอานาจหน้าทีก่ าหนดและนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ Board Risk
Committee ตามอานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่ออนุ มตั นิ โยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นไปตามหลักปฏิบตั สิ ากล นอกจากนี้ ธนาคารยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั กิ ารเพื่อหารือ พิจารณากลันกรอง
่
ประเมิน และให้คาแนะนาในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีปจั จัยสาคัญทีท่ าให้เกิด
ความเสีย่ ง ได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ านความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร คือ การกาหนดความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารร่วมกันกับหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์
การบริการ และระบบสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน โดยได้รบั ความร่วมมือจากผู้บริหารหน่ วยงานตลอดจน
พนัก งานผู้ปฏิบตั ิก ารในหน่ ว ยงานนัน้ ๆ รวมถึงการปฏิบตั ิต ามนโยบายการกากับดูแลทัง้ ภายในและ
ภายนอก กฎระเบีย บข้อ บัง คับ ของหน่ ว ยงานควบคุ ม ที่เ กี่ย วข้อ ง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าหน่ วยงานต่างๆ ได้มกี ารปลูกฝงั วัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และ
การบริหารความเสี่ยงภายในหน่ ว ยงานของตน จึงมีการแต่งตัง้ ผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง ( Risk
Coordinator) เพื่อติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั กิ ารในหน่วยงานนัน้ ๆ
ทีมบริห ารความเสี่ย งด้านปฏิบ ัติการจะท าหน้ า ที่พฒ
ั นาเครื่อ งมือ ระบบ และกระบวนการให้
สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับนโยบาย
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารและเป็ นมาตรฐานสากล ทัง้ นี้ หน่ วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและ
บริษทั ย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารโดยใช้เครื่องมือหรือ
กระบวนการต่อไปนี้
1. การประเมิ นความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment)
ทุกหน่ วยงานจะต้องประเมินความเสีย่ งและควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเอง และรายงานผลต่อสาย
บริหารความเสี่ยง รายงานเหล่านี้จะใช้เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ โดยรวมและใช้เป็ น
ข้อ มูล ในการก าหนดแผนด าเนิ น การแก้ไ ขและติดตาม นอกจากนี้ ธ นาคารยัง มีก ารทบทวนในระดับ
หน่ วยงาน เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการทางานของหน่ วยงานเหล่านัน้ มีความเหมาะสม
หรือไม่ อันจะเป็ นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั เวลา ตลอดจนมี
การกาหนดหน้าที่สาหรับผู้ปฏิบตั ิงานทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการ
กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการอนุ มตั ิท่ชี ดั เจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุล
อานาจ รวมทัง้ มีการดูแลเรือ่ งความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ ทาให้มคี วามมันใจได้
่
ว่าธนาคารสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นทีย่ อมรับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิ บตั ิ การ (Loss Incident Reports)
ธนาคารกาหนดให้ทุกหน่ วยงานมีหน้ าที่ รายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธ นาคาร
กาหนด รายงานข้อมูลความเสียหายนี้จะช่วยให้หน่ วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการของตน และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ ความเสียหายเช่นเดียวกันนี้ขน้ึ อีกใน
อนาคต ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อ
พัฒนาและกาหนดรูปแบบการคานวณเงินกองทุนของธนาคาร
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3. ดัชนี ชี้วดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้นา KRI มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสม
กับองค์กร ทัง้ นี้ สัญญาณเตือนล่วงหน้ าที่หน่ วยงานได้รบั ซึ่งเป็ นผลจากการจัดทา KRI จะทาให้ฝ่าย
บริหารของหน่ วยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันและหลีกเลีย่ งความสูญเสียหรือความเสียหายของหน่ วยงานทีอ่ าจเกิดขึน้
จากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการอนุมตั ิ การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน จึง
ได้กาหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ใหม่ทเ่ี ข้มงวดโดยให้ระบุ ประเมิน และควบคุมความเสีย่ ง
ที่ค รอบคลุ ม ความเสี่ย งด้า นสิน เชื่อ ด้า นตลาดและด้า นปฏิบ ัติก าร รวมถึง ก าหนดให้ม ีก ารพิจ ารณา
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะทางานและหน่ วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนาม
เห็นชอบ และนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
5. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึง
กาหนดให้มหี น่ วยงานและวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตัง้ หน่ วยงานเพื่อเป็ นช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียนทีม่ ถี งึ ธนาคาร ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน (Complaint Centre)
การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า (CIMB Thai Care Centre) และเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ของธนาคาร (Facebook) รวมทัง้ สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมเรื่อ ง
ร้องเรียนทีผ่ ่านมาตามช่องทางต่างๆ ข้างต้น
สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะทาหน้ าที่พจิ ารณาและจัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่ วยงานที่ถูก
ร้องเรียน เพื่อให้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข และจัดทาหนังสือตอบชี้แจงไปยังผู้
ร้องเรียนโดยตรง ส่วนเรื่องร้องเรียนทีผ่ ่านมาจากหน่ วยงานทางการ สานักกรรมการผู้จ ัดการใหญ่จะเป็ น
ผู้ทาหนังสือตอบชี้แ จงไปยังหน่ วยงานทางการ เพื่อให้ได้รบั ทราบผลการดาเนินการแก้ไข นอกจากนี้
สานัก กรรมการผู้จดั การใหญ่ จะรวบรวมเรื่องร้อ งเรียนทัง้ หมดและแนวทางแก้ไขนาเสนอต่ อที่ประชุม
คณะทางานร่วมพิจารณาปญั หาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้รบั ทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ ผู้รอ้ งเรียนและป้องกันปญั หาไม่ให้เกิดขึน้ อีก หลังจากนัน้ สานักกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ จ ะสรุ ป เรื่อ งร้อ งเรีย นและผลการแก้ ไ ขเรื่อ งร้อ งเรีย นน าเสนอต่ อ คณะกรรมการจัด การและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกเดือน
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6. แผนรองรับการดาเนิ นธุรกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกาหนดให้มกี ารพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเนื่อ งทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่ วยงาน
ธุรกิจของธนาคาร รวมถึงบริษทั ในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดาเนินการเขียนแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มกี ารทดสอบแผนโดยอ้างอิงขัน้ ตอนที่ระบุไว้ใน
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าเมือ่ เกิดเหตุการณ์วกิ ฤตใดๆกระทังส่
่ งผล
ชะงักงันต่ อธุ รกิจที่ส าคัญ ของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ระบบนัน้ ๆกลับคืนมาและให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วนภายในเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและความมันใจ
่
ของลูกค้าของธนาคารและบริษทั ในเครือ
7. การตรวจสอบและกากับการปฏิ บตั ิ งาน
ธนาคารมีด้ า นตรวจสอบภายในและฝ่ า ยก ากับ การปฏิบ ัติง านที่เ ป็ น หน่ ว ยงานอิส ระที่ช่ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทาหน้าทีต่ รวจสอบ ดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานภายใน
ของธนาคารให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบีย บของหน่ ว ยงานราชการที่เ กี่ย วข้อ ง โดยผลการ
ตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

47

6. การเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นกองทุนเพิ่ มเติ มตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที่ 18 ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน *
หัวข้อ

1
2
3
4

5
6

7
8
9

รายละเอียด
ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
TH0041031707
การนับตราสารทางการเงิ นเข้าเป็ นเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เจ้าของ / เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)
มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel
III ยกเว้นเรื่อง loss absorption at
the point of non-viability
กรณีทม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติ
ไม่มขี อ้ มูล
ดังกล่าว
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
ทยอยลดนับได้ตลอดอายุหนุ้ กู้ และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนับร้อย
ละ 20 ใน 5 ปี สดุ ท้ายก่อนสิน้ สุด
อายุสญ
ั ญา
จัดอยูใ่ นระดับธนาคาร / ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
จานวนทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย :
3,000 ล้านบาท
ล้านบาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย)
1,000 บาท / หน่วย

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
TH0041032B06

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
MYBPN1400414

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel
III ยกเว้นเรื่อง loss absorption at
the point of non-viability
ไม่มขี อ้ มูล

มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์
Basel III

ทยอยลดนับได้ตลอดอายุหนุ้ กู้ และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนับร้อย
ละ 20 ใน 5 ปี สดุ ท้ายก่อนสิน้ สุด
อายุสญ
ั ญา
ระดับธนาคาร
3,000 ล้านบาท

นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้
และต้องทยอย (Amortised) ลดนับ
ร้อยละ 20 ใน 5 ปี สดุ ท้ายก่อน
สิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
ระดับธนาคาร
4,070 ล้านบาท

1,000 บาท / หน่วย

100 ริงกิต / หน่วย

ไม่มขี อ้ มูล
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หัวข้อ
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11
12
13
14

15

รายละเอียด
รายละเอียด
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน (Original date)
14 กรกฎาคม 2554
9 พฤศจิกายน 2555
ตราสารทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรือมีการกาหนด มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
ระยะเวลาการชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
14 กรกฎาคม 2564
9 พฤศจิกายน 2565
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รบั การ
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
อนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแลหรือไม่
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็น
โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
ประเทศไทยก่อน
วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอน วันทีม่ ภี าระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มี หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มี
ไถ่ถอน
หลักประกัน ด้อยสิทธิและมีผแู้ ทนผู้ หลักประกัน ด้อยสิทธิและมีผแู้ ทนผู้
ถือหุน้ กู้ / สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ น
ถือหุน้ กู้ / สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ น
การไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด : การไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด:
หุน้ มีอายุ 10 ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่
หุน้ มีอายุ 10 ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่
ถอนก่อนวันครบกาหนดหลังจากวัน ถอนก่อนวันครบกาหนดหลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั ความ ครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันทีม่ ี ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันทีม่ ี
สิทธิไถ่ถอน ณ วันแรกคือ 14
สิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 9
กรกฎาคม 2559 / มูลค่าไถ่ถอน
พฤศจิกายน 2560 / มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 3,000 ล้านบาท
จานวน 3,000 ล้านบาท

รายละเอียด
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
7 กรกฎาคม 2557
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
5 กรกฎาคม 2567
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่มี
หลักประกัน ด้อยสิทธิ และมีผแู้ ทนผู้
ถือหุน้ กู้ /สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการ
ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด : หุน้ มี
อายุ 10 ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอน
ก่อนวันครบกาหนดหลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย /วันทีม่ ี
สิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 8
กรกฎาคม 2562 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 400 ล้านมาเลเซียริงกิต
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หัวข้อ
16
17
18

19
20

21

22
23
24
25
26
27

วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ ใด
ผลตอบแทน / เงินปนั ผลแบบคงทีห่ รือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง

มี dividend stopper หรือไม่
ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอานาจเต็มทีใ่ นการยกเลิกการจ่าย
ดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือตามคาสังที
่ ่
ได้รบั
มีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่
เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะขัน้ บันได
(step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีทส่ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่
ธนาคาร / กลุ่มธุรกิจทางการเงินนัน้ กาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทัง้ จานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion
rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินทีม่ กี าร
แปลงสภาพไป

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

อัตราคงที่ (Fixed rate)
อัตราคงที่ (Fixed rate)
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 5.35 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.80 ต่อปี
ตลอดอายุหนุ้ กู้ ชาระดอกเบีย้ ทุกหก ชาระดอกเบีย้ ทุกหกเดือน
เดือน
ไม่มี dividend stopper
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั

อัตราคงที่ (Fixed rate)
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 5.60 ต่อปี
ตลอดอายุหนุ้ กู้ ชาระดอกเบีย้ ทุกหก
เดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนดอัตราผล
ตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะ
ขัน้ บันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนดอัตราผล
ตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะ
ขัน้ บันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนดอัตราผล
ตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะ
ขัน้ บันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
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หัวข้อ
28
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงินทีม่ กี าร
แปลงสภาพไป
29 คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
30
กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าทีธ่ นาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นัน้ กาหนดไว้

31

กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ทจ่ี ะทาให้เกิดการลด
มูลค่า มีดงั ต่อไปนี้
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น
มีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ าก
เงินและเจ้าหนี้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับทีจ่ ะกระทบ
ต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ หรือ
ธนาคารไม่สามารถเพิม่ ทุนได้ดว้ ย
ตัวเอง เป็ นต้น และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่วยงานของทางราชการทีม่ ี
อานาจอื่นใดตัดสินใจจะเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร
เช่น การให้เงินทุนสนับสนุนแก่
ธนาคาร และหน่วยงานดังกล่าวได้
แจ้งให้ธนาคารทราบถึงการตัดสินใจ
นัน้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวนหรือ
บางส่วน
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32
33

หัวข้อ
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรือชัวคราว
่
หากเป็ นการลดมูลค่าชัวคราว
่
ให้อธิบายกระบวนการในการลด

ดังกล่าว
34 สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณีทม่ี กี ารชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของ
ตราสารทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะคล้ายทุน / หุน้
บุรมิ สิทธิและ/หรือหุน้ สามัญ

ตราสารทีม่ สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน
เจ้าหนี้สามัญและเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุก
ประเภท / หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสม
เงินปนั ผลและ/หรือหุน้ สามัญ

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
(Permanent)
ไม่มขี อ้ มูล
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุน
ของธนาคาร (รวมถึงผูถ้ อื หุน้
บุรมิ สิทธิ (ถ้ามี) / ผูถ้ อื ตราสารทาง
การเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
/ ผูถ้ อื ตราสารใด ๆ ซึง่ สิทธิตาม
ข้อกาหนดสิทธิของผูถ้ อื ตราสารนัน้
หรือโดยผลของกฎหมายถูก
กาหนดให้ดอ้ ยกว่าหุน้ กู้ ทัง้ นี้ สิทธิ
ในการได้รบั ชาระเงินดังกล่าวจะ
ทัดเทียมกันตามสัดส่วน (pari
passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ทีย่ งั ไม่ได้ไถ่ถอน
ั บนั และใน
ของธนาคาร ทัง้ ในปจจุ
อนาคต

* ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ธนาคารได้ไถ่ถอนตราสารหนี้ดอ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุนทีส่ ะสมดอกเบีย้ จ่ายจานวน 2,500 ล้านบาท ครบกาหนด 27 มีนาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ (ทัง้ นี้ภายใต้เงือ่ นไข
ของข้อกาหนดสิทธิ) ธนาคารได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อกั ษร ตามหนังสือเลขที่ ฝกก.(02) 53/2557 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุนทีส่ ะสมดอกเบีย้ จ่ายสกุลเงินบาท
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ตารางที่ 19 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
เฉพาะธนาคาร

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 :
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2)

หน่วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

21,646 1/
120 3/

157 2/

(802) 4/
20,964

285 4/

20,964
10,711 5/
10,711
31,675

(6,000) 5/

1/

CET 1 capital ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจาก CET 1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จานวน 21,096 ล้านบาท รวม กาไรทีจ่ ดั สรรระหว่างงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จานวน 631 ล้านบาท และกาไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ทท่ี ยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ในปี 2557 จานวน 38 ล้านบาท และกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ ในปี
2557 จานวน 1 ล้านบาท และขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด ในปี 2557 จานวน (120) ล้านบาท
2/
ส่วนทีเ่ หลือจากการทยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ของกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ จานวน 151 ล้านบาท และกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดาเนินงานในต่างประเทศ จานวน 6 ล้านบาท
3/
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
4/
รายการหัก CET 1 ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จานวน 731 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีท่ ยอยหัก CET 1 ในปี 2557 จานวน 71 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือ
จากการทยอยหักนาไปรวมคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต ตามวิธี SA จานวน 285 ล้านบาท
5/
ประกอบด้วยเงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จานวน 4,070 ล้านบาท และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่
ครบตามเกณฑ์ Basel III ทีส่ ามารถนับเข้าเป็นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 80 ดังนัน้ ส่วนทีเ่ หลือทีต่ อ้ งทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 6,000 ล้านบาท
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รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1
2
3
4
5
6
7

ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
8 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
9 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน

10,542
3,868
341
6,615
783
73
1
(120)

151 1/
6 2/

(43)
54

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557
10 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล

11
12
13
14

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash
flow hedge reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ

22,060

120
120

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
15
16
17
18
19
20
21
22

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22

-

(72) 3/
(932)
-

289 3/
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มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของแต่ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
แต่ละบริษทั นัน้
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
(1,004)
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
21,176
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิ
ทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
56

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit
Derivatives)
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้

-

-
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จน
ครบเต็มจานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
53 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
54 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
55 เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
56 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
57 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
58 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
59 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน

21,176
-

10,070 4/
559
-

(6,000) 4/

10,629
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2557
60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives)
และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)

-

10,629
31,805

1/

ส่วนทีเ่ หลือจากการทยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ของกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ จานวน 151 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือจากการทยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ของกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ ทีท่ ยอยนับ CET1 ในปี 2557 จานวน 6 ล้านบาท
3/
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีท่ ยอยหัก CET 1 ในปี 2557 จานวน 72 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือจากการทยอยหักนาไปรวมคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต ตามวิธี SA จานวน 289 ล้านบาท
4/
ประกอบด้วย หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จานวน 4,070 ล้านบาท และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ทีส่ ามารถนับเข้าเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 80 ในปี 2557 ดังนัน้
ส่วนทีเ่ หลือทีต่ อ้ งทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 6,000 ล้านบาท
2/
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ตารางที่ 20 ข้อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงิ นที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2557

สิ นทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
7. เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
7.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.4 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)

หน่วย : ล้านบาท
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

3,990
6,523
10,804
55,253
-

3,990
6,523
10,804
55,253
-

194,610
455
195,065
(4,642)
(5,979)
(68)
184,376

194,610
455
195,065
(4,642)
(5,979)
(68)
184,376

การอ้างอิ ง
(ค)

A
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8.
9.
10.
11.

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
11.1 ส่วนทีน่ บั เข้า CET 1
11.2 อื่น ๆ
12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
13. สินทรัพย์อ่นื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
14. เงินรับฝาก
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
16. หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
17. ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
18. หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
19. หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
20. ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
20.1 ตราสารหนี้ทอ่ี อก
20.2 เงินกูย้ มื

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
69
1,826
3,072
361
72
289
932
6,938
274,144

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
ทางการเงิ น
(ข)
69
1,826
3,072
361
72
B
289
932
C
6,938
274,144

183,895
18,305
344
7,693
10,397

183,895
18,305
344
7,693
10,397

9,770
14,740

9,770
14,740

D
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20.3 ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
21. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
22. ประมาณการหนี้สนิ
23. หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24. หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
25. ส่วนของเจ้าของ
25.1 ทุนเรือนหุน้
25.1.1 ทุนจดทะเบียน
25.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.1.2 หุน้ สามัญ
25.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
25.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.2.2 หุน้ สามัญ
25.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
25.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
25.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
2
69
1,349
4,892
251,456

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
ทางการเงิ น
(ข)
2
69
1,349
4,892
251,456

10,542

10,542

10,542
-

10,542
-

E

3,868
-

3,868
-

F
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25.5 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ สามัญ
25.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
25.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
25.6.1.1 ส่วนทีน่ บั เข้า CET1
25.6.1.2 อื่นๆ
25.6.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
25.6.2.1 ตราสารหนี้
25.6.2.1.1 ส่วนทีน่ บั เข้า CET1
25.6.2.1.2 อื่นๆ
25.6.2.2 ตราสารทุน
25.6.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.6.3.1 ส่วนทีน่ บั เข้า CET1
25.6.3.2 อื่นๆ
25.6.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.6 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทั ร่วม
25.7 ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของธนาคารในบริษทั ย่อย

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

การอ้างอิ ง
(ค)

986
876
783
93
224
188
38
151
35
7
1
6
(120)

986
876
783
93
224
188
38
151
35
7
1
6
(120)

-

-

(43)

(43)

G

H
H
I
J

K
63

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2557

25.8 กาไร (ขาดทุน) สะสม
25.8.1 จัดสรรแล้ว
25.8.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
25.8.1.2 อื่น ๆ
25.8.2 ยังไม่ได้จดั สรร
25.8.2.1 ส่วนทีน่ บั เข้า CET 1
25.8.2.2 รอจัดสรร
25.8.2.3 กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
25.9 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.10 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
25.11 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

การอ้างอิ ง
(ค)

341
-

341
-

L

6,615
8
370
22,688
22,688
274,144

6,615
8
370
22,688
22,688
274,144

M
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หน่วย : ล้านบาท
องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1
2
3
4
5
6
7

ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)

10,542
3,868
341
6,615
783
73
1
(120)

E
F
L
M
G
H
I
J

-
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกากับดูแลที่รายงาน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
(43)
K
-

รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge
reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)

22,060
120

J

120
(72)
(932)
-

B
C
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไป
ลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกากับดูแลที่รายงาน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
(1,004)
21,176
67

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกากับดูแลที่รายงาน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
รายการ
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท ซึง่
รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็น
ตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40

-
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42

43
44

มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกากับดูแลที่รายงาน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
-

-

45
46

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน

47
48

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)

-

49

รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

21,176

50
51
52
53

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั

10,070
-

-

D
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54
55
56
57

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกากับดูแลที่รายงาน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
559
A
10,629

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
58
59
60
61
62

63

การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุ
ในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณี
เป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลง
รับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้

-

-
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64
65
66
67
68

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกากับดูแลที่รายงาน
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
10,629
31,805

A คือ เงินสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชัน้ ลูกหนี้ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด สาหรับเงินสารองสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (Normal provision) จะนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ จานวน 559 ล้านบาท
B คือ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีท่ ยอยหัก CET 1 ในอัตราปีละ 20% จานวน 72 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือจากการทยอยหักนาไปรวมคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต ตามวิธี SA จานวน 289 ล้านบาท
D คือ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll จานวน 4,070 ล้านบาท และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 6,000 ล้านบาท ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนัน้ จะสามารถนับเป็นเงินกองทุน
ชัน้ ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของฐานทีใ่ ช้ในการทยอยลดนับ และในปีถดั ไปจะต้องทยอยลดลงปีละ 10%
H คือ กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ทท่ี ยอยนับเข้าเป็น CET 1 ในอัตราปีละ 20%
I คือ กาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ ทีท่ ยอยนับเข้าเป็น CET 1 ในอัตราปีละ 20%
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