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1. บทนํา
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้ วย 3 หลักการ คือ
 หลักการทีC 1 การดํารงเงินกองทุนขัน. ตํCา (Pillar 1: Minimum Capital Requirement)
หลักการที. 1: กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงเงินกองทุนไม่ตํ.ากว่าระดับที.กําหนด เพื.อรองรับความเสี.ยง 3
ประเภท คือ ความเสี.ยงด้ านเครดิต ความเสี.ยงด้ านตลาด ความเสีย. งด้ านปฏิบตั ิการ
 หลักการทีC 2 การกํากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process)
หลักการที. 2: กําหนดให้ ธนาคารพาณิ ชย์ มีระบบการบริ หารความเสี.ยงที.ดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนเพื.อรองรับความเสี.ยงที.มนี ยั สําคัญ ซึง. รวมถึงความเสีย. งที.ไม่ได้ กล่าวถึงในหลักการที. 1
 หลักการทีC 3 การใช้ กลไกตลาดการกํากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline)
หลักการที. 3: กําหนดให้ ธพ. ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญให้ ผ้ ูลงทุนและผู้ที.เกี.ยวข้ องทราบ และข้ อมูลสามารถ
เข้ าถึงได้ โดยง่าย
สําหรับการกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ ธนาคาร
พาณิ ชย์ เ ปิ ดเผยข้ อมูล เกี. ย วกับ การดํ ารงเงิ น กองทุน กระบวนการบริ หารความเสี. ยงและข้ อ มูล สํ า คัญ ๆ ที.
เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงของธนาคารให้ บุคคลภายนอกทราบ ในรู ปแบบรายงาน Pillar 3 โดยกําหนดความถี.ใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ. งปี และรายปี คือ ข้ อมูล ณ สิ @นงวด 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม ซึง. ธนาคาร
พาณิชย์จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที. ธปท.กําหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ @นงวด
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) จึงได้ จัด ทํ ารายงาน Pillar 3 ฉบับ นี ข@ ึน@ มาเพื. อ ให้
บุคคลภายนอกหรื อผู้เกี.ยวข้ องสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการประเมินความเข้ มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงินของธนาคาร
2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี.ยวกับการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 นี @ จะเปิ ดเผยข้ อมูลทังในระดั
@
บเฉพาะ
ธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation) ซึง. ได้ รวมข้ อมูลของ
บริ ษัทย่อยของธนาคาร อันประกอบด้ วย
ชืCอ
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจํากัด
2. บริ ษัท เวิลด์ลีส จํากัด
3. บริ ษัท ซีทีคอลล์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
เช่าซื @อ
เช่าซื @อ
ติดตามทวงหนี @และเรี ยกเก็บหนี @

สัดส่ วนการถือ
หุ้นของธนาคาร
99.99%
99.99%
99.99%
1

3. เงินกองทุน
3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital structure)
ณ วันที. 31 ธันวาคม 2558 เงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จํานวนทัง@ สิ @น 35,545 ล้ านบาท ซึ.งประกอบด้ วยเงินกองทุนชัน@ ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จํ านวน
24,950 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
@ . 1 จํานวน 24,950 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
@ . 2 จํานวน 10,595 ล้ านบาท
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จํานวน 24,686 ล้ านบาท เงินกองทุน
ชั @นที. 1 จํานวน 24,686 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
@ . 2 จํานวน 10,715 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินกองทุนทั @งสิ @น
35,401 ล้ านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้ วย
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื.นของส่วนของเจ้ าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @และตราสารทุน
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ สําหรั บธุรกรรมป้องกัน
ความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ
o สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื. อง ผลประโยชน์ของพนักงาน






เงินกองทุนชัน. ทีC 2 ประกอบด้ วย
 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
@

2

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึง. ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดให้ ทยอยลดนับตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนจากฐานที.ใช้ ในการทยอยลด
นับในอัตราปี ละ 10% โดยเริ. มปี แรกตังแต่
@ วนั ที. 1 มกราคม 2556 กําหนดให้ เพดาน (Cap) ที.
สามารถจะนับเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกิน 90% ของฐานที.ใช้ ในการทยอยลดนับ สําหรับปี 2558
ธนาคารสามารถนับตราสารดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกิน 70%
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III ซึง. ได้ รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนังสือที.ฝกก.(02) 453/2557 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ า
เป็ นเงินกองทุนชันที
@ . 2 ได้ เต็มจํานวน

3

ตารางทีC 1 โครงสร้ างเงินกองทุน *

สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
1. เงินกองทุนชัน. ทีC 1
1.1 เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื @อคืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื.นของส่วนของเจ้ าของ
1.1.5.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นสะสม
1.1.5.2 รายการอื.นของการเปลี.ยนแปลงที.เกิดจากผู้
เป็ นเจ้ าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที.ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1.7.1 รายการหักเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ 2/
1.1.7.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสาร
ทางการเงินในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทุนชั @นที. 1
ที.เป็ นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั
จนครบเต็มจํานวน
1.2 เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
2. เงินกองทุนชัน. ทีC 2
2.1 เงินที.ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสิทธิด้อยกว่า
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี @สามัญ
2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชั @นปกติ
3. เงินกองทุนทัง. สิน. ตามกฎหมาย

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2558
2558
24,950 21,196
24,950 21,196
12,387 10,542
5,713
3,868
366
357
7,041
6,819
680
727
723
770
(43)
(43)

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2558
2558
24,686 20,932
24,686 20,932
12,387 10,542
5,713
3,868
366
357
6,537
6,315
723
770
723
770
-

140

127

140

127

(1,377)
(1,377)
-

(1,244)
(1,244)
-

(1,180)
(1,180)
-

(1,047)
(1,047)
-

10,595
10,020

10,581
10,020

10,715
10,020

10,680
10,020

575
35,545

561
31,777

695
35,401

660
31,612

*

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตังแต่
@ วนั ที. 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป
1/
การเปลี.ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
2/
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที.ธนาคารแห่ง ประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยลดนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตังแต่
@ วนั ที. 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมี การคํ านวณความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน ของธนาคารและกลุ่ม ธุ ร กิจ ทางการเงิ น ตาม
หลักเกณฑ์ Basel llI ที.ครอบคลุมความเสี.ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี.ยงด้ านตลาด (Market Risk)
และความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ซึง. ธนาคารได้ มีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทุนรองรับ
ความเสี.ยงในแต่ละด้ านของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังนี @
ประเภทความเสีCยง
1. ความเสี.ยงด้ านเครดิต
2. ความเสี.ยงด้ านตลาด
3. ความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการ

วิธีการดํารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ทังนี
@ @ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) กําลังทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของความเสี.ยงทัง@ 3 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ นใหม่ทั @งหมด โดยธนาคารได้ ร่วมมือ
อย่างใกล้ ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการเตรี ยมรับมือและการเตรี ยมความ
พร้ อมสําหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที.กําลังจะเกิดขึ @นในอนาคต
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ตารางทีC 2 มูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํCาทีCต้องดํารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสีCยง

สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
สําหรับความเสีCยงด้ านเครดิต
1. ลูกหนีท. C ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื.อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยง
เหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี @สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยง
เหมือนกับลูกหนี @สถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์กรของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับ
ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี @รายย่อย
1.5 สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื.น
2. ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ
สําหรับความเสีCยงด้ านตลาด
1. ความเสี.ยงด้ านอัตราดอกเบี @ย
2. ความเสี.ยงด้ านราคาตราสารทุน
3. ความเสี.ยงด้ านอัตราแลกเปลี.ยน
4. ความเสี.ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
สําหรับความเสีCยงด้ านปฏิบัตกิ าร
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํCาทีCต้องดํารงทัง. สิน. *
รวมมูลค่ าสินทรั พย์ เสีCยงทัง. สิน.

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2558
2558
15,233 15,421
14,960 15,029
62
58

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2558
2558
15,646 15,780
15,375 15,391
62
58

468

728

467

727

9,409

9,468

11,029

10,959

2,977
1,542
502
273
2,540
2,395
145
1,522
19,295
227,006

2,822
1,462
491
392
2,517
2,278
239
1,411
19,349
227,634

1,685
1,541
591
271
2,540
2,395
145
1,282
19,468
229,040

1,610
1,462
575
389
2,517
2,278
239
1,193
19,490
229,303

* อัตราส่วนเงินกองทุนทั @งสิ @นต่อสินทรัพย์เสีย. งขันตํ
@ .าเท่ากับร้ อยละ 8.50
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ณ วันที. 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรัพย์เสี.ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
@ . 1 ต่อสินทรัพย์เสี.ยง (Tier 1 Ratio) และอัตราส่วน
เงินกองทุนทังสิ
@ @น (Total Capital Ratio) อยู่ที.ระดับร้ อยละ 11.0 ร้ อยละ 11.0 และร้ อยละ 15.7 ตามลําดับ
ในขณะที.ระดับธนาคาร อยู่ที.ระดับร้ อยละ 10.8 ร้ อยละ 10.8 และร้ อยละ 15.5 ตามลําดับ โดยอัตราส่วน
ดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั @ .าที.ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ที.ระดับร้ อยละ 4.5 ร้ อยละ 6.0 และร้ อยละ
8.5 ตามลําดับ
ตารางทีC 3 อัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน(1)

สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี.ยง
เงินกองทุนชั @นที. 1 ต่อ สินทรัพย์เสี.ยง
เงินกองทุนทั @งสิ @น ต่อ สินทรัพย์เสี.ยง
(1)

หน่วย : ร้ อยละ
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. ขัน. ตํCา
ของ
2558
2558
2558
2558
ธปท.
10.99
9.31
10.78
9.13
4.50
10.99
9.31
10.78
9.13
6.00
15.66 13.96 15.46 13.79
8.50

ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินตั @งแต่วนั ที. 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป

4. ข้ อมูลทีCเกีCยวข้ องกับกระบวนการบริ หารความเสีCยงและการประเมินความเสีCยงด้ านต่ างๆ
(Risk exposure and assessment)
4.1 กระบวนการบริหารความเสีCยง
ธนาคารมุ่งที.จะใช้ หลักเกณฑ์การบริ หารความเสี.ยงที.เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื.อให้ ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินที.มนั. คง น่าเชื.อถือและยัง. ยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสี.ยงหลักๆ
5 ด้ านด้ วยกัน ได้ แก่ ความเสี.ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี.ยงด้ านตลาด (Market Risk) ความเสี.ยง
ด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี.ยงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี.ยงด้ านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสี.ยง ซึ.งประกอบด้ วย การระบุความเสี.ยง การวัดความ
เสี.ยง การกํากับติดตามความเสี.ยง และการจัดการความเสี.ยงด้ วยระบบการบริ หารความเสี.ยงที.แข็งแกร่ ง โดยมี
หลักการที.ว่าผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับระดับความเสี.ยงที.ธนาคารรับได้
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ตังคณะกรรมการ
@
Board Risk Committee (BRC) เพื.อกํากับดูแลด้ าน
ความเสี. ย งที. มี ค วามอิ ส ระ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุม ทุ ก ประเภทของความเสี. ย ง และรายงานตรงต่ อ
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คณะกรรมการธนาคาร ซึ.งคณะกรรมการ BRC ประกอบด้ วยกรรมการทัง@ หมด 4 ท่าน โดย 3 ท่ านเป็ น
คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ ง ตัง@ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี. ย ง (Risk
Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก 4 คณะ ที.พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยงเกี.ยวกับความเสี.ยงด้ านต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยงด้ าน
เครดิต (Credit Risk Committee: CRC) รับผิดชอบเรื. องที.เกี.ยวกับความเสี.ยงด้ านเครดิต คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Committee: ORC) รับผิดชอบเรื. องที.เกี.ยวกับความเสี.ยงด้ าน
ปฏิ บัติ การ คณะกรรมการ Basel Committee กํ ากับดูแลเรื. องการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ Basel และ
คณะกรรมการความเสี.ยงด้ านชื.อเสียง (Reputation Risk Committee) รั บผิดชอบเรื. องที.เกี.ยวกับความเสี.ยง
ด้ านชื.อเสียง ทัง@ นี @ คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยงและคณะกรรมการย่อยต่างๆ ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ ทําหน้ าที.ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี.ยง เพื.อให้ คณะกรรมการ
ธนาคารพิ จารณา รวมทังกํ
@ าหนดโครงสร้ างการกํากับดูแลในด้ านนี @ เพื.อให้ ความเสี.ยงด้ านต่างๆ มีการบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที.โปร่ งใส
ทัง@ นี @ ธนาคารมีสายบริ หารความเสี.ยงทําหน้ าที. พัฒนาและดําเนิ นการตามนโยบาย กลยุทธ์ และวิ ธี
ปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย. งภายในธนาคารที.เหมาะสม สายบริ หารความเสี.ยงทําหน้ าที.สนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้ าที.ของคณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยง คณะกรรมการย่อยภายใต้
คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยง และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื.อ ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการในการบริ หาร
ความเสี.ยงที.เกิดขึ @นในการดําเนินธุรกิจ สายบริ หารความเสี.ยงเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื.นๆ ที.มี
ธุรกรรมหรื อกิจกรรมที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยง
4.2 โครงสร้ างและหน้ าทีCความรั บผิดชอบของหน่ วยงานทีCเกีCยวข้ องกับการบริหารความเสีCยง
ธนาคารมีสายบริ หารความเสี.ยง (Risk Management Group) ประกอบด้ วย 2 ด้ าน 4 ทีม และ 1
สํานัก ดังนี @
1. ด้ านวิเคราะห์ ความเสี.ยงด้ านเครดิต และระบบบริ หารความเสี.ย ง (Risk Analytics and
Infrastructure Division) มีหน้ าที.หลักที.สําคัญ คือ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
(Database) ที.เหมาะสมเพี.อใช้ ในการบริ หารความเสี.ยง พัฒนาแบบจําลอง สําหรับวัดความ
เสี.ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานข้ อมูลความเสีย. งในภาพรวม การกํากับดูแลเงินกองทุน
ตามเกณฑ์ Basel และงานวิเคราะห์ความเสี.ยงด้ านเงินกองทุน รวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์
กํากับแบบรวมกลุม่
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2. ทีมความเสี.ยงด้ านปฏิ บัติการ (Operational Risk Team) มีหน้ าที.ในการศึกษาทบทวน
ติ ด ตาม และปรั บ ปรุ ง กรอบนโยบายและแผนงานการบริ ห ารความเสี. ย งปฏิ บั ติ ก าร ให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
3. ทีมความเสี.ยงด้ านตลาด (Market Risk Team) มีหน้ าที.วิเคราะห์และระบุความเสี.ยงด้ าน
ตลาดที.เกิดจากธุรกรรมในบัญชีเพื.อการค้ า (Trading activities) ประเมินค่าความเสี.ยงด้ าน
ตลาด ติดตามและควบคุมตามข้ อกํ าหนดของเพดานความเสี.ยงที.อนุมตั ิโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร (Market Risk Limits) รายงานผู้บริ หารและผู้ที.เกี.ยวข้ อง และให้ มีการรายงานการ
เกินเพดานความเสี.ยงตามนโยบายธนาคาร (Escalation Procedure)
4. ทีมความเสี.ยงด้ านสินทรัพย์และหนี @สิน (Asset and Liability Management Team) มีหน้ าที.
วัด ติดตาม และควบคุมความเสี.ยงด้ านสภาพคล่อ ง และความเสี.ยงด้ า นอัต ราดอกเบี ย@ ใน
บัญ ชี เ พื. อ ธนาคาร ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ น โยบายและแนวทางที. ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการบริ ห าร
สินทรัพย์และหนี @สิน หรื อคณะกรรมการธนาคาร
5. ทีมความเสี.ยงด้ านสินเชื.อรายย่อย (Retail Risk Team) มีหน้ าที.ติดตามและจัดทํารายงาน
คุณภาพของพอร์ ต (Asset Quality) สินเชื.อรายย่อยของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิ น เพื.อให้ เข้ าใจและแยกแยะลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มลูกค้ าปั จจัยที.ก่อให้ เกิ ดความ
เสี.ยงต่อ Portfolio ต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ ความเสี.ยงและการรายงานนี @จัดทําต่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร
6. ด้ านความเสีย. งด้ านเครดิต (Credit Risk Division) มีหน้ าที.วิเคราะห์ความเสี.ยงของลูกหนี @ราย
ตัว พร้ อมทังเสนอแนะความคิ
@
ดเห็นที.จะลดความเสี.ยงก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื.อ
7. สํานักวิ จัย มีหน้ าที. นําเสนอความคิดเห็นในเชิ งวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการนําข้ อมูล
เหล่านันไปใช้
@
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
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โครงสร้ างสายบริหารความเสีCยง
สายบริหารความเสียง
(Risk Management Group)

ด้านวิ เคราะห์ความเสี ยงด้านเครดิ ต
และระบบบริ หารความเสี ยง

ทีมความเสียงด้านตลาด
(Market Risk Team)

ที มความเสียงด้านสิ นเชือรายย่อย
(Retail Risk Team)

สํานักวิ จยั
(Research Office)

(Risk Analytics and Infrastructure Division)

ที มความเสียงด้านปฎิ บตั ิ การ
(Operational Risk Team)

ทีมความเสียงด้านสิ นทรัพย์และหนี6 สิน
(Asset and Liability Management Team)

ด้านความเสี ยงด้านเครดิ ต
(Credit Risk Division)

5. การประเมินความเสีCยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
5.1 ความเสีCยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี.ยงด้ านกลยุทธ์ เป็ นความเสี.ยงที.อาจเกิดจากการสูญเสียอันเป็ นผลมาจากการพิ จารณาที.ไม่
เพียงพอหรื อคลอบคลุม ซึง. อาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทําให้ ขาดความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน หรื อการขาดทรัพยากรและมาตรการที.จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที. สําคัญของการบริ หารความเสี.ยงด้ านกลยุทธ์ คือ การรั กษาความเสี.ยงที.ดําเนินการโดย
ธนาคารให้ อยู่ในระดับที.กําหนด เพื.อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรั พย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสูญเสียที.อาจเกิดขึ @น ดังนันธนาคารมี
@
การกําหนดระดับความเสี.ยงที.ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ.งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริ หารความเสี.ยงด้ านกลยุทธ์ ประกอบด้ วย
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ ที.เกิดขึ @นจริ งของแผนธุรกิจที.ได้ รับการอนุมตั ิการ
วิเ คราะห์ ตลาด การวิ เ คราะห์ จุดอ่อ น จุด แข็ง โอกาสและอุป สรรคและการปรั บ แผนธุรกิ จให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ต ามความจํ าเป็ นและเหมาะสม ผู้บ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่ วมอย่าง
ใกล้ ชิดตลอดกระบวนการกํ า หนดแผนธุรกิ จ หลังจากการดําเนินการแล้ ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ าย
บริ หารที.ได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ที.เกิดขึ @นจริ งเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
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ความเสี.ยงด้ านกลยุทธ์ที.สําคัญๆ สรุปได้ ดงั นี @
1. ความเสี.ยงจากโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการไม่เหมาะสม
ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้ างองค์กรที.เหมาะสมเป็ นกลไกสําคัญที.ช่วยส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตังคณะกรรมการและหน่
@
วยงานต่างๆ ให้ ทําหน้ าที.
และรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที.กําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอํานาจ
ตามหลักการกํากับดูแลและการปฏิบตั ิงานที.ดอี นั จะทําให้ การทําธุรกรรมต่างๆ มีความถูกต้ องเที.ยงตรง
และการดําเนินการตามแผนธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื. น
2. ความเสี.ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็ นปั จจัยภายนอกที.ธนาคารต้ องติดตามอยู่เสมอ การดําเนินการตาม
แผนธุรกิจภายใต้ สภาวการณ์ ภายนอกที.ไม่เอื @ออํานวยอาจทําให้ ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายที.ตั @งไว้ ดังนัน@ เพื.อลดความเสี.ยงดังกล่าว สํานักวิจยั ร่ วมกับด้ านกลยุทธ์ จะมีการติดตาม
และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้ อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะ การวิเคราะห์
และประเมินธนาคารคูแ่ ข่งอย่างสมํา. เสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยั เชิงกลยุทธ์และข้ อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที.เกี.ยวข้ องเพื.อพิจารณาดําเนินการที.เหมาะสมต่อไป
3. ความเสี.ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที.สําคัญอย่างยิ.งของกลไกในการลดและบริ หารความ
เสี.ยง ซึ.งได้ แก่ การรั กษาเงิ นกองทุนให้ เพียงพอทังในสภาวะปกติ
@
และสภาวะวิ กฤต (extreme but
plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้ กําหนดแผนการ
บริ หารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ เป็ นไป
ตามที.กฎหมายกําหนด หนึง. ในเครื. องมือที.ธนาคารใช้ คือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio
Trigger) ซึง. ด้ านกลยุทธ์ และสายการเงินร่ วมกับสายบริ หารความเสี.ยงใช้ เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้ า
ในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
5.2 ความเสีCยงด้ านเครดิต
ความเสี.ยงด้ านเครดิตเป็ นความเสี.ยงที.เกิดจากการที.ลูกค้ า หรื อคู่สัญญาไม่ยินยอมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระหรื อพันธะที.มีต่อธนาคารตามที.ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้หรื อสัญญาผูกพันอื.นๆ ความเสี.ยงด้ าน
เครดิตอาจส่งผลให้ คุณภาพของสินเชื.อธนาคารด้ อยลงซึ.งจะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดับ
เงินกองทุน การบริ หารความเสี.ยงด้ านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื. อเสริ มสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ูถือหุ้นโดยรายได้ ที.
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ได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความเสี.ยงที.ยอมรับได้ ทัง@ นี @ ภายใต้ นโยบายบริ หารความเสี.ยงด้ าน
เครดิต ธนาคารได้ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี.ยง เทคนิ คการวัดความเสี.ย ง และการควบคุม
ความเสี.ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้ าที.อย่างชัดเจนระหว่างผู้ทํา
หน้ าที. ด้านการตลาด ผู้วิเ คราะห์ สิ นเชื. อ ผู้ป ระเมิ นสิ นเชื. อ ผู้อ นุม ัติสิ นเชื. อ และผู้บ ริ หารจัด การความเสี. ย ง
ในขณะเดียวกัน กรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกี.ยวกับการบริ หารความเสี.ยงสําหรับธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ มีการ
ปรั บ ปรุ งเพื. อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิ จอย่างต่อเนื. องและสอดคล้ องกับ นโยบายการบริ หารความเสี.ย งของ
ธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี
ธนาคารได้ ปรับปรุ งและทบทวนเครื. องมือในการประเมินความเสี.ยงด้ านเครดิตอย่างต่อเนื.อง เพื.อให้
เหมาะสมกับประเภทลูกค้ า และพอร์ ตสินเชื.อของธนาคารที.เติบโตขึ @น ประกอบไปด้ วย Corporate Rating Tool
ซึ.งพัฒนาและใช้ สําหรับลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ หรื อลูกค้ าขนาดใหญ่ เครื. องมือจัดระดับความเสี.ยง SMEs Rating
Model สําหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื. องมือจัดระดับความเสี.ยงสินเชื.อกลุ่มพิเศษ (Specialised
Lending Rating Model) และระบบประเมินโดยใช้ คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้ ารายย่อยทังสิ
@ นเชื.อ
ไม่มีหลักประกันและสินเชื.อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื.อเช่าซื @อ ซึง. ในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system)
เพื.อใช้ ในการจัดระดับความเสี.ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ความเสี.ยงจากหนี @ด้ อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี.ยงที.สําคัญที.กระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรและความเพี ยงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน@ ธนาคารจึงให้ ความสําคัญ
กับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ ชิดและระมัดระวัง และมีการตังสํ
@ ารองค่าเผื.อหนีส@ งสัยจะสูญอย่าง
เพี ยงพอ นอกจากนี @ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที.มีปัญหาในเชิงรุ กเพื.อเป็ นมาตรการ
ป้องกันไม่ให้ สินเชื.อด้ อยคุณภาพลง สําหรั บการบริ หารความเสี.ยงด้ านเครดิตระดับ Portfolio นัน@ ธนาคาร
ตระหนักถึงความเสี.ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื.อ โดยมีการกําหนดเพดานความเสี.ยง (Risk Limits) ในระดับ
ที.เหมาะสม เช่น เพดานความเสี.ยงในระดับประเทศ เพดานความเสี.ยงในการให้ เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้ า เพดาน
ความเสี.ยงตามประเภทธรุ กิจที.มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื.อช่วยในการกําหนดเพดาน
ความเสี.ยงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื.อ ตลอดจนเพื.อช่วยให้ แนวทางที.ชดั เจนในการปล่อยสินเชื.อ ดังนี @
“Red - ไม่ควรขยายสินเชื.อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื.อ” และ “Green – ขยายสินเชื.อ” เป็ นต้ น
นอกจากนี @ ธนาคารได้ มีการจัดทํ าการทดสอบภาวะวิกฤตเพื.อประเมินผลกระทบที. ธนาคารจะได้ รับหากเกิด
เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกจิ และการเงินตกตํ.า ในกรณีที.เป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
ทุกๆ ปี ธนาคารจะได้ มีการกําหนด Risk Appetite หรื อระดับ ความเสี.ยงของ Portfolio ที.ยอมรับได้
ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจ ที. มีการคาดการณ์ ว่าจะเป็ นในปี นัน@ ๆ เพื. อ เป็ นแนวทางให้ การขยายธุ รกิ จดําเนินไป
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ภายใต้ ระดับความเสี.ยงที.ธนาคารสามารถบริ หารจัดการได้ โดยได้ มีการติดตามควบคุมเป็ นประจําทุกเดือนและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี.ยง คณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการ
ธนาคาร
นอกจากนี @ ธนาคารยังได้ มีการกําหนดนโยบายและกระบวนการที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงด้ านเครดิต
เพื.อช่วยในการป้องกันหรื อลดความเสี.ยงที.อาจจะเกิดขึ @นในอนาคต ซึง. สามารถสรุ ปได้ ดงั นี @
• การปรับลดความเสีCยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายการให้ สินเชื. อโดยให้ ความสําคัญต่อความสามารถในการชํ าระหนี @ โดยพิ จารณา
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามปกติของลูกค้ าและแหล่งอื.นๆ ที.จะนํามาชําระหนี @ อย่างไรก็ตามธนาคารก็
ให้ ความสําคัญต่อหลักประกันที.จะมาคํ @าประกันการกู้ยืมด้ วย เพื.อใช้ เป็ นหลักประกันของการชําระหนี @และช่วย
บรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที.ลกู หนี @ผิดนัดชําระหนี @ สําหรับสินทรัพย์ที.ธนาคารจะพิจารณารับไว้ เป็ น
หลักประกัน ประกอบด้ วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี @ ตราสารทุน ที.ดิน สิ.งปลูกสร้ าง เครื. องจักร เป็ น
ต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้ เหมาะสมกับระดับความเสี.ยง
ของการให้ สินเชื. อ อันดับเครดิตของผู้ก้ ูและสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมิน
ราคาและตีราคาหลักประกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี.ยงอย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไปตาม
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที.ธนาคารรั บไว้ จะต้ องมีการประเมินราคาและ
ความถี.ในการประเมินที.เป็ นไปตามนโยบายที.ธนาคารกําหนด
สําหรั บการปรั บลดความเสี.ยงด้ านเครดิต เพื. อใช้ ในการคํานวณความเพี ยงพอของเงิ นกองทุนของ
ธนาคาร ได้ แก่
 หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้ มีการนําหลักประกันทางการเงินมาใชัในการปรับลดความ
เสี.ยงด้ านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตัวเงินคลัง เป็ นต้ น โดยธนาคารเลือกใช้ การ
ปรับลดความเสี.ยงด้ านเครดิตด้ วยหลักประกันทางการเงิน โดยวิธี Simple
 การหักกลบหนี @ในงบดุล ธนาคารมีสญ
ั ญาเงินกู้มาตรฐาน ที.ธนาคารสามารถใช้ หกั กลบหนี @ กับ
เงินฝากของคูส่ ญ
ั ญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement กับ
การทําธุรกรรม Repo-style transaction กับคูค่ ้ าประเภทสถาบันทุกราย
 การคํ @าประกัน และอนุพันธ์ ด้านเครดิต ธนาคารใช้ ประโยชน์ จากผู้คํ @าประกันในการปรับลด
ความเสี.ย งด้ านเครดิ ต ในกรณี ที.ผ้ ูคํา@ ประกันเป็ นรั ฐ บาล ธนาคารกลาง หน่ วยงานของรั ฐ
สถาบันการเงินที.มนี ํ @าหนักความเสี.ยงตํ.ากว่าลูกหนี @
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• นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี .
ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในการบริ หารและติดตามหนี @ที.มีปัญหาและที.มีแนวโน้ มที.
จะมีปัญหา (Watch-list) อย่างใกล้ ชิด เพื.อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพและเพื.อให้ การ
ปฏิบตั ิงานในเรื. องการติดตามหนี @มีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ กําหนดแนวทางการปฏิบัติใน
การติดตามหนีต@ งแต่
ั @ ประเภทลูกหนี @ที.มีแนวโน้ มที.จะมีปัญหา ลูกหนี @ที.กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนี @ที.ตํ.ากว่า
มาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิ บัติอย่ างสมํ.าเสมอเพื. อปรั บ ปรุ งประสิทธิ ภาพให้ ดียิ.งขึน@
นอกเหนือไปจากการจัดชัน@ ลูกหนีต@ ามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ ว ธนาคารยังมีการจัดชั @นหนี @ตาม
เกณฑ์ คณ
ุ ภาพ (Qualitative Criteria) ซึง. เป็ นการจัดชันล่
@ วงหน้ าสําหรับลูกหนีท@ ี.มีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมี
ปั ญหาก่อนที.จะมีการผิดนัดชําระหนี @ ทังนี
@ @ เพื.อให้ การบริ หารจัดการคุณภาพกลุ่มลูกหนี @ที.คาดว่าจะมีปัญหาของ
ธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ @น ธนาคารจึงได้ จดั ทําแนวทาง การติดตามและรายงานผลลูกหนี @กลุ่ม
ดังกล่าวขึน@ เรี ยกว่า Early Warning Process เพื. อใช้ เป็ นแนวทางให้ กับเจ้ าหน้ าที.สินเชื.อในการตรวจสอบ
สถานะของลูกค้ าอย่างสมํ.าเสมอ ซึง. หากพบว่ามีแนวโน้ มที.จะเป็ นปั ญหาในอนาคตจะได้ มีการกําหนดแผนการ
ปฏิบัติต่อลูกค้ าดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันท่วงทีเพื. อลดความเสี.ยงให้ แก่ธนาคาร ทัง@ นี @ ลูกหนี @ที.คาดว่าจะมี
ปั ญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้ เป็ นลูกหนี @กลุ่ม Watch List โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุ นแรงของปั ญหาและ
ความเสี.ยง คือ Watch List – Low, Medium และ High ในส่วนของกลุม่ Watch List – Low ยังถือว่าเป็ นลูกหนี @
จัดชันปกติ
@
ของธนาคาร ขณะที.กลุ่ม Watch List-Medium และ High ถือเป็ นลูกหนี @จัดชันกล่
@ าวถึงเป็ นพิเศษ
โดยลูกหนี @กลุ่ม Watch List ทัง@ 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหนี @ NPL ที.ยงั อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี @
ที. มีย อดหนี เ@ กิ น กว่ า 10 ล้ านบาทขึน@ ไป จะมีก ารรายงานสถานะและความคื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ
คณะทํางานบริ หารจัดการหนี @ที.มีปัญหา (Problem Loan Working Group (PLM)) เป็ นประจําทุกเดือน โดย
คณะทํางาน PLM ได้ ถูกจัดตังขึ
@ @นเพื.อติดตามดูแลและพิจารณาให้ คําแนะนําการจัดการหนี ข@ องลูกหนี ก@ ลุ่ม
ดังกล่าวและรวมถึงลูกหนีก@ ลุ่มอื.นที.ธนาคารต้ องการดูแลใกล้ ชิด เพื.อให้ เจ้ าหน้ าที.สินเชื.อได้ มีแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหาลูกหนี @ได้ ทนั เวลาก่อนที.จะกลายเป็ นหนี @ที.มีปัญหาอันจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และทําให้ ธนาคารมีโอกาสได้ รับเงินคืนจากสินเชื.อที.มีปัญหากลับมามาก
สําหรับสินเชื.อลูกค้ ารายย่อยที.ไม่มีหลักประกันของธนาคารจะเริ. มติดตามให้ มีการชําระหนี @ที.ค้างชําระ
ตังแต่
@ 1 วันขึ @นไป โดยส่งมอบให้ บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด ซึ.งเป็ นบริ ษัทลูกของธนาคารเป็ นผู้ดําเนินการติดตาม
หนี @สําหรับบัญชีค้างชําระ 1-89 วัน โดยกําหนดวิธีปฏิ บัติอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาค้ างชําระ เช่น ในช่วง
ค้ างชําระไม่เกิน 90 วันและถ้ าลูกค้ าต้ องการปรับโครงสร้ างหนี @ ภายใต้ เงื.อนไขที.เห็นชอบร่ วมกัน ก็จะทําการ
ปรั บ โครงสร้ างหนี ก@ ับลูกค้ ารายนัน@ แต่ถ้าไม่สามารถดําเนินการใดๆ และบัญชี ค้างชํ าระตัง@ แต่ 90 วันขึน@ ไป
ธนาคารจะเป็ นผู้ตดิ ตามและบริ หารบัญชีดงั กล่าวเอง ผ่านทีมงานติดตามหนี @ภายในธนาคาร (In-house) และ/
หรื อส่งให้ บริ ษัทภายนอกที.มีความเชี.ยวชาญในการติดตามหนี @ต่อไป สําหรับสินเชื.อรายย่อยมีหลักประกันของ
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ธนาคาร จะเริ. ม ติด ตามหนี แ@ ละบริ หารบัญ ชีที.ค้างชํ าระตัง@ แต่ 1 วันขึน@ ไปผ่านหน่วยงานติ ดตามหนี ภ@ ายใน
ธนาคาร โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ และเครื. องมือในการติดตามหนี @ไว้ อย่างชัดเจน
สําหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินที.ทําธุรกิจเกี.ยวกับการให้ สินเชื.อประกอบด้ วย 2 บริ ษัท คือ
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํ ากัด ประกอบธุร กิจ ให้ เช่ าซื อ@ รถยนต์ บริ ษัท มีการจัดทําระเบี ย บ
ปฏิบตั ิ เรื. อง การเรียกเก็บเงิน และวิธีการปฏิบัติงานในการเรี ยกเก็บเงินสําหรับผู้เช่าซื @อที.มีสถานะ
ค้ างชําระ 1-60 วัน และระเบียบปฏิบัติเรื. อง การติดตามและเร่ งรั ดหนี @ สําหรั บลูกหนีท@ ี.ค้างชําระ
เกินกว่า 60 วัน เพื.อให้ การเก็บติดตามหนี @เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามหนี @ กรณีค้าง
ชําระ 1- 60 วัน บริ ษัทจะใช้ วิธีโทรศัพท์ทวงถามไปยังผู้เช่าซื @อ หากติดต่อไม่ได้ จะติดต่อไปยังผู้คํ @า
ประกันให้ ช่วยติดต่อผู้เช่าซื @อ หากยังไม่สามารถติดต่อได้ จะส่งเจ้ าหน้ าที.ลงพื @นที.ตามที.อยู่ที.ผ้ ูเช่า
ซื อ@ แจ้ ง ไว้ การติ ด ต่ อ ผู้เ ช่ า ซื อ@ ในแต่ ล ะครั ง@ จะทํ า การบั นทึ ก รายงานการติ ด ต่อ ผู้ เ ช่ า ซื อ@ ลงใน
ระบบปฏิบัติการเช่าซื @อ เมื.อผู้เช่าซื @อค้ างชําระเกินกว่า 60 วัน จะจัดทําหนังสือให้ ชําระเงินค่าเช่า
ซื @อที.ค้างชําระ พร้ อมกับทําการทวงถามทางโทรศัพท์ตอ่ ผู้เช่าซื @อและผู้คํ @าประกันพร้ อมกับทําการ
บันทึกรายงานการติดต่อผู้เช่าซื @อลงในระบบปฏิบัติการเช่าซื @อ หากติดต่อผู้เช่าซื @อไม่ได้ บริ ษัทจะ
ส่งเจ้ าหน้ าที. ลงพื น@ ที. เ พื. อ ติด ตามทวงถามอี กครั ง@ พร้ อมกับ ทํ าหนังสือให้ ชําระหนี แ@ ละบอกเลิก
สัญญาเช่าซื @อไปยังผู้เช่าซื @อและผู้คํ @าประกัน ในกรณีที.ติดตามพบ จะเจรจาให้ ผ้ ูเช่าซื @อชําระค่างวด
และค่าใช้ จ่า ยต่างๆ ที.ค้างชําระ หากผู้เ ช่าซือ@ ไม่สามารถชํ าระหนีไ@ ด้ จะดํ าเนิ น การยึด รถและ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที.กําหนดต่อไป หากติดต่อไม่พบ และมีการค้ างชําระเกิน 150 วัน บริ ษัทจะ
ดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้เช่าซื @อและผู้คํ @าประกันต่อไป
2. บริ ษัท เวิลด์ลีส จํากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื @อรถจักรยานยนต์ มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื. อง
การติดตามหนี แ@ ละการบอกเลิกสัญ ญาเพื. อให้ การเก็บติด ตามหนีเ@ ป็ นไปอย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ
บริ ษัทจะเริ. มโทรศัพท์เจรจาทวงถามผู้เช่าซื @อและผู้คํ @าประกันเมื.อมีการผิดนัดชําระเกินกว่า 3 วัน
ขึ น@ ไป และเมื. อ มี ก ารค้ างชํ า ระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตื อ นให้ ชํ า ระหนี @ พร้ อมทัง@ ให้
เจ้ าหน้ าที.ออกติดตามตามที.อยู่ที.ผ้ ูเช่าซื @อแจ้ งไว้ และเมื.อค้ างชําระ 3 งวดจะจัดทําหนังสือบอก
เลิกสัญญา พร้ อมทังดํ
@ าเนินการยึดรถและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที.กําหนดต่อไป
• นโยบายการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี .
ธนาคารมีนโยบายที.จะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี @ของลูกหนี @ที.ให้ ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ และมี
แนวโน้ มสามารถปฏิบัติตามเงื.อนไขที.ตกลงกันใหม่ได้ ทังนี
@ @ เพื.อให้ ธนาคารและลูกหนี @ได้ รับประโยชน์จากการ
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี ร@ ่ วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมี โอกาสได้ รับ ชํ าระหนี ค@ ื น สูงสุด หรื อมีส่วนสูญ เสียตํ. าสุด
ในขณะที.ลูกหนีย@ ังคงสามารถดําเนิ นธุรกิ จได้ ต่อไป แต่อ าจจะต้ องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้ วย โดย
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ธนาคารจะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี @ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้
เป็ นการหลีกเลี.ยงการจัดชั @นหนี @ การกันเงินสํารองเพิ.มและหลีกเลี.ยงหลักเกณฑ์ การระงับรับรู้ ดอกเบี @ยค้ างรั บ
เป็ นรายได้
ธนาคารพิ จารณาการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี @ โดยธนาคารจะถื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขัน@ ตอน และ
วิธีการที.กําหนดไว้ สําหรับกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี @ ซึง. ครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี @ การอนุมตั ิการ
จัดทําเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึง. การปฏิบัติดงั กล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับกฎข้ อบังคับของ
ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและ
ประสานงานในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี แ@ ล้ ว บางกรณี ธ นาคารอาจมอบหมายให้ บุ ค คลที. ส ามที. เ ป็ น
ผู้ชํานาญการเฉพาะซึง. ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที.ปรึ กษาทางการเงินให้ เป็ นที.ปรึ กษาทางการเงิน หรื อทํา
การปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี แ@ ทนธนาคารได้ โดยเงื. อ นไขปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี จ@ ะต้ องนํ าเสนอขออนุมัติ ต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื.อ หรื อผู้มอี ํานาจอนุมตั ิตามคําสัง. ของธนาคาร
• แนวทางทีCใช้ ในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision
ธนาคารได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที.กําหนดให้ จดั ชันสิ
@ นทรัพย์และการตั @ง
ค่าเผื. อหนี @สงสัยจะสูญ ตามอัตราที. กํ าหนดสํ าหรั บ สิ นทรั พย์ จัดชัน@ แต่ละประเภท ทัง@ นี @ เป็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที. สนส. 31/2551 เรื. อง หลักเกณฑ์การจัดชัน@ หนี @ และการกันเงินสํารองของสถาบัน
การเงิน ลงวันที. 3 สิงหาคม 2551 หรื อตามที.จะมีการแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็
ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ ที.เข้ มงวดกว่า โดยมีทัง@ การจัดชัน@ ตามเกณฑ์ คุณภาพ
และการจัดชันตามจํ
@
านวนวันค้ างชําระตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยใช้ ผลที.ด้อยกว่าระหว่างสอง
เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุปการจัดชันเพื
@ .อสะท้ อนความเสีย. งที.แท้ จริ งของลูกหนี @
นอกจากการกันเงินสํารองรายลูกหนี @/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะให้ มีการกันเงิน
สํารองทัว. ไป (General Provision) ตามที.ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
@ @ เพื.อรองรับความเสียหายที.อาจเกิดขึ @นโดย
ไม่ได้ คาดหมายจากวัฏจักรเศรษฐกิจ และจากปั จจัยอื.นๆ
สําหรับบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที.ดําเนินธุรกิจเช่าซื @อ คือบริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจํากัด และ
บริ ษัท เวิลด์ลีส จํากัด การจัดชันหนี
@ @จะจัดตามระยะเวลาที.ค้างชําระตามหลักเกณฑ์ที.ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีข้อมูลที.พิสจู น์ได้ วา่ ลูกหนี @จะมีปัญหาในการชําระหนี @ จะดําเนินการ
จัดชันหนี
@ @ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพทันที
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• การผิดนัดชําระหนี .
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายการบัญชีที.เกี.ยวข้ องกับการรับรู้ รายได้ เมื.อลูกหนี @ผิดนัดชําระหนี @ ค้ างชําระ
ดอกเบี @ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที.ครบกําหนดชําระ หรื อมีความไม่แน่นอนเกี.ยวกับการชําระหนี @ ธนาคาร
จะหยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง ยกเลิกรายได้ สําหรับดอกเบีย@ จากเงินให้ ก้ ูยืมที.ค้างชําระที.ธนาคารบันทึก
บัญชีเป็ นรายได้ แล้ วออกจากบัญชีเพื.อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะใช้ เกณฑ์รับ
ชําระเงินแทน ธนาคารจะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างได้ ใหม่เมื.อลูกหนี @ได้ ชําระเงินต้ นและดอกเบี @ยที.ยงั คงค้ าง
ครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารจะรับรู้ รายได้ สําหรับลูกหนี @ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี @ใหม่ตามเกณฑ์ คงค้ าง ยกเว้ นหนี @
ตามสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี @ที.อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื.อนไขการปรับโครงสร้ างหนี @ใหม่ ซึ.ง
จะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์รับชําระเงินจนกว่าลูกหนี @จะปฏิบัติตามเงื.อนไขการปรับโครงสร้ างหนี @ติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสามเดือนหรื อสามงวดการชําระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
• การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ธนาคารจะพิจารณาการด้ อยค่าเมื.อมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์บ่งชี @ว่ามูลค่าที.คาดว่าจะได้ รับคืนตํ.า
กว่าราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน
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• ข้ อมูลฐานะทีCเกีCยวข้ องกับความเสีCยงด้ านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach
ตารางทีC 4 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินทีCสําคัญ ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลดความเสีCยงด้ านเครดิต
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
1. สินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้ สินเชื.อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี @สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี @ยค้ างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัวเงิน การคํ @าประกันการกู้ยืมเงิน และ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินที.ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ. ธนาคารได้ ผกู พันไว้ แล้ ว
(Undrawn committed line)

รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557
2558
2557
286,904 256,128 285,042 254,797
202,472 186,227 200,673 184,965
54,688
54,426
54,688
54,426
4,163
4,671
4,100
4,602
25,581
10,804
25,581
10,804
2,338,061 1,558,819 2,338,986 1,559,449
1,278
1,780
1,278
1,780
2,289,105 1,523,090 2,289,105 1,523,090
47,678
33,949
48,603
34,579

1/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อ
สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
2/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
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ตารางทีC 5 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีCสําคัญ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีCยงด้ านเครดิต
จําแนกตามประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี .
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุม่ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุม่ ยุโรป
6. กลุม่ โอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

276,550
4,505
6,295
2,706
9
290,065
(3,161)
286,904

เงินให้ สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/
203,732
817
1,084
205,633
(3,161)
202,472

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
สุทธิ 2/
54,608
80
54,688
54,688

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย.
ค้ างรับ)
1,632
558
1,842
122
9
4,163
4,163

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
16,578
3,050
3,369
2,584
25,581
25,581

รวม
1,127,842
399,952
348,514
2,162
457,941
1,650
2,338,061
2,338,061

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตัuวเงิน
วงเงินทีCยัง
สัญญา
การคํา. ประกันการ
มิได้ เบิกใช้ ซC ึง
อนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ ว
1,261
1,079,048
47,533
17
399,791
144
348,514
2,162
457,940
1
1,650
1,278
2,289,105
47,678
1,278
2,289,105
47,678

1/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2557
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุม่ อเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุม่ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุม่ ยุโรป
6. กลุม่ โอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

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

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

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
สุทธิ 2/
54,305
121
54,426
54,426

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย.
ค้ างรับ)
3,277
555
701
126
12
4,671
4,671

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
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

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
การรับอาวัลตัuวเงิน
วงเงินทีCยังมิได้
สัญญา
การคํา. ประกันการ
เบิกใช้ ซCึง
อนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ ว
1,780
735,180
33,915
233,243
34
200,655
354,012
1,780
1,523,090
33,949
1,780
1,523,090
33,949

1/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุม่ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุม่ ยุโรป
6. กลุม่ โอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

274,805
4,505
6,295
2,706
9
288,320
(3,278)
285,042

เงินให้ สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/
202,050
817
1,084
203,951
(3,278)
200,673

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
สุทธิ 2/
54,608
80
54,688
54,688

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย.
ค้ างรับ)
1,569
558
1,842
122
9
4,100
4,100

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
16,578
3,050
3,369
2,584
25,581
25,581

รวม
1,128,767
399,952
348,514
2,162
457,941
1,650
2,338,986
2,338,986

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตัuวเงิน
วงเงินทีCยังมิได้
สัญญา
การคํา. ประกันการ
เบิกใช้ ซCึง
อนุพันธ์ นอก
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ ว
1,261
1,079,048
48,458
17
399,791
144
348,514
2,162
457,940
1
1,650
1,278
2,289,105
48,603
1,278
2,289,105
48,603

1/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2557
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุม่ อเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุม่ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุม่ ยุโรป
6. กลุม่ โอเชียเนีย
รวม
หัก Genernal provision
รวม

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

เงินให้ สินเชืCอ
รวมสุทธิ 1/
186,215
424
1,187
187,826
(2,861)
184,965

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
สุทธิ 2/
54,305
121
54,426
54,426

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย.
ค้ างรับ)
3,208
555
701
126
12
4,602
4,602

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
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

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตัuวเงิน
วงเงินทีCยังมิได้
สัญญา
การคํา. ประกันการ
เบิกใช้ ซCึง
อนุพันธ์ นอก
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ ว
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/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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ตารางทีC 6 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลดความเสีCยงด้ านเครดิต
จําแนกตามอายุสัญญาทีCเหลือ
รวมกลุ่ม
หน่วย: ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
1. สินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้ สินเชื.อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี @สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี @ยค้ างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัวเงิน การคํ @าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินที.ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ. ธนาคารได้ ผกู พันไว้ แล้ ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิน 1 ปี
90,364
57,480
15,552
4,163
13,169
1,513,429
1,278
1,477,621
34,530

31 ธ.ค. 2558
อายุเกิน General
อายุไม่
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
199,701
(3,161) 286,904
70,165
148,153
(3,161) 202,472
52,948
39,136
54,688
9,035
4,163
4,671
12,412
25,581
3,511
824,632
- 2,338,061 978,502
1,278
1,770
811,484
- 2,289,105 953,106
13,148
47,678
23,626

31 ธ.ค. 2557
อายุเกิน 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

1/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
1. สินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้ สินเชื.อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี @สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี @ยค้ างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัวเงิน การคํ @าประกันการกู้ยืมเงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินที.ยงั มิได้ เบิกใช้ ซงึ. ธนาคารได้ ผกู พันไว้ แล้ ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิน 1 ปี
103,343
70,522
15,552
4,100
13,169
1,513,554
1,278
1,477,621
34,655

31 ธ.ค. 2558
อายุเกิน General
อายุไม่
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
184,977
(3,278) 285,042
83,622
133,429
(3,278) 200,673
66,474
39,136
54,688
9,035
4,100
4,602
12,412
25,581
3,511
825,432
- 2,338,986 978,632
1,278
1,770
811,484
- 2,289,105 953,106
13,948
48,603
23,756

31 ธ.ค. 2557
อายุเกิน 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

1/

รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผือ. หนี @สงสัยจะสูญ และค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @ และรวมเงินให้ สินเชื.อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย ซึง. ไม่รวมดอกเบี @ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื.อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื.อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี. กี.ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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ตารางทีC 7 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี . ก่ อน
พิจารณาผลการปรั บลดความเสีCยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี .
และตามเกณฑ์ การจัดชัน. ทีC ธปท. กําหนด
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท

สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

184,853
817
1,084
186,754

31 ธ.ค. 2558
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรับ 1/
กล่ าว
ตํCากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
16,133
2,039 1,929
2,407 207,361
817
1,084
16,133
2,039 1,929
2,407 209,262

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี . *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อและดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท

สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

176,483
424
1,187
178,094

31 ธ.ค. 2557
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรับ 1/
กล่ าว
ตํCากว่ า
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
ตราสารหนี . *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อและดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท

สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

185,716
817
1,084
187,617

31 ธ.ค. 2558
เงินให้สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรับ 1/
กล่ าว
ตํCากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
13,599
1,787 1,924
2,377 205,403
817
1,084
13,599
1,787 1,924
2,377 207,304

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี . *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อและดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท

สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

177,624
424
1,187
179,235

31 ธ.ค. 2557
เงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรับ 1/
เงินลงทุนใน
กล่ าว
ตราสารหนี . *
ตํCากว่ า
สงสัยจะ
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
สูญ
พิเศษ
5,539
1,526
826
3,359 188,874
424
1,187
5,539
1,526
826
3,359 190,485
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อและดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางทีC 8 มูลค่ าของเงินสํารองทีCกันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส. ูญทีCตัดออกจากบัญชีระหว่ างปี สําหรั บเงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย.
ค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี . จําแนกตามประเทศหรื อภูมิภาค
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท

สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2558
เงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรั บ 1/
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
3,628
2,366
3,161
3,628
2,366

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
Specific
provision 3/
63
63

31 ธ.ค. 2557
เงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรั บ 1/
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
3,269
1,520
2,782
3,269
1,520

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
Specific
provision 3/
64
64

1/

รวมมูลค่าเงินสํารองที.กนั ไว้ และหนี @สูญที.ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
ให้ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท

สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC

ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2558
เงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรั บ 1/
เงินลงทุนในตรา
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
สารหนี . Specific
General
Specific
ตัดออกจาก
2/
provision 3/
provision
provision
บัญชีระหว่ างปี
3,353
1,647
63
3,278
3,353
1,647
63

31 ธ.ค. 2557
เงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรั บ 1/
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
2,658
1,275
2,861
2,658
1,275

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี .
Specific
provision 3/
64
64

1/

รวมมูลค่าเงินสํารองที.กนั ไว้ และหนี @สูญที.ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
ให้ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี @ด้ วย
2/
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ตารางทีC 9 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรั บ* ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลด
ความเสีCยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์ การจัดชัน. ทีC ธปท. กําหนด
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื.น ๆ
รวม

ปกติ
4,643
43,583
14,913
20,199
51,132
15,990
36,284
10
186,754

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
1,433
5,088
906
4,554
953
3,199
16,133

31 ธ.ค. 2558
ตํCากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
909
1,204
38
7
612
615
480
103
2,039
1,929

สงสัย
จะสูญ
1,291
9
564
257
286
2,407

รวมทัง. สิน.
6,076
52,075
15,828
25,362
53,569
15,990
40,352
10
209,262

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื.น ๆ
รวม

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

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

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

สงสัย
รวมทัง. สิน.
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

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื.น ๆ
รวม

ปกติ
4,643
43,583
14,913
20,199
51,126
35,021
18,122
10
187,617

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
1,433
5,088
906
4,554
953
665
13,599

31 ธ.ค. 2558
ตํCากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
909
1,204
38
7
612
615
228
98
1,787
1,924

สงสัย
จะสูญ
1,291
9
564
257
256
2,377

รวมทัง. สิน.
6,076
52,075
15,828
25,362
53,563
35,021
19,369
10
207,304

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื.น ๆ
รวม

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

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
2,000
216
1,744
866
713
5,539

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

สงสัย
รวมทัง. สิน.
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

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางทีC 10 มูลค่ าของเงินสํารองทีCกันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส. ูญ
ทีCตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด สําหรั บเงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรั บ* จําแนกตามประเภท
ธุรกิจ
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื.อเพื.อที.อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื.น ๆ
รวม

General
provision

3,161

31 ธ.ค. 2558
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
12
2,375
3
1
28
497
5
715
2,358
3,628
2,366

General
provision

2,782

31 ธ.ค. 2557
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
72
1,274
45
6
90
23
77
651
1,243
1,308
3,269
1,520

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื.อเพื.อที.อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
อื.น ๆ
รวม

General
provision

3,278

31 ธ.ค. 2558
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
12
2,375
3
1
28
497
5
440
1,639
3,353
1,647

General
provision

2,861

31 ธ.ค. 2557
มูลค่ าหนีส. ูญทีC
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
72
1,274
45
6
90
23
77
651
632
1,063
2,658
1,275

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางทีC 11 Reconciliation ของการเปลีCยนแปลงมูลค่ าของเงินสํารองทีCกันไว้ (General provision และ
Specific provision) สําหรับเงินให้ สินเชืCอรวมดอกเบีย. ค้ างรับ*
รวมกลุ่ม

สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
เงินสํารองที.กนั ไว้ ต้นปี
หนี @สูญที.ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสํารองที.กนั ไว้ เพิม. หรื อลดระหว่างปี
เงินสํารองที.กนั ไว้ คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2558
General
Specific
รวม
provision provision
2,782
3,269 6,051
(12)
(2,354) (2,366)
391
2,713 3,104
3,161
3,628 6,789

หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2557
General
Specific
รวม
provision provision
3,304
1,996 5,300
(10)
(1,510) (1,520)
(512)
2,783 2,271
2,782
3,269 6,051

* รวมเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร

สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
เงินสํารองที.กนั ไว้ ต้นปี
หนี @สูญที.ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสํารองที.กนั ไว้ เพิม. หรื อลดระหว่างปี
เงินสํารองที.กนั ไว้ คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2558
General
Specific
รวม
provision provision
2,861
2,658 5,519
(12)
(1,635) (1,647)
429
2,330 2,759
3,278
3,353 6,631

หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2557
General
Specific
รวม
provision provision
3,320
1,630 4,950
(10)
(1,265) (1,275)
(449)
2,293 1,844
2,861
2,658 5,519

* รวมเงินให้ สินเชื.อรวมดอกเบี @ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางทีC 12 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีC
เป็ นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
1. ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื.อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี @สถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @สถาบันการเงิน
และลูกหนี @บริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถื.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี @รายย่อย
1.5 สินเชื.อเพื.อที.อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื.น
2. ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ
รวม

สินทรัพย์ ในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน
289,423
11,339

31 ธ.ค. 2558
รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน *
51,787
58

341,210
11,397

สินทรัพย์ ในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน
265,909
17,498

31 ธ.ค. 2557
รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน *
28,929
240

38,638

25,221

63,859

32,086

9,698

41,784

100,553

24,537

125,090

99,707

17,051

116,758

46,419
49,657
42,817
2,898
292,321

1,971
246
52,033

48,390
49,657
42,817
3,144
344,354

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

รวม

รวม
294,838
17,738

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย) หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรั บงวดสิน. สุดวันทีC
1. ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื.อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี @สถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @สถาบัน
การเงิน และลูกหนี @บริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถื.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี @รายย่อย
1.5 สินเชื.อเพื.อที.อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื.น
2. ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2558
สินทรั พย์ ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
288,558
52,212
11,339
58

31 ธ.ค. 2557
สินทรั พย์ ในงบ รายการนอกงบ
รวม
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
340,770
265,372
29,205
11,397
17,498
240

รวม
294,577
17,738

38,574

25,221

63,795

32,016

9,698

41,714

119,191

24,962

144,153

116,698

17,327

134,025

26,148
49,651
43,655
2,856
291,414

1,971
246
52,458

28,119
49,651
43,655
3,102
343,872

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

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย) หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ
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• การจัดอันดับความเสีCยงด้ านเครดิต
ปั จจุบนั ธนาคารกําหนดนํ @าหนักความเสี.ยงของลูกหนี @ประเภทรัฐบาล หรื อธนาคารกลาง หรื อองค์กร
ของรัฐ หรื อสถาบันการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี @ โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบันจัดอันดับ
เครดิตภายนอก (ECAIs) ได้ แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริ ษัท
ฟิ ทช์เรทติ @งส์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท ทริ สเรทติ @ง จํากัด หรื อใช้ คะแนน Country risk classification
ของ OECD มากําหนดนํ @าหนักความเสี.ยงในกรณีที.ไม่มี Country Risk Rating จาก ECAIs
สําหรับการคํานวณสินทรั พย์ เสี.ยงด้ านเครดิตลูกหนีป@ ระเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกํ าหนดนํา@ หนัก
ความเสี.ยงตาม Rating ที.ลกู หนี @ได้ รับจาก ECAIs ดังนี @
กลุ่มลูกหนี .
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ทีCเลือกใช้
- ลูกหนี @ธุรกิจเอกชนไทย (ไม่รวมตราสารหนี @ที.
บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ @งส์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ทริสเรทติ @ง จํากัด
ออกโดยลูกหนี @ธุรกิจเอกชน)
- ลูกหนี @ธุรกิจเอกชนต่างประเทศ
Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษทั ฟิ ทช์
- ตราสารหนี @ที.ออกโดยลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
เรทติ @งส์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ทริสเรทติ @ง จํากัด

ในการเลือกใช้ Rating จาก ECAIs เพื.อกําหนดนํ @าหนักความเสี.ยงนี @ หากลูกหนี @มีหลาย Rating ทาง
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด คือ
 กรณี มี 2 Rating และได้ รับนํา@ หนักความเสี.ยงที.ต่างกัน จะเลือกใช้ Rating ที.ให้ นํ @าหนัก
ความเสี.ยงที.สงู กว่า
 กรณี มีมากกว่า 2 Rating และได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงที.ต่างกัน จะนํานํ @าหนักความเสี.ยงที.
ตํ.าที.สดุ 2 อันดับแรกมาเปรี ยบเทียบ และเลือกใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงที.สูงกว่า แต่ถ้าได้ รับ
นํ @าหนักความเสี.ยงตํ.าที.สดุ เท่ากัน จะเลือกใช้ นํ @าหนักความเสี.ยงที.ตํ.าที.สดุ นัน@
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ตารางทีC 13 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ทีCเป็ นยอด
สุทธิจาก Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสีCยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสินทรั พย์ จําแนกตามแต่ ละนํา. หนักความเสีCยง โดยวิธี SA
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
นํ @าหนักความเสี.ยง
ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี @ธนาคารเพื.อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี @สถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี @บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี @รายย่อย
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อนื.
ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการทีC ธปท. กําหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCมี Rating
0%
20%
50% 100% 150%
56,240 11,548 16,584 4,776
553
56,240
487

-

5,739

7,231

740

2

-

5,809

9,353

4,036

64

31 ธ.ค. 2558
นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
47,185 1,080 47,771 1,082 48,295 106,096
-

100,721
46,412
1,883

47,771

56,240

11,548

16,584

4,776

553

47,185
40
47,225

1,080
1,080

47,771

1,082
947
2,029

219
4
5,152
28
942
48,323 107,038

-

1,187
1,187
1,192

ในส่วนทีไ. ม่มีการปรับลดความเสี.ยงด้ านเครดิต ซึง. นํ @าหนักความเสี.ยงขึ @นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสํารองทีก. นั ไว้ ตอ่ ยอดหนี @ทั @งสิ @น
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หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
นํ @าหนักความเสี.ยง
ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี @ธนาคารเพื.อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี @สถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี @บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี @รายย่อย
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อนื.
ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการทีC ธปท. กําหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCมี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
48,554 5,286 11,894 4,978
492
48,554
446

-

3,485

5,356

390

-

-

1,801

6,538

4,588

46

31 ธ.ค. 2557
นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
28,169
979 42,622
- 45,698 106,165
-

99,057
43,548
2,150

42,622

48,554

5,286

11,894

4,978

492

28,169
30
28,199

979
979

42,622

1,090
1,090

241
4
6,863
1,025
45,698 107,190

-

1,554
1,554
1,004

ในส่วนทีไ. ม่มีการปรับลดความเสี.ยงด้ านเครดิต ซึง. นํ @าหนักความเสี.ยงขึ @นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสํารองทีก. นั ไว้ ตอ่ ยอดหนี @ทั @งสิ @น
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
นํ @าหนักความเสี.ยง
ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี @ธนาคารเพื.อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี @สถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี @บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี @รายย่อย
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อนื.
ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการทีC ธปท. กําหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCมี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
56,240 11,485 16,584
4,776
553
56,240
487

-

5,676

7,231

740

2

-

5,809

9,353

4,036

64

31 ธ.ค. 2558
นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
46,982 1,080 47,765 1,082 28,024 126,199
-

119,783
26,141
1,883

47,765

56,240

11,485

16,584

4,776

553

46,982
40
47,022

1,080
1,080

47,765

1,082
919
2,001

219
4
6,193
28
929
28,052 127,128

-

1,186
1,186
1,012

ในส่วนทีไ. ม่มีการปรับลดความเสี.ยงด้ านเครดิต ซึง. นํ @าหนักความเสี.ยงขึ @นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสํารองทีก. นั ไว้ ตอ่ ยอดหนี @ทั @งสิ @น
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หน่วย : ล้ านบาท
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC
นํ @าหนักความเสี.ยง
ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี @ธนาคารเพื.อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี @สถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความเสี.ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี @บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความสี.ยงเหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี @รายย่อย
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อนื.
ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการทีC ธปท. กําหนดให้ หกั ออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCมี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
48,554 5,216 11,894
4,978
492
48,554
446

-

3,415

5,356

390

-

-

1,801

6,538

4,588
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31 ธ.ค. 2557
นํา. หนักความเสีCยงสําหรับยอดคงค้ างทีCไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
27,959
979 42,616
- 27,612 124,276
-

116,325
25,463
2,149

42,616

48,554

5,216

11,894

4,978

492

27,959
30
27,989

979
979

42,616

1,059
1,059

241
4
7,706
976
27,612 125,252

-

1,553
1,553
802

ในส่วนทีไ. ม่มีการปรับลดความเสี.ยงด้ านเครดิต ซึง. นํ @าหนักความเสี.ยงขึ @นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสํารองทีก. นั ไว้ ตอ่ ยอดหนี @ทั @งสิ @น
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ตารางทีC 14 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีCมีหลักประกัน * ของแต่ ละประเภทสินทรั พย์ โดยวิธี SA จําแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่วย : ล้ านบาท
รวมกลุ่ม
สําหรับงวดสิน. สุดวันทีC

31 ธ.ค. 2558
การคํา. ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
21,451
35,561

ลูกหนีท. Cไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี @ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี @ธนาคารเพื.อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี @องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ.น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนัก
ความเสีย. งเหมือนกับลูกหนี @ภาครัฐบาล
2. ลูกหนีส@ ถาบันการเงิน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความ
เสีย. งเหมือนกับสถาบันการเงิน และลูกหนี @บริษัทหลักทรัพย์
14,585
3. ลูกหนี @ธุรกิจเอกชน ลูกหนี @องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ.น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที.ได้ รับนํ @าหนักความสีย. ง
เหมือนกับลูกหนี @ธุรกิจเอกชน
5,107
4. ลูกหนี @รายย่อย
1,759
5. สินเชื.อเพี.อที.อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื.น
ลูกหนีด. ้ อยคุณภาพ
40
รวม
21,491
* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี @ทั @งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ ว

เฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 2557
การคํา. ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
8,700
30,193

31 ธ.ค. 2558
การคํา. ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
21,451
35,561

31 ธ.ค. 2557
การคํา. ประกัน
หลักประกัน
และอนุพนั ธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
8,700
30,193

-

-

-

-

-

-

-

35,561

2,359

30,193

14,585

35,561

2,359

30,193

35,561

4,728
1,613
30
8,730

30,193

5,107
1,759
40
21,491

35,561

4,728
1,613
30
8,730

30,193

40

5.3 ความเสีCยงด้ านตลาด
ความเสี.ยงด้ านตลาดเกิดขึ @นเมื.อธนาคารมีการทําธุรกรรมที.มีความเสี.ยงจากความผันผวนของปั จจัย
ด้ านตลาด อันได้ แก่ อัตราดอกเบี @ย อัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุน
และตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึ.งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้
ธนาคารใช้ น โยบายบริ ห ารความเสี.ย งด้ านตลาดเพื. อ ให้ ม ั.น ใจว่ า กฎระเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บัติ เ ป็ นไปตาม
กฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที.ควบคุมดูแลความเสี.ยงด้ านตลาด ที.
เป็ นอิสระจากหน่วยงานที.ก่อให้ เกิดความเสี.ยง อีกทังธนาคารยั
@
งมีการประเมินและกําหนดเงินทุนสํารองเพื.อ
รองรับความเสี.ยงด้ านตลาด ซึง. เป็ นไปตามเกณฑ์ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ความเสีCยงด้ านตลาดประกอบด้ วย
• ความเสีCยงจากอัตราดอกเบีย.
ธนาคารควบคุมดูแลความเสีย. งจากอัตราดอกเบี @ยทังในบั
@ ญชีเพื.อการธนาคาร (Banking Book) และ
บัญชีเพื.อการค้ า (Trading Book) ความเสี.ยงด้ านอัตราดอกเบีย@ ในบัญชีเพื.อการธนาคาร หมายถึง ความ
เสี.ยงที.เกิดจากการที.สินทรัพย์ หนี @สิน และรายการนอกงบดุลที.อยู่ในบัญชีเพื.อการธนาคารมีรอบระยะเวลา
การปรับอัตราดอกเบี @ย หรื อการครบกําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อเมื.ออัตราดอกเบี @ยอ้ างอิงของสินทรัพย์และ
หนี @สินมีการเปลี.ยนแปลงโดยไม่สอดคล้ องกันและมีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบีย@ สุทธิ (NII) และ/หรื อมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE) ธนาคารใช้ วิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลื.อนไหว
อัตราดอกเบี @ยของสินทรัพย์และหนี @สินในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี @ ธนาคารยังมีการประเมินผลที.เกิดขึ @นจาก
ความเสี.ยงอัตราดอกเบีย@ ต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบี @ยรับสุทธิ) และ/หรื อ มูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน
ของธนาคารอันเป็ นผลจากการเปลีย. นแปลงอัตราดอกเบี @ยทังในสถานการณ์
@
ปกติและสถานการณ์ วิกฤต โดย
ธนาคารได้ กําหนด Management Action Triggers (MATs) เพื.อเป็ นมาตรการป้องกันความเสี.ยงที.จะมีผล
ต่อดอกเบีย@ รับสุทธิ (NII Effect) และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE Effect) ธนาคารจะมีการ
รายงานผลการวิเคราะห์และการควบคุมความเสี.ยงต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี @สิน (Asset and
Liability Management Committee: ALCO) คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยง (Risk Management
Committee: RMC) คณะกรรมการความเสี.ยง (Board Risk Committee: BRC) และคณะกรรมการธนาคาร
(Board of Directors: BOD)
ธนาคารบริ ห ารความเสี. ยงด้ านอัต ราดอกเบี ย@ โดยการปรั บโครงสร้ างของสินทรั พย์ แ ละหนี ส@ ิน ให้
สอดคล้ องกับทิศทางของอัตราดอกเบีย@ ที.คาดการณ์ ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได้ ดอกเบีย@ สุทธิ และมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จที. เปลี.ยนไป ผลลัพธ์ ที.ไ ด้ ไปปรั บปรุ งการบริ หารสินทรั พย์และหนีส@ ิน ให้ สอดคล้ องกับ สภาวะ
41

แวดล้ อมของธุรกิจ เพื.อให้ ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ ตามแผนธุรกิจและมีความเสี.ยงอยู่ในระดับ
ที. ยอมรั บได้ ผลกระทบจากการเปลี.ยนแปลงของอัตราดอกเบีย@ เพิ. มขึน@ ร้ อยละ 1.00 และ 2.00 ต่อรายได้
ดอกเบี ย@ สุทธิ ในระดับ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ สิน@ เดือนธันวาคม 2558 มีรายได้ สุทธิ เพิ. มขึน@
ร้ อยละ 0.40 และ 0.80 และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุนลดลงร้ อยละ 1.52 และ 3.04 ตามลําดับ
สําหรับ บัญชีเพื. อการค้ านัน@ ความเสี.ยงอัตราดอกเบี ย@ ของธุรกรรมในบัญชีเพื.อการค้ าจะอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี.ยง ตามกรอบนโยบายที.คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดย
ธนาคารมีการคํานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพื.อการค้ าทุกวันเพื.อติดตามกําไรและขาดทุนเมื.อ
เทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสี.ยงทําหน้ าที.จดั ทํารายงานสถานะความเสี.ยงรายวัน
มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit , Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop
Loss Limit เพื. อควบคุมความเสี.ยงจากการเปลี.ยนแปลงอัตราดอกเบีย@ ที.อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ
เงินทุนของธนาคาร
• ความเสีCยงด้ านอัตราแลกเปลีCยน
ในการบริ หารความเสี.ยงจากการเปลี.ยนแปลงของอัตราแลกเปลี.ยน และการรักษาระดับความเสี.ยง
ตามที.นโยบายของธนาคารกําหนดนัน@ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที.เป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการ
ให้ สินเชื.อ หรื อใช้ ตราสารอนุพันธ์ ในการป้องกันความเสี.ยงจากอัตราแลกเปลี.ยน นอกจากนี @ ธนาคารยังได้
กําหนดเพดานความเสี.ยงที.เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี.ยงต่างๆ เช่น FX Net
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ ทําการ
ประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจําทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมํ.าเสมอ
สําหรับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคารนัน@ ไม่มีฐานะเงินตราต่างประเทศที.เป็ นสาระสําคัญ
ดังนันจึ
@ งไม่มีความเสี.ยงด้ านอัตราแลกเปลีย. นที.เป็ นสาระสําคัญ
• ความเสีCยงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื.อค้ านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทในเครื อ ของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญ ที.ไ ด้ รั บมาจากการปรั บโครงสร้ างหนีท@ ี. มีปัญ หา และในบาง
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที.พิจารณาแล้ วว่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที.มีศกั ยภาพ
และมี ก ารบริ ห ารจั ด การที. ดี สํ า หรั บ ตราสารอนุ พั น ธ์ ที. เ กี. ย วข้ องกั บ สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ (Commodity
Derivatives) ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสี.ยงด้ านตลาดทังหมด
@
จึงไม่มีความเสี.ยงด้ านตลาดในบัญชี
เพื.อค้ าของตราสารทุน หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
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สําหรั บบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิ นของธนาคารนัน@ ไม่มีบริ ษัทใดที.ลงทุนในตราสารทุนและตลาด
สินค้ าโภคภัณฑ์ ดังนันจึ
@ งไม่มีความเสี.ยงในด้ านนี @
ตารางทีC 15 มูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํCาสําหรั บความเสีCยงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธี SA

เงินกองทุนขัน. ตํCาสําหรั บความเสีCยงด้ านตลาด
ความเสี.ยงด้ านอัตราดอกเบี @ย
ความเสี.ยงด้ านราคาตราสารทุน
ความเสี.ยงด้ านอัตราแลกเปลี.ยน
ความเสี.ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํCาทีCต้องดํารงสําหรั บความเสีCยง
ด้ านตลาด โดยวิธี SA

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2558
2558
2,395
2,278
145
239
2,540
2,517

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2558
2558
2,395
2,278
145
239
2,540
2,517

ตารางทีC 16 มูลค่ าฐานะทีCเกีCยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพืCอการธนาคาร

มูลค่ าฐานะทีCเกีCยวข้ องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที.เกี.ยวข้ องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ราคาทุน
 ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื.น
2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ตํ.ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร ทุน
ประเภทเผื.อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขั @นตํ.าสําหรับฐานะที.เกี.ยวข้ องกับตราสารทุนแยกตาม
วิธี SA

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2558
2557

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2558
2557

68
98
333
91
24

639
683
368
12
35

68
98
2,041
91
24

639
683
2,076
12
35

17

70

130

183
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• ข้ อมูลความเสีCยงด้ านอัตราดอกเบีย. ในบัญชีเพืCอการธนาคาร
ตารางทีC 17 ผลการเปลีCยนแปลงของอัตราดอกเบีย. * ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้ านบาท
สกุลเงิน
บาท
USD
อื.น ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลีCยนแปลงของอัตราดอกเบีย.
ร้ อยละของประมาณการรายได้ ดอกเบี @ยสุทธิในอีก 1 ปี ข้ างหน้ า

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557
(126)
5
79
44
4
(11)
(43)
38
-0.5%
0.5%

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2558
2557
(51)
93
79
44
4
(11)
32
126
0.4%
1.8%

* ใช้ ร้อยละการเปลีย. นแปลงของอัตราดอกเบี @ยเพิ.มขึ @นเท่ากับ 100 bps

5.4 ความเสีCยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี.ยงด้ านสภาพคล่อง หมายถึง การที.ธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใน
ระยะเวลาที.กําหนดได้ อันอาจเนื.องมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี.ยนสินทรัพย์ให้ เป็ นเงินสดหรื อไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนที.เพียงพอได้ ทนั ตามกําหนด ธนาคารมีการวางแผนและบริ หารความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลระดับสภาพคล่องให้ เพียงพอที.จะชําระภาระผูกพันได้ ทั @งในปั จจุบันและ
อนาคต โดยมี โครงสร้ างแหล่ งที. ม าของเงิ นทุ น หลัก คื อ เงิ น ฝากและการใช้ ไปของเงิ น ทุน หลัก คื อ สิ นเชื. อ
นอกจากนี @ธนาคารจะต้ องรักษาระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องที.เหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ที.มีสภาพคล่องสูง
อย่างเพี ยงพอ เพื.อเป็ นแหล่งสํารองสําหรับสภาพคล่องของธนาคาร โดยตามโครงสร้ างของธนาคาร สาย
บริ หารเงินมีหน้ าที.ในการบริ หารความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี @สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO)
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี @สินมีหน้ าที.ในการดูแลภาพรวมของการบริ หารความเสี.ยงด้ านสภาพ
คล่องของธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารก่อนที.จะนํ าเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) เพื.ออนุมตั ิ รวมถึงมีหน้ าที.ในการอนุมตั ิระดับความเสี.ยง
ด้ านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมีสายบริ หารความเสี.ยงทํ าหน้ าที.ควบคุมและดูแลความเสี.ยงด้ านสภาพ
คล่องตามกรอบที.ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์ และหนี @สิน ในการบริ หารความเสี.ยงด้ าน
สภาพคล่องของกลุ่มธุรกิ จการเงินนัน@ จะเป็ นการบริ หารแบบกระจายอํานาจ (Decentralised) โดยหาก
ธนาคารจะช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องแก่นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้ องเป็ นไปตามวงเงินสินเชื.อที.
ได้ รับอนุมตั ิตามอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื.อ (Credit Committee: CC) และคณะกรรมการ
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ธนาคาร ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องอย่างต่อเนื.อง เพื.อให้ มนั. ใจว่าจะมี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์สว่ นต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis)
ทังในภาวะปกติ
@
(Normal Situation) และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจัดทําส่วน
ต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต (bank-specific, market-wide, and combination of both crises)
ธนาคารจะมีการเพิ.มปั จจัยที.สง่ ผลลบเพิ.มขึ @นต่อสภาพคล่องธนาคาร ซึง. ความถี.ของการควบคุมและรายงาน
ความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องต่างๆ จะจัดทําอย่างน้ อยเดือนละครัง@ หากระดับความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องสูง
เกินเพดานที.กําหนด (limits / MATs) สายบริ หารความเสี.ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และ
หนีส@ ิ น และหน่ วยงานที. เ กี. ย วข้ องเพื. อให้ มี ก ารแก้ ไ ขโดยเร่ งด่วน รวมทัง@ ดํ าเนิ น การอื.น ๆ ตามที. กํ าหนดใน
ระเบียบวิธีการปฏิ บัติ ธนาคารจัดให้ มีแหล่งเงินทุนที.หลากหลาย และดําเนินการปรั บโครงสร้ างแหล่งที.มา
ของเงินทุนให้ มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและแนวโน้ มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึง
มุ่งดําเนินการให้ มีต้นทุนและมีความเสี.ยงด้ านสภาพคล่องที.เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับที.
ยอมรับได้ นอกจากนี @ธนาคารยังได้ จดั ทําแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื.อใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินการและปฏิบตั ิอนั เป็ นการช่วยให้ ธนาคารสามารถป้องกันและจัดการปั ญหาที.อาจเกิด
จากการระดมเงินได้
สถานะด้ านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ @นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีอตั ราส่วนสินเชื.อต่อเงิน
ฝาก (รวมตัวแลกเงินและหุ้นกู้) อยูท่ ี.ร้อยละ 90.2
5.5 ความเสีCยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี.ยงด้ านปฏิ บัติการ หมายถึง ความเสี.ยงที.จะเกิดความเสียหายทัง@ ทางตรงและทางอ้ อมอัน
เนื.องมาจากกระบวนการควบคุมที.ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี.ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในบุคลากร
ระบบงาน หรื อ เหตุการณ์ ภายนอก ซึ.งยังประกอบด้ วยปั จจัยความเสี.ยงที.เกิดจากการขาดการกํ ากับ ดูแล
กิ จ การที. ดี ห รื อ การขาดธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร ปั จจั ย เหล่ า นี ส@ ามารถส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบต่ อ ผล
ประกอบการด้ านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื. อให้ การบริ หารความเสี.ยงด้ านปฏิ บัติการมีประสิทธิ ผล ธนาคารจึงได้ จัดให้ มีนโยบาย แนวทาง
และวิธีการปฏิบตั ิงาน เพื.อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี.ยงที.เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่ งใส และสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล ทังนี
@ @ คณะกรรมการบริ หารความเสี.ยง
มีอํานาจหน้ าที.กําหนดและนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการ Board Risk Committee
ตามอํานาจที.ได้ รับมอบหมาย เพื.ออนุมัตินโยบาย และวิธีปฏิบัติในการบริ หารความเสี.ยงด้ านปฏิบัติการที.
เป็ นไปตามหลักปฏิบตั สิ ากล นอกจากนี @ ธนาคารยังได้ แต่งตั @งคณะกรรมการบริ หารความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการ
เพื. อหารื อ พิ จารณากลัน. กรอง ประเมิน และให้ คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ที.เกี.ยวข้ องกับความเสี.ยงด้ าน
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ปฏิบตั ิการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ ทจุ ริ ตที.อาจเกิดขึ @น โดยมีปัจจัยสําคัญที.ทําให้ เกิดความเสี.ยง ได้ แก่
ด้ านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิ บัติงานความเสี.ยงด้ านปฏิบัติการของธนาคาร คือ การกําหนดความรั บผิดชอบ
ในการบริ หารจัดการความเสี.ยงด้ านปฏิบัติการร่ วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทังในด้
@ านธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์
การบริ การ และระบบสนับ สนุนการปฏิ บัติง าน โดยได้ รับ ความร่ วมมือจากผู้บริ หารหน่ วยงานตลอดจน
พนักงานผู้ปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
@ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลทังภายในและภายนอก
@
กฎระเบี ยบข้ อบัง คับของหน่ วยงานควบคุมที. เ กี.ยวข้ อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิ บัติงาน ทัง@ นี @
เพื.อให้ มนั. ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และการบริ หารความเสี.ยง
ภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตังผู
@ ้ ประสานงานด้ านกํากับการปฏิบตั ิงานและบริ หารความเสี.ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ (Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื.อติดตามดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
@
ทีมบริ หารความเสีย. งด้ านปฏิบตั กิ ารจะทําหน้ าที.พฒ
ั นาเครื. องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ
ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเสี.ยงด้ านปฏิบัติการให้ สอดคล้ องกับนโยบายความเสี.ยง
ด้ านปฏิบตั กิ ารของธนาคารและเป็ นมาตรฐานสากล
ทังนี
@ @ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษัทย่อยในเครื อของธนาคาร จะต้ องมีการบริ หารจัดการ
ความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการโดยใช้ เครื. องมือหรื อกระบวนการต่อไปนี @
1. การประเมินความเสีCยงด้ วยตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA)
ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมินความเสี.ยงและควบคุมความเสี.ยงด้ วยตนเองและรายงานผลต่อสาย
บริ หารความเสี.ยง รายงานเหล่านี จ@ ะใช้ เพื. อประเมินและวิเคราะห์ ความเสี.ยงที.เกิดขึน@ โดยรวมและใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการกําหนดแผนดําเนินการแก้ ไขและติดตาม นอกจากนี @ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน
เพื.อพิจารณาว่าโครงสร้ างและกระบวนการทํางานของหน่วยงานเหล่านันมี
@ ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ น
การช่วยลดอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานรวมทั @งแก้ ไขปั ญหาที.เกิดขึน@ ได้ ทนั เวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้ าที.
สําหรับผู้ปฏิบัติงานทัว. ทัง@ องค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ซึ.งรวมถึงการกําหนดขอบเขตหน้ าที.
ความรั บผิดชอบและอํานาจในการอนุมตั ิที.ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ รวมทัง@ มีการดูแล
เรื. องความปลอดภัยของข้ อมูล ซึง. ทําให้ มีความมัน. ใจได้ ว่าธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื.องและ
สอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นที.ยอมรับตามมาตรฐานสากล
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2. การรายงานข้ อมูลความเสียหายด้ านปฏิบัติการ (Loss Event Data Reports: LED)
ธนาคารกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานมีหน้ าที.รายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที.ธนาคารกําหนด
รายงานข้ อมูลความเสียหายนี @จะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสี.ยง
ด้ านปฏิบตั กิ ารของตน และป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี @ขึ @นอีกในอนาคต ข้ อมูลการ
รายงานเหตุก ารณ์ ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ เชิ งสถิ ติ เพื. อพัฒนาและกําหนด
รู ปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชวี . ัดความเสีCยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้ นํา KRI มาใช้ เป็ นเครื. องมือในการบริ หารจัดการความเสี.ยงด้ านปฏิบัติการให้ เหมาะสม
กับองค์กร ทังนี
@ @ สัญญาณเตือนล่วงหน้ าที.หน่วยงานได้ รับซึ.งเป็ นผลจากการจัดทํา KRI จะทําให้ ฝ่ายบริ หาร
ของหน่ วยงานสามารถบริ หารจัดการและติ ดตามผลการบริ ห ารจัด การความเสี. ย งที. อาจเกิ ด ขึน@ ได้ อ ย่าง
ต่อเนื.อง ทั @งนี @ เพื.อป้องกันและหลีกเลี.ยงความสูญเสียหรื อความเสียหายของหน่วยงานที.อาจเกิดขึ @นจากความ
เสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบัติงานของธนาคาร ซึง. การ
ออกแบบวิธีการควบคุมที.ไม่ดีเพียงพอ หรื อไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุที.อาจทําให้ ความเสี.ยงที.คง
อยู่เกินความเสีย. งที.กําหนดของธนาคาร เพื.อที.จะบริ หารจัดการข้ อบกพร่ องเหล่านี @ ธนาคารได้ พฒ
ั นานโยบาย
บริ หารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุมขึน@ เพื.อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดย
จุดประสงค์ของนโยบายจัดทําขึน@ เพื.อให้ ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้ อบกพร่ องต่างๆ ได้ ถูกระบุและจําแนก
ออกมา รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ แน่ใจว่าประเด็นปั ญหาได้ ถกู แก้ ไขหรื อได้ ถกู รายงานผู้บริ หารของธนาคาร
เพื.อทราบอย่างเหมาะสม
5. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้
กําหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ที.เข้ มงวดโดยให้ ระบุและประเมินความเสี.ยงที.ครอบคลุม
ความเสี.ยงด้ านต่างๆ ที.เกี.ยวข้ อง เช่น ความเสี.ยงด้ านเครดิต ความเสี.ยงด้ านตลาด ความเสี.ยงด้ านปฏิบตั ิการ
เป็ นต้ น รวมถึง กํ าหนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาผลิต ภั ณ ฑ์ ใ หม่อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุก ด้ า นโดยคณะทํ า งานและ
หน่วยงานธุรกิจที.เกี.ยวข้ อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด
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6. กระบวนการรั บเรืC องร้ องเรี ยน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสี.ยงด้ านชื.อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้ า จึง
กําหนดให้ มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตั ิในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า โดยจัดตังหน่
@ วยงานเพื.อเป็ นช่องทางใน
การรับข้ อร้ องเรี ยนที.มีถึงธนาคาร ได้ แก่ การร้ องเรี ยนผ่านสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ศูนย์ กลางการรั บ
เรื. องร้ องเรี ยน หรื อ Complaint Centre) การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (CIMB Thai Care Centre) การ
ร้ องเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) โดยสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมเรื. องร้ องเรี ยนที.ผ่านมาตามช่องทางต่างๆ ข้ างต้ น
สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะทํ าหน้ าที. พิ จารณาและจัดส่งเรื. อ งร้ องเรี ย นไปยังหน่ วยงานที. ถูก
ร้ องเรี ย น เพื. อ ให้ ทํ าการตรวจสอบข้ อ เท็จจริ ง หาแนวทางการแก้ ไ ข และจัดทําหนังสื อ ตอบชี แ@ จงไปยังผู้
ร้ องเรี ยนโดยตรง ส่วนเรื. องร้ องเรี ยนที.ผ่านมาจากหน่วยงานทางการ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้ทํา
หนัง สือ ตอบชี แ@ จงไปยังหน่ วยงานทางการ เพื. อ ให้ ได้ รับ ทราบผลการดํ าเนิ น การแก้ ไข นอกจากนี @ สํ านัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะรวบรวมเรื. องร้ องเรี ยนทัง@ หมดและแนวทางแก้ ไขนําเสนอต่อที.ประชุมคณะทํางาน
ร่ วมพิ จารณาปั ญหาเรื. องร้ องเรี ยนเพื. อให้ รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข เพื.อสร้ างความพึงพอใจ
ให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยนและป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดขึน@ อีก หลังจากนัน@ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรุ ปเรื. อง
ร้ องเรี ยนและผลการแก้ ไขเรื. องร้ องเรี ยนนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ประจําทุกเดือน
7. แผนรองรั บการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนืCอง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกําหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนื.องทางธุรกิจ โดยที.ทุกหน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงบริ ษัทในเครื อต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเนื.อง
ทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้ มีการทดสอบแผนโดยอ้ างอิงขัน@ ตอนที.ระบุไว้ ในแผนความ
ต่อเนื.องทางธุรกิจอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง@ เพื.อให้ แน่ใจว่าเมื.อเกิดเหตุการณ์ วิกฤตใดๆ กระทัง. ส่งผลชะงักงันต่อ
ธุรกิจที.สําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที.สําคัญนันกลั
@ บคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนื.องได้
ทังหมด
@
หรื อบางส่วนภายในเวลาที.ได้ กําหนดไว้ ทั @งนี @ เพื.อเป็ นการรั กษาชื.อเสียงและความมัน. ใจของลูกค้ า
ของธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
8. การตรวจสอบและกํากับการปฏิบัตงิ าน (Internal Audit and Compliance)
ธนาคารมี ด้ านตรวจสอบภายในและฝ่ ายกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระที. ช่ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทํ า หน้ าที. ต รวจสอบและกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน และรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้ านตรวจสอบภายในทําหน้ าที.ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบัติงานของ
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หน่วยงานต่า งๆ ให้ เ ป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิ ผลตามหลัก การบริ หารความเสี.ย งและการ
ควบคุมภายในที.ดี ส่วนฝ่ ายกํากับการปฏิ บัติงานทํ าหน้ าที. ติดตามควบคุมการดําเนิ นงานของธนาคารให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที.เกี.ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
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6. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิCมเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางทีC 18 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ C สี ําคัญของตราสารทางการเงินทีCนับเป็ นเงินกองทุน *
หัวข้ อ

1
2
3
4

5
6

7
8
9

รายละเอียด
ผู้ออกตราสารทางการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)
รุ่นหรื อหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
TH0041031707
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ /
เงินกองทุนชั @นที. 2
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั @นที. 2)
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้ นเรื. อง loss absorption at the
point of non-viability
กรณีที.มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ ระบุคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว
ไม่มีข้อมูล
ต้ องทยอยลดนับหรื อนับได้ เต็มจํานวน
ทยอยลดนับได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้ และ
ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อย
ละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ @นสุดอายุ
สัญญา
จัดอยูใ่ นระดับธนาคาร / ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
จํานวนที.สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ
2,975 ล้ านบาท
(หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่าที.ตราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย)
1,000 บาท / หน่วย

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)
TH0041032B06

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)
MYBPN1400414

เงินกองทุนชั @นที. 2

เงินกองทุนชั @นที. 2

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้ นเรื. อง loss absorption at the
point of non-viability
ไม่มีข้อมูล
ทยอยลดนับได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้ และ
ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อย
ละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ @นสุดอายุ
สัญญา
ระดับธนาคาร
2,975 ล้ านบาท

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์
Basel III
ไม่มีข้อมูล
นับได้ เต็มจํานวนตลอดอายุห้ นุ กู้
และต้ องทยอย (Amortised) ลดนับ
ร้ อยละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ @นสุด
อายุสญ
ั ญา
ระดับธนาคาร
4,070 ล้ านบาท

1,000 บาท / หน่วย

100 ริงกิต / หน่วย
50

หัวข้ อ
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี

รายละเอียด
หนี @สินที.วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
14 กรกฎาคม 2554
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

รายละเอียด
หนี @สินที.วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
9 พฤศจิกายน 2555
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

รายละเอียด
หนี @สินที.วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
7 กรกฎาคม 2557
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

14 กรกฎาคม 2564
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
15 วันที.มีสิทธิไถ่ถอน วันที.มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื.อผู้ถือไม่มี
หลักประกันมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เพื.อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนทัว. ไปและผู้ลงทุน
สถาบัน / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด : หุ้นมี
อายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
วันครบกําหนดหลังจากวันครบรอบ
5 ปี โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย / วันที.มีสิทธิไถ่ถอน ณ

9 พฤศจิกายน 2565
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื.อผู้ถือไม่มี
หลักประกันให้ กบั สถาบันการเงิน
และนักลงทุน / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด:
หุ้นมีอายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่
ถอนก่อนวันครบกําหนดหลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี โดยต้ องได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันที.มี
สิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 9

5 กรกฎาคม 2567
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื.อนับเป็ นเงินกองทุนขั @นที 2
เพื.อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
/ สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกําหนด : หุ้นมีอายุ 10
ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย /วันที.มีสิทธิไถ่ถอน ณ

11 วันที.ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
12 ตราสารทางการเงินที.ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนด
ระยะเวลาการชําระคืน
13 วันครบกําหนด (Original maturity date)
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้ รับการ
อนุมตั ิจากผู้กํากับดูแลหรื อไม่
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หัวข้ อ

16 วันที.มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ ามี)
ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอื&นใด
17 ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที.หรื อลอยตัว
18 อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื.นที.เกี.ยวข้ อง

19 มี dividend stopper หรื อไม่
20 ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอํานาจเต็มที.ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี @ย
หรือผลตอบแทนอื.นใดได้ เองทั @งหมด หรื อบางส่วน หรื อตามคําสัง. ที.ได้ รับ
21 มีเงื.อนไขที.เป็ นแรงจูงใจให้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม่ เช่น มี
เงื.อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้ สงู ขึ @นในลักษณะขั @นบันได (step up)
22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
24 กรณีที.สามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุเงื.อนไขในการแปลงสภาพที.ธนาคาร /
กลุ่มธุรกิจทางการเงินนั @นกําหนดไว้ (Conversion trigger)
25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทั @งจํานวนหรื อบางส่วน
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)

รายละเอียด
รายละเอียด
วันแรกคือ 14 กรกฎาคม 2559 /
พฤศจิกายน 2560 / มูลค่าไถ่ถอน
มูลค่าไถ่ถอนจํานวน 3,000 ล้ านบาท จํานวน 3,000 ล้ านบาท
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รายละเอียด
วันแรก คือ 8 กรกฎาคม 2562 /
มูลค่าไถ่ถอนจํานวน 400 ล้ าน
มาเลเซียริงกิต
ไม่มีข้อมูล

อัตราคงที. (Fixed rate)
อัตราคงที. (Fixed rate)
อัตราคงที. (Fixed rate)
อัตราดอกเบี @ยคงที.ร้อยละ 5.35 ต่อปี อัตราดอกเบี @ยคงที.ร้อยละ 4.80 ต่อปี อัตราดอกเบี @ยคงที.ร้อยละ 5.60 ต่อปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้ ชําระดอกเบี @ยทุกหก ชําระดอกเบี @ยทุกหกเดือน
ตลอดอายุห้ นุ กู้ ชําระดอกเบี @ยทุกหก
เดือน
เดือน
ไม่มี dividend stopper
ไม่มี dividend stopper
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง. ที.ได้ รับ ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง. ที.ได้ รับ ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง. ที.ได้ รับ
ไม่มีเงื.อนไขในการกําหนดอัตราผล
ตอบแทนให้ สงู ขึ @นในลักษณะ
ขั @นบันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีเงื.อนไขในการกําหนดอัตราผล
ตอบแทนให้ สงู ขึ @นในลักษณะ
ขั @นบันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีเงื.อนไขในการกําหนดอัตราผล
ตอบแทนให้ สงู ขึ @นในลักษณะ
ขั @นบันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
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27
28
29
30

หัวข้ อ
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุประเภทตราสารทางการเงินที.มีการแปลง
สภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุผ้ อู อกตราสารทางการเงินที.มีการแปลง
สภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ ระบุการลดมูลค่าที.ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินนั @น
กําหนดไว้

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มีข้อมูล

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที.จะทําให้ เกิดการลดมูลค่า
มีดงั ต่อไปนี @
1) ธนาคารมีผลการดําเนินงานที.ไม่
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เช่น
มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้ าหนี @ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที.จะกระทบ
ต่อผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี @ หรื อ
ธนาคารไม่สามารถเพิ.มทุนได้ ด้วย
ตัวเอง เป็ นต้ น และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงานของทางราชการที.มี
อํานาจอื.นใดตัดสินใจจะเข้ า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น
การให้ เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร
และหน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้
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หัวข้ อ
31 กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทั @งจํานวนหรือบางส่วน
32 กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว. คราว
33 หากเป็ นการลดมูลค่าชัว. คราว ให้ อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
34 สถานะของลําดับการด้ อยสิทธิในกรณีที.มีการชําระบัญชี (ให้ ระบุประเภทของ
ตราสารทางการเงินที.ด้อยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ตราสารที.มีลกั ษณะคล้ ายทุน / หุ้น
บุริมสิทธิและ/หรือหุ้นสามัญ

รายละเอียด

รายละเอียด
ธนาคารทราบถึงการตัดสินใจนั @น
ไม่มีข้อมูล
อาจจะลดมูลค่าเต็มจํานวนหรื อ
บางส่วน
ไม่มีข้อมูล
เป็ นการลดมูลค่าถาวร (Permanent)
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ตราสารที.มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน ผู้ถือหลักทรัพย์ที.เป็ นตราสารทุนของ
เจ้ าหนี @สามัญและเจ้ าหนี @ด้ อยสิทธิทกุ ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท / หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (ถ้ ามี) / ผู้ถือตราสารทางการเงินที.
เงินปั นผลและ/หรื อหุ้นสามัญ
นับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 / ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง. สิทธิตามข้ อกําหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนั @นหรื อโดยผลของ
กฎหมายถูกกําหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทั @งนี @ สิทธิในการได้ รับชําระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วย
กันเอง และกับตราสารทางการเงินที.
นับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ที.ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทั @งในปั จจุบนั
และในอนาคต

* ในวันที. 27 มีนาคม 2557 ธนาคารได้ ไถ่ถอนตราสารหนี @ด้ อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนทีส. ะสมดอกเบี @ยจ่ายจํานวน 2,500 ล้ านบาท ครบกําหนด 27 มีนาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ (ทั @งนี @ภายใต้ เงื.อนไขของข้ อกําหนดสิทธิ) ธนาคาร
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามหนังสือเลขที. ฝกก.(02) 53/2557 การขออนุญาตไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที.มีลกั ษณะคล้ ายทุนที.สะสมดอกเบี @ยจ่ายสกุลเงินบาท
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ตารางทีC 19 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
เฉพาะธนาคาร

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม 2558

เงินกองทุนชัน. ทีC 1 :
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1 รายการที.สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของตาม
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รายการที.สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงินกองทุนชัน. ทีC 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที.สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 2
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 2
รวมเงินกองทุนทัง. สิน. (เงินกองทุนชัน. ทีC 1 และเงินกองทุนชัน. ทีC 2)

หน่วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีCจะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอย
หักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

25,726 1/
140 3/

147 2/

(1,180) 4/
24,686

224 4/

24,686
10,715 5/
10,715
35,401

(5,950) 5/

1/

CET 1 capital ที.เพิ.มขึ @นเกิดจาก CET 1 วันที. 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 21,647 ล้ านบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวันที. 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4,120 ล้ านบาท และกําไรจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @ที.ทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 84 ล้ านบาท และกําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ในปี 2558
จํานวน 15 ล้ านบาท และขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สําหรับการป้องกันความเสี.ยงในกระแสเงินสด ในปี 2558 จํานวน (140) ล้ านบาท
2/
ส่วนที.เหลือจากการทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ของกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @ จํานวน 126 ล้ านบาท และกําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ จํานวน 21 ล้ านบาท
3/
การเปลี.ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
4/
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี จํานวน 862 ล้ านบาทม, ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที. 19
(ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จํานวน 169 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที.ทยอยหัก ในปี 2558 จํานวน 149 ล้ านบาท และส่วนที.เหลือจากการทยอยหักนําไป
รวมคํานวณสินทรัพย์เสี.ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 224 ล้ านบาท
5/
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
@
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัติไม่
ครบตามเกณฑ์ Basel III ที.สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ดังนั @น ส่วนที.เหลือที.ต้องทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 5,950 ล้ านบาท
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รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้ อง
มีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม 2558
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการทีCสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1
2
3
4
5
6
7

ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื @อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที.ได้ จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื.อสิ @นงวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นสะสม
7.1 การเปลี.ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที.ดิน อาคาร หรือห้ องชุดในอาคารชุด
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @และตราสารทุน
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สําหรับการป้ องกันความเสี.ยงใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สําหรับการป้ องกันความเสี.ยงในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
8 รายการอื.นของการเปลี.ยนแปลงที.เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ (Owner changes)

12,387
5,713
366
7,041
740
108
15
(140)

126 1/
21 2/

(43)
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้ อง
มีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม 2558
9 รายการของบริษัทลูกที.ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมที.สามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
10 รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์ การ
กํากับดูแล

26,187

เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
11 การเปลี.ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี.ยงในกระแสเงินสด (Cash
flow hedge reserve)
12 กําไร (ขาดทุน) สะสมที.เกิดจากการเลือกใช้ วิธี Fair value option
13 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
14 รวมรายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ

140
140

เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
15
16
17
18
19
20
21

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื.น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน

(185)3/
(152) 4/
(1,040)
-

227 4/
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีCจะต้ อง
มีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดธันวาคม 2558
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทเงินทุนและบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทั @งทางตรงและทางอ้ อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วน
ของเจ้ าของของสถาบันการเงินอื.นหรื อกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบุในข้ อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้ างอิงที.นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบันการเงินอื.นหรื อ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น กรณีเป็ นผู้ซื @ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.บริษัทที.ประกอบธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุนเข้ าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของแต่
ละบริษัทนั @น
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของแต่ละ
บริ ษทั นั @น
28 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตรา
สารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจํานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ
31 รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)

-

-

(1,377)
24,950
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เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการทีCสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน
32 เงินที.ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื @อคืน
33 ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
34 เงินที.ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี @สามัญ และเจ้ าหนี @ด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง. รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที.นับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2
35 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 32 ถึง 34 ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ รับ
36 รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที.สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
38 การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1
39 การถือตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษัทที.ทําธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริษทั เงินทุนอื.น ทั @ง
ทางตรงและทางอ้ อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื.นหรื อ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบุในข้ อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที.นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื.นหรื อกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น กรณีเป็ นผู้ซื @ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี @หรื อตราสารทุน
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43
44
45
46
47
48
49

(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสี.ยงด้ านเครดิต (Credit
Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที.
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของบริษัทนั @น
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของบริษัทนั @น
รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชั @นที. 2 ในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทุนชั @นที. 2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบ
เต็มจํานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 (T1 = CET1+AT1)

24,950

เงินกองทุนชัน. ทีC 2: รายการทีCสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ทีC 2
50
51
52
53
54

เงินที.ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื @อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินที.ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี @สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 50 ถึง 52 ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ รับ
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชั @นปกติ (General provision)

10,020 5/
575

(5,950) 5/
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55 เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
56 รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที.สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชั @นที. 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
57 รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ทีC 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
58 การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2
59 การถือตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษัทที.ทําธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริษทั เงินทุนอื.น ทั @ง
ทางตรงและทางอ้ อม
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของสถาบันการเงินอื.นหรื อกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื.น
นอกจากที.ระบุในข้ อ 59 และ 60
62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที.นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของสถาบันการเงินอื.นหรื อกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื.น กรณีเป็ นผู้ซื @ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี @หรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และ
กรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสี.ยงด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของบริษัท
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ที.กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของบริษัทนั @น

10,595
-
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66
67
68

รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 2
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง. สิน. (TC = T1+T2)

10,595
35,545

1/

ส่วนทีเ. หลือจากการทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ของกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ. ขายของตราสารหนี @ จํานวน 126 ล้ านบาท
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตั @งแต่วนั ที. 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
ส่วนที.เหลือจากการทยอยนับเข้ า CET 1 ในปี 2559 จํานวน 21 ล้ านบาท
3/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
4/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีท. ยอยหัก CET 1 ในปี 2558 จํานวน 152 ล้ านบาท และส่วนที.เหลือจากการทยอยหักนําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสี.ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 227 ล้ านบาท
5/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที.สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ในปี 2558
ดังนั @น ส่วนทีเ. หลือทีต. ้ องทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 5,950 ล้ านบาท
2/
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ตารางทีC 20 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีCเกีCยวข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ส่ วนทีC 1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ กับภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน *

รายการทีCเกีCยวข้ องกับเงินกองทุน ประจํางวดธันวาคม 2558
สินทรั พย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
4. เงินลงทุนสุทธิ
5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
6. เงินให้ สินเชื.อแก่ลกู หนี @และดอกเบี @ยค้ างรับสุทธิ
6.1 เงินให้ สินเชื.อแก่ลกู หนี @
6.2 ดอกเบี @ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชืCอแก่ ลูกหนีแ. ละดอกเบีย. ค้ างรั บ
6.3 หัก รายได้ รอตัดบัญชี
6.4 หัก ค่าเผื.อหนี @สงสัยจะสูญ
6.5 หัก ค่าเผื.อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี @
รวมเงินให้ สินเชืCอแก่ ลูกหนีแ. ละดอกเบีย. ค้ างรั บสุทธิ
7. ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
8. ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท
จํานวนทีCเปิ ดเผยในงการเงิน จํานวนทีCเปิ ดเผยในงบการเงิน
ทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2,397
14,293
25,581
54,891
-

2,397
14,293
25,581
54,891
-

203,553
520
204,073
(4,945)
(6,731)
(55)
192,342
41
1,194

203,553
520
204,073
(4,945)
(6,731)
(55)
192,342
41
1,194

A 1/
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9. ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
10. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื.นสุทธิ
10.1 ส่วนที.นบั เข้ า CET 1
10.2 อื.น ๆ
11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
12. สินทรัพย์อื.นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส. ิน
13. เงินรับฝาก
14. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
15. หนี @สินจ่ายคืนเมื.อทวงถาม
16. หนี @สินทางการเงินที.กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
17. หนี @สินตราสารอนุพนั ธ์
18. ตราสารหนี @ที.ออกและเงินกู้ยืม
18.1 ตราสารหนี @ที.ออก
18.2 เงินกู้ยืม
18.3 ดอกเบี @ยค้ างจ่าย
19. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
20. ประมาณการหนี @สิน

จํานวนทีCเปิ ดเผยในงการเงิน จํานวนทีCเปิ ดเผยในงบการเงิน
ทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2,770
2,770
379
379
152
152
B 2/
227
227
1,040
1,040
C
9,693
9,693
304,621
304,621
170,217
20,018
321
16,040
25,683

170,217
20,018
321
16,040
25,683

9,371
24,623
41
1,641

9,371
24,623
41
1,641

D 3/
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21. หนี @สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
22. หนี @สินอื.น
รวมหนีส. ิน
23. ส่ วนของเจ้ าของ
23.1 ทุนเรื อนหุ้น
23.1.1 ทุนจดทะเบียน
23.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ
23.1.1.2 หุ้นสามัญ
23.1.2 ทุนที.ออกและชําระแล้ ว
23.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ
23.1.2.2 หุ้นสามัญ
23.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้น
23.3 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าหุ้น
23.3.1 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
23.3.2 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
23.4 องค์ประกอบอื.นของส่วนของเจ้ าของ
23.4.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
23.4.1.1 ส่วนที.นบั เข้ า CET1
23.4.1.2 อื.นๆ

จํานวนทีCเปิ ดเผยในงการเงิน จํานวนทีCเปิ ดเผยในงบการเงิน
ทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
9,558
9,558
277,513
277,513

13,705

13,705

12,387
-

12,387
-

5,713
721
776
740
36

5,713
721
776
740
36

E

F

G 4/
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23.4.2 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) ทุนจากการเปลี.ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
23.4.2.1 ตราสารหนี @
23.4.2.1.1 ส่วนที.นบั เข้ า CET1
23.4.2.1.2 อื.นๆ
23.4.2.2 ตราสารทุน
23.4.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23.4.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
23.4.4.1 ส่วนที.นบั เข้ า CET1
23.4.4.2 อื.นๆ
23.4.5 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี.ยงสําหรับการ
ป้องกันความเสี.ยงในกระแสเงินสด (ส่วนที.มีประสิทธิผล)
23.4.6 ส่วนเกิน (ตํ.ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสี.ยงสําหรับการ
ป้องกันความเสี.ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที.มีประสิทธิผล)
23.4.7 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื.นในบริษทั ร่วม
23.5 ส่วนเกินจากการเปลี.ยนแปลงส่วนได้ เสียของธนาคารในบริ ษัทย่อย
23.6 กําไร (ขาดทุน) สะสม
23.6.1 จัดสรรแล้ ว
23.6.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
23.6.1.2 อื.น ๆ

จํานวนทีCเปิ ดเผยในงการเงิน จํานวนทีCเปิ ดเผยในงบการเงิน
ทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
234
234
210
210
84
84
H 5/
126
126
24
24
H
(185)
(185)
I 6/
36
36
15
15
J 7/
21
21
(140)
(140)
K
-

-

(43)

(43)

366
-

366
-

L

M
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23.6.2 ยังไม่ได้ จดั สรร
23.6.2.1 ส่วนที.นบั เข้ า CET 1
23.6.2.2 รอจัดสรร
23.6.2.3 กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
23.7 หัก หุ้นทุนซื @อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ
23.8 หัก หุ้นทุนซื @อคืน - หุ้นสามัญ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
23.9 ส่วนได้ เสียที.ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ินและส่ วนของเจ้ าของ

จํานวนทีCเปิ ดเผยในงการเงิน จํานวนทีCเปิ ดเผยในงบการเงิน
ทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7,041
41
882
27,108
27,108
304,621

7,041
41
882
27,108
27,108
304,621

N

*

รายการงบแสดงฐานะการเงินทีCเผยแพร่ ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ มีความแตกต่าง
เงินสํารองค่าเผื.อหนี @สงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชั @นลูกหนี @ ตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
2/
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เช่น สิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ ทยอยหักออกปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
3/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว ที.มคี ณ
ุ สมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนัน@ จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ของฐานที.ใช้ ในการทยอยลดนับ และในปี ถัดไปจะต้ องทยอยลดลงปี ละ 10%
4/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที.ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
5/
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @ที.ทยอยนับเข้ าปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
6/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7/
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตั @งแต่วันที. 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
1/
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ส่ วนทีC 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีCเกีCยวข้ องกับเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท

1
2
3
4
5
6
7

องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการทีCสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื @อคืน
12,387
E
ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํา. กว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
5,713
F
ทุนสํารองตามกฎหมาย
366
M
เงินสํารองทีไ. ด้ จดั สรรจากกําไรสุทธิเมือ. สิ @นงวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7,041
N
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื.นสะสม
7.1 การเปลี.ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที.ดิน อาคาร หรือห้ องชุดในอาคารชุด
740
G 4/
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื.อขายของตราสารหนี @และตราสารทุน
108
H 5/
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
15
J 7/
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสี.ยงใน
(140)
K
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสี.ยงในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
68

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

องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(43)
L
-

รายการอื.นของการเปลี.ยนแปลงที.เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ (Owner changes)
รายการของบริษัทลูกที.ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมที.สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การเปลี.ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี.ยงในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมที.เกิดจากการเลือกใช้ วิธี Fair value option
รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื.น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)

26,187
140

K

140
(185)
(152)
(1,040)
-

I 6/
B 2/
C
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รายการ
21 การถือตราสารทุนไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริ ษัทเงินทุนและบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทางตรงและทางอ้
@
อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นที.นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นส่วนของ
เจ้ าของของสถาบันการเงินอืน. หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบุในข้ อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้ างอิงที.นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบันการเงินอืน. หรือกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินอื.น กรณีเป็ นผู้ซื @ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริ ษัทที.บริษัทที.ประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้ าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริ ษทั ที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที.กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
@
ละบริ ษทั นัน@
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นของบริ ษทั ที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที.กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จาํ หน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของแต่ละบริ ษัทนัน@
28 รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที.เหลือ ในกรณีที.เงินกองทุนชันที
@ . 1 ที.เป็ นตราสาร
ทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจํานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ

องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(1,377)
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องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
24,950
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการทีCสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน
เงินที.ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื @อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินที.ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี @สามัญ และเจ้ าหนี @ด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง. รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
@ .2
ส่วนเกิน (ตํา. กว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 32 ถึง 34 ที.กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที.สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
@ .
1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1
การถือตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
@ . 1 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที.ทําธุรกิจทางการเงิน
หรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริษทั เงินทุนอื.น ทังทางตรงและ
@
ทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื.นหรือกลุม่
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องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจทางการเงินอื.น นอกจากที.ระบุในข้ อ 39 และ 40
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที.นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื.น
หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื.น กรณีเป็ นผู้ซื @ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี @หรื อตราสารทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสีย. งด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที.กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จาํ หน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
@
ษัทนั @น
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 1 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที.กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จาํ หน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของบริษัทนัน@
รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
@ . 2 ในส่วนทีเ. หลือ ในกรณีที.เงินกองทุนชันที
@ . 2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็ม
จํานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 ทีCเป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน. ทีC 2: รายการทีCสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ทีC 2
เงินที.ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื @อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื @อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล

-

24,950
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องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินที.ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี @ที.มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี @สามัญ
10,020
D 3/
ส่วนเกิน (ตํา. กว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 50 ถึง 52 ที.กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชั @นปกติ (General provision)
575
A 1/
เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที.ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที.สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
@ .
2 ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
10,595
เงินกองทุนชัน. ทีC 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การซื @อคืนตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2
การถือตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
@ . 2 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที.ทําธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริษทั เงินทุนอื.น ทังทางตรงและ
@
ทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของสถาบันการเงินอื.นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื.น
นอกจากที.ระบุในข้ อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที.นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของสถาบันการเงินอื.นหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
อื.น กรณีเป็ นผู้ซื @ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี @หรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขาย
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63
64
65
66
67
68

ข้ อตกลงรับประกันความเสี.ยงด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที.กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จาํ หน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
@
ษัทนั @น
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที.นบั เป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ของบริษัทที.ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที.กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.จาํ หน่ายได้ แล้ วทั @งหมดของบริษัทนัน@
รายการอื.นตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ทีC 2
รวมเงินกองทุนชัน. ทีC 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง. สิน. (TC = T1+T2)

องค์ ประกอบของ
แหล่ งทีCมาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลทีCรายงานโดย หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
10,595
35,545

1/

เงินสํารองค่าเผื.อหนี @สงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชั @นลูกหนี @ ตามที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับเงินสํารองสินทรัพย์จดั ชั @นปกติ (Normal provision) จะนับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ได้ จํานวน 575 บาท
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น สิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ ทยอยหักออกปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
3/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที.มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll จํานวน 4,070 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จํานวน 6,000 ล้ านบาท ทีม. ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนั @น จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั @นที. 2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ของ
ฐานที.ใช้ ในการทยอยลดนับ และในปี ถัดไปจะต้ องทยอยลดลงปี ละ 10%
4/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที.ได้รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
5/
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ. ขายของตราสารทุน จํานวน 24 บาท และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ. ขายของตราสารหนี @ทีท. ยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 84 บาท และส่วนที.เหลือจากการทยอยนับเข้ า จํานวน 126 บาท
6/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที. 19 (ปรับปรุง 2557) เรื.อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7/
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที.ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตั @งแต่วนั ที. 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
2/
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