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1. บทนา
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้ วย 3 หลักการ คือ
 หลักการที่ 1 การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement)
หลักการที่ 1: กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าระดับที่กาหนด เพื่อรองรับความ
เสี่ยง 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
 หลักการที่ 2 การกากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process)
หลักการที่ 2: กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่ดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้ กล่าวถึงใน
หลักการที่ 1
 หลักการที่ 3 การใช้ กลไกตลาดการกากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline)
หลักการที่ 3: กาหนดให้ ธพ. ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญให้ ผ้ ูลงทุนและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทราบ และข้ อมูล
สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย
สาหรับการกากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนดให้ ธนาคาร
พาณิชย์เปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับการดารงเงินกองทุน กระบวนการบริ หารความเสี่ยงและข้ อมูลสาคัญๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของธนาคารให้ บคุ คลภายนอกทราบ ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 โดยกาหนดความถี่
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ่งปี และรายปี คือ ข้ อมูล ณ สิ ้นงวด 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ ้นงวด
ธนาคาร ซีไ อเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) จึง ได้ จัดทารายงาน Pillar 3 ฉบับนี ข้ ึน้ มาเพื่ อให้
บุคคลภายนอกหรื อผู้เกี่ยวข้ องสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการประเมินความเข้ มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร
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2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 นี ้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลทังในระดั
้
บเฉพาะ
ธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation) ซึ่งได้ รวมข้ อมูล
ของบริษัทย่อยของธนาคาร อันประกอบด้ วย
ชื่อ
1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จากัด
2. บริษัท เวิลด์ลีส จากัด
3. บริษทั ซีที คอลล์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้ เช่า /เช่าซื ้อรถยนต์
ให้ เช่าซื ้อและจาหน่ายรถจักรยานยนต์
ติดตามหนี ้

สัดส่ วนการถือ
หุ้นของธนาคาร
99.99%
99.99%
99.99%

3. เงินกองทุน
3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital structure)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จานวนทังสิ
้ ้น 38,039 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จานวน
25,309 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จานวน 25,309 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จานวน 12,730 ล้ าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จานวน 24,109 ล้ านบาท
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จานวน 24,109 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จานวน 12,885 ล้ านบาท รวมเป็ น
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น 36,994 ล้ านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้ วย
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ ประกอบด้ วย






หุ้นสามัญชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้และตราสารทุน
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
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o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความ
เสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ประกอบด้ วย
 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(กาหนดให้ นับเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต)
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 3,000 ล้ านบาท ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III
ซึ่งเป็ นตราสารทางการเงินที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ นบั เป็ นเงินกองทุนได้ แต่
จะต้ องไม่เ กิ นเพดาน (Cap) ของฐานที่ใช้ คานวณทยอยลดนับ ส าหรับปี 2559 ธนาคาร
สามารถนับตราสารดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกิน 60% ของฐานที่ใช้ ในการทยอยลดนับ
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 400 ล้ านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือ ที่ ฝกก.(02)
453/2557 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 570 ล้ านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ ฝกก.(02)
414/2559 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
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ตารางที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุน

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื ้อคืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
1.1.5.2 รายการอืน่ ของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจาก
ผู้เป็ นเจ้ าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1.7.1 รายการหักเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ 2/
1.1.7.2 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสาร
ทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่1
ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้ หกั
จนครบเต็มจานวน
1.2 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินที่ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิ ด้อยกว่า
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้สามัญ
2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
3. เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย
1/
2/

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
25,309 25,312
25,309 25,312
12,387 12,387
5,713
5,713
398
393
7,863
7,751
1,294
538
1,337
581
(43)
(43)

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
24,109 24,722
24,109 24,722
12,387 12,387
5,713
5,713
398
393
7,013
6,901
1,337
581
1,337
581
-

93

155

93

155

(2,439)
(2,439)
-

(1,625)
(1,625)
-

(2,832)
(2,832)
-

(1,408)
(1,408)
-

12,730
12,086

9,772
9,170

12,885
12,086

9,911
9,170

644
38,039

602
35,084

799
36,994

741
34,633

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทยอยลดนับในอัตราปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมี การคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ Basel 3 ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk)
และความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ซึ่งธนาคารได้ มีการกาหนดวิธีการดารงเงินกองทุนรองรับ
ความเสี่ยงในแต่ละด้ านของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินดังนี ้
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
2. ความเสี่ยงด้ านตลาด
3. ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ

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

ทังนี
้ ้ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) อยู่ระหว่างทบทวนหรื อออกหลักเกณฑ์
การคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทัง้ 3 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ นใหม่ทงั ้ หมด
โดยธนาคารได้ ร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการเตรี ยมรับมือ
และการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนามาบังคับใช้ ในอนาคต
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ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
1. ลูกหนี ้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี ้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
สาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด
1. ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
2. ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
สาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง 1/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม 2/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิ่มทัง้ สิน้
รวมมูลค่ าสินทรัพย์ เสี่ยงทัง้ สิน้
1/
2/

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
15,341 15,350
14,709 14,927
11
22

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
15,762 15,740
15,132 15,320
11
22

797

567

796

566

8,515

9,189

10,361

10,894

3,241
1,615
530
632
2,997
2,747
250
1,712
20,050
1,474
21,524
235,887

3,090
1,598
462
423
2,764
2,612
152
1,623
19,737
1,451
21,188
232,204

1,734
1,614
616
630
2,997
2,747
250
1,419
20,178
1,484
21,662
237,391

1,693
1,598
548
420
2,764
2,612
152
1,359
19,863
1,461
21,324
233,680

อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขันต
้ ่าเท่ากับร้ อยละ 8.50
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตังแต่
้ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ นมี อัตราส่วนเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 Ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น (Total Capital Ratio) อยู่ที่ระดับร้ อยละ 10.7 ร้ อยละ 10.7 และร้ อยละ 16.1
ตามลาดับ ในขณะที่ระดับธนาคาร อยู่ที่ระดับร้ อยละ 10.2 ร้ อยละ 10.2 และร้ อยละ 15.6 ตามลาดับ โดย
อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ที่ทางธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ ที่ระดับร้ อยละ 5.125 ร้ อยละ 6.625 และร้ อยละ 9.125 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

หน่วย : ร้ อยละ
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร เกณฑ์ เงินกองทุน
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. ขัน้ ต่า ขัน้ ต่าและ
เงินกองทุน
2559
2559
2559
2559 ของ
1/
ธปท. ส่ วนเพิ่ม 2/
10.73 10.90 10.16 10.58
4.50
5.125
10.73 10.90 10.16 10.58
6.00
6.625
16.13 15.11 15.58 14.82
8.50
9.125

1/ อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่า ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555
2/ อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าและอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562

4. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
(Risk exposure and assessment)
4.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสี่ยงหลัก 5 ด้ าน ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit
Risk) ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้ วย การระบุความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การกากับติดตามความเสี่ยง และการ
จัดการความเสี่ยงด้ วยระบบการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้
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คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ตังคณะกรรมการ
้
Board Risk Committee (BRC) เพื่อกากับดูแลด้ าน
ความเสี่ ย งที่ มี ค วามอิ ส ระ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุม ทุก ประเภทของความเสี่ ย ง และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการ BRC ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นคณะกรรมการธนาคาร
ทัง้ หมด และคณะกรรมการธนาคารได้ แต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk Management
Committee: RMC) ที่พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะต่อ BRC และคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยง
ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้ าน
เงินกองทุน (การกากับดูแลเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ RMC ประกอบด้ วยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทาหน้ าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้ BRC และคณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังก
้ าหนดโครงสร้ างการกากับดูแลในด้ านนี ้ เพื่อให้
ความเสี่ยงด้ านต่างๆ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีกระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจที่โปร่งใส
ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสายบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่พฒ
ั นาและดาเนินการตามนโยบายกลยุทธ์ และวิธี
ปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม สายบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ BRC, RMC คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการในการบริ หารความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในการดาเนินธุรกิจ สายบริ หารความเสี่ยง
เป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
ในปี 2559 คณะกรรมการ BRC ได้ มีมติอนุมัติแต่งตังคณะกรรมการคุ
้
ณภาพสินทรัพย์ (Asset
Quality Committee: AQC) โดยมีหน้ าที่ในการพิจารณาและกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการสินเชื่อ
ด้ อยคุณภาพ รวมทังลู
้ กหนี ้ที่หากไม่ได้ รับการบริหารจัดการจะกลายเป็ นสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
นอกจากนีส้ ายบริ หารความเสี่ ยงได้ จัดตังที
้ มบริ หารสินทรัพ ย์ พิเศษเพื่ อดูแลจั ดการสินเชื่อด้ อย
คุณภาพรวมทังให้
้ คาปรึกษาสาหรับลูกหนี ้ที่หากไม่ได้ รับการบริหารจัดการจะกลายเป็ นสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
4.2 โครงสร้ างและหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยง
สายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Group) ประกอบด้ วย 2 ด้ าน 5 ทีม และ 1 สานัก ดังนี ้
1. ด้ านวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านเครดิตและระบบบริ หารความเสี่ยง (Risk Analytics and
Infrastructure Division) มีหน้ าที่หลักที่สาคัญ คือ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
(Database) ที่เหมาะสมเพี่อใช้ ในการบริหารความเสี่ยง พัฒนาแบบจาลอง สาหรั บวัดความ
เสี่ ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานข้ อมูลความเสี่ ยงในภาพรวม การกากับดูแล
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เงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel และงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านเงินกองทุน รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์กากับแบบรวมกลุม่
2. ด้ านความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Division) มีหน้ าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกหนี ้
รายตัว พร้ อมทังเสนอแนะความคิ
้
ดเห็นที่จะลดความเสี่ยงก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ
3. ทีมบริ หารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย (Retail Credit Risk Management Team) มีหน้ าที่
ติดตามและจัดทารายงานคุณภาพของพอร์ ต (Asset Quality) สินเชื่อรายย่อยของธนาคาร
และบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ เข้ าใจและแยกแยะลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่ม
ลูกค้ าปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อ Portfolio ต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการรายงานนี ้จัดทาต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร
4. ทีมบริ หารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ (Special Assets Management Team) มีหน้ าที่บริ หาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยการบริ หารลูกหนี ้สินเชื่อทีมี Risk Rating 14A หรื อด้ อยกว่า ไม่
ว่า จะเป็ นการติด ตาม การเรี ย กคื น การแก้ ไ ข การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี ้ และหรื อ การ
ดาเนินคดีและติดตามกระบวนการดาเนินการทางกฎหมาย นอกจากนี ้ ยังทาหน้ าที่บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย โดยให้ มีการนาเสนอแนวทางและการวางแผนการขาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และเป็ นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
พร้ อมทังดู
้ แลจัดการสินทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมขาย
5. ทีมบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management Team) มีหน้ าที่ใน
การศึกษาทบทวน ติดตาม และปรับปรุ งกรอบนโยบายและแผนงานการบริ หารความเสี่ยง
ด้ านปฏิ บัติก ารให้ ส อดคล้ องกับแนวปฏิ บัติข องธนาคารแห่ง ประเทศไทย และแผนการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร
6. ทีมบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk Management Team) มีหน้ าที่วิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ ย งด้ า นตลาดที่ เ กิ ด จากธุ ร กรรมในบัญชี เ พื่ อ การค้ า (Trading activities)
ประเมินค่าความเสี่ยงด้ านตลาด ติดตามและควบคุมตามข้ อกาหนดของเพดานความเสี่ยงที่
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market Risk Limits) รายงานผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
และให้ มี ก ารรายงานการเกิ น เพดานความเสี่ ย งตามนโยบายธนาคาร ( Escalation
Procedure)
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7. ทีมบริ หารความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset and Liability Management Team)
มี หน้ าที่ วัด ติดตาม และควบคุม ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง และความเสี่ ย งด้ านอัตรา
ดอกเบี ย้ ในบัญ ชี เ พื่ อ ธนาคารให้ อยู่ ภ ายใต้ นโยบายและแนวทางที่ ไ ด้ รั บ จากคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน หรื อคณะกรรมการธนาคาร
8. สานักวิจยั (Research Office) มีหน้ าที่วิเคราะห์ จัดทา และนาเสนอความคิดเห็นในเชิง
วิชาการและทิศทางเศรษฐกิจให้ แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนาข้ อมูลเหล่านันไปใช้
้
ประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ
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โครงสร้ างสายบริหารความเสี่ยง
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5. การประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
5.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาไม่
เพียงพอ หรื อคลอบคลุม ซึ่งอาจคุกคามการดาเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทาให้ ขาดความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขัน หรื อการขาดทรัพยากรและมาตรการที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที่สาคัญของการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสี่ยงที่ดาเนินการโดย
ธนาคารให้ อยูใ่ นระดับที่กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้น ดังนันธนาคารมี
้
การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ประกอบด้ วย
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งของแผนธุรกิจที่ได้ รับการอนุมตั ิ
การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่ วมอย่าง
ใกล้ ชิดตลอดกระบวนการกาหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดาเนินการแล้ ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ าย
บริหารที่ได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ที่สาคัญๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากโครงสร้ างองค์ กรและการบริหารจัดการไม่ เหมาะสม
ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมเป็ นกลไกสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตังคณะกรรมการและหน่
้
วยงานต่างๆ ให้ ทาหน้ าที่
และรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่กาหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอานาจ
ตามหลักการกากับดูแลและการปฏิ บตั ิงานที่ ดี อันจะทาให้ การทาธุรกรรมต่างๆ มี ความถูกต้ อง
เที่ยงตรง และการดาเนินการตามแผนธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ น
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็ นปั จจัยภายนอกที่ธนาคารต้ องติดตามอยู่เสมอ การดาเนินการ
ตามแผนธุรกิจภายใต้ สภาวการณ์ภายนอกที่ไม่เอื ้ออานวยอาจทาให้ ธนาคารมีผลประกอบการไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว สานักวิจยั ร่ วมกับด้ านกลยุทธ์ จะมี
การติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้ อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์และประเมินธนาคารคูแ่ ข่งอย่างสม่าเสมอและจะมีการรายงานผลวิจยั เชิงกลยุทธ์และ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
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3. ความเสี่ยงจากความไม่ เพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งของกลไกในการลดและบริ หารความ
เสี่ยง ซึ่งได้ แก่ การรักษาเงินกองทุนให้ เพียงพอทังในสภาวะปกติ
้
และสภาวะวิกฤต (extreme but
plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้ กาหนดแผนการ
บริ หารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบัติการในการรักษาระดับเงิ นกองทุนของธนาคารให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด หนึ่งในเครื่ องมือที่ธนาคารใช้ คือ CAR Trigger (Capital Adequacy
Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธ์และสายการเงินร่วมกับสายบริ ห ารความเสี่ยงใช้ เป็ นสัญญาณเตือน
ล่วงหน้ าในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
5.2 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิตเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้ าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่ยินยอมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามภาระหรื อพันธะที่มีตอ่ ธนาคารตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้หรื อสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสี่ยงด้ าน
เครดิตอาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสินเชื่อธนาคารด้ อยลง ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรและระดับ
เงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยรายได้ ที่
ได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ นโยบายบริ หารความเสี่ยงด้ าน
เครดิต ธนาคารได้ จดั ให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกาหนดหน้ าที่อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ทา
หน้ าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมตั ิสินเชื่อ และผู้บริ หารจัดการความเสี่ ยง ใน
ขณะเดียวกัน กรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงสาหรับธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ มีการ
ปรับปรุ งเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบี
ธนาคารได้ ปรับปรุงและทบทวนเครื่ องมือในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับประเภทลูกค้ า และพอร์ ตสินเชื่อของธนาคารที่เติบโตขึ ้นประกอบไปด้ วย Corporate Rating
Tool ซึ่งพัฒนาและใช้ สาหรับลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ หรื อลูกค้ าขนาดใหญ่ เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs
Rating Model สาหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยง Insurance Model
สาหรับลูกค้ ากลุ่ม Life & Non-Life เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialized Lending
Rating Model) และระบบประเมินโดยใช้ คะแนน (Credit Scoring) สาหรับลูกค้ ารายย่อยทัง้ สินเชื่อไม่มี
หลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่าซื ้อ ซึ่งในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system) เพื่อ
ใช้ ในการจัดระดับความเสี่ยงการติดตามและประเมินผลแบบจาลอง (model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั ง้ นี ้ ธนาคารยั ง ได้ ท าการก าหนดระดับ คุณ ภ าพของสิ น เชื่ อ ใหม่ ข องลู ก ค้ า รายย่ อ ย
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(Acquisition Quality Trigger: AQT) เพื่อทาการเฝ้าติดตามคุณภาพของสินเชื่อรายย่อยให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
ความเสี่ยงจากสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี่ยงที่สาคัญที่กระทบ
ต่อ ความสามารถในการทาก าไรและความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน ของธนาคาร ดัง นัน้ ธนาคารจึง ให้
ความสาคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ ชิดและระมัดระวัง และมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที่มีปัญหาในเชิงรุ กเพื่อ
เป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพลง สาหรับการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตระดับ Portfolio
นัน้ ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk
Limits) ในระดับที่เหมาะสม เช่น เพดานความเสี่ยงในระดับประเทศ เพดานความเสี่ยงในการให้ เงินกู้ยืมต่อ
กลุ่มลูกค้ า เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยใน
การกาหนดเพดานความเสี่ยงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อช่วยให้ มีแนวทางที่ชดั เจนใน
การปล่อยสินเชื่อ ดังนี ้ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ” และ “Green
– ขยายสินเชื่อ” เป็ นต้ น นอกจากนี ้ธนาคารได้ มีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่
ธนาคารจะได้ รับหากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต่า ในกรณีที่เป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
ทุกๆ ปี ธนาคารมีการกาหนด Risk Appetite หรื อระดับความเสี่ยงของ Portfolio ที่ยอมรับได้ ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ ว่าจะเป็ นในปี นันๆ
้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ การขยายธุรกิจดาเนินไปภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถบริ หารจัดการได้ โดยได้ มีการติดตามควบคุมเป็ นประจาทุกเดือนและ
รายงานต่อ RMC, BRC และคณะกรรมการธนาคาร
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ มีการกาหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
เพื่อช่วยในการป้องกันหรื อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายการให้ สินเชื่อโดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณา
กระแสเงิ นสดจากการดาเนินงานตามปกติของลูกค้ าและแหล่ง อื่ นๆ ที่ จ ะนามาช าระหนี ้ อย่างไรก็ ตาม
ธนาคารก็ให้ ความสาคัญต่อหลักประกันที่จะมาค ้าประกันการกู้ยืมด้ วย เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันของการชาระ
หนีแ้ ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที่ลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ สาหรับสินทรัพย์ที่ธนาคารจะ
พิจารณารับไว้ เป็ นหลักประกัน ประกอบด้ วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้ ตราสารทุน ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้ าง เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงิ นต่อมูลค่าหลักประกันให้
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการให้ สินเชื่อ อันดับเครดิตของผู้ก้ แู ละสภาพคล่องของหลักประกัน โดย
ธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยง
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อย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับ
ไว้ จะต้ องมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินที่เป็ นไปตามนโยบายที่ธนาคารกาหนด
สาหรับการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต เพื่อใช้ ในการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของ
ธนาคาร ได้ แก่
 หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้ มีการนาหลักประกันทางการเงินมาใช้ ในการปรับลด
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต เช่น เงิ นสด เงิ นฝาก พันธบัตร ตั๋ว เงิ นคลัง เป็ นต้ น โดยธนาคาร
เลือกใช้ การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วยหลักประกันทางการเงิน โดยวิธี Simple
 การหักกลบหนี ้ในงบดุล ธนาคารมีสญ
ั ญาเงินกู้มาตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใช้ หกั กลบหนี ้
กับเงินฝากของคูส่ ญ
ั ญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement
กับการทาธุรกรรม Repo-style transaction กับคูค่ ้ าประเภทสถาบันทุกราย
 การค ้าประกัน และอนุพนั ธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ ประโยชน์จากผู้ค ้าประกันในการปรับลด
ความเสี่ยงด้ านเครดิต ในกรณี ที่ผ้ ูค ้าประกันเป็ นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ
สถาบันการเงินที่มีน ้าหนักความเสี่ยงต่ากว่าลูกหนี ้
 นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี ้
ธนาคารได้ กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการบริ หารและติดตามหนี ้ที่มีปัญหาและที่มีแนวโน้ ม
ที่จะมีปัญหา (Watch List) อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานในเรื่ องการติดตามหนีม้ ีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ กาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิในการติดตามหนีต้ งั ้ แต่ประเภทลูกหนีท้ ี่มีแนวโน้ มที่จะมีปัญหา ลูกหนีท้ ี่กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึง
ลูก หนี ท้ ี่ ต่ า กว่ า มาตรฐานลงมา และมี ก ารทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ อย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภ าพให้ ดียิ่ ง ขึน้ นอกเหนื อไปจากการจัด ชัน้ ลูกหนี ต้ ามที่ ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยกาหนดแล้ ว
ธนาคารยังมีการจัดชันหนี
้ ้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็ นการจัดชันล่
้ วงหน้ าสาหรับลูกหนี ้
ที่มีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที่จ ะมีการผิดนัดชาระหนี ้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการคุณภาพ
กลุ่มลูกหนีท้ ี่คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้ จัดทาแนว
ทางการติดตามและรายงานผลลูกหนี ้กลุ่มดังกล่าวขึ ้นเรี ยกว่า Early Warning Process เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ให้ กับเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อในการตรวจสอบสถานะของลูกหนี ้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้ มที่จะเป็ น
ปั ญหาในอนาคตจะได้ มีการกาหนดแผนการปฏิบตั ิตอ่ ลูกหนี ้ดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลดความ
เสี่ยงให้ แก่ธนาคาร ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้ เป็ นลูกหนี ้กลุ่ม Watch List โดย
แบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุนแรงของปั ญหาและความเสี่ยง คือ Watch List – Low, Medium และ High ใน
ส่วนของกลุ่ม Watch List – Low ยังถือว่าเป็ นลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
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Medium และ High ถือเป็ นลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ โดยลูกหนี ้กลุ่ม Watch List ทัง้ 3 ระดับดังกล่าว
รวมถึงลูกหนี ้ NPL ที่ยงั อยู่ระหว่างเจรจาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ที่มียอดหนี ้เกินกว่า 10 ล้ านบาทขึ ้นไป จะมี
การรายงานสถานะและความคืบหน้ าในการแก้ ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality
Committee: AQC) เป็ นประจาทุกเดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อติดตามดูแลและพิจารณาให้ คาแนะนาการจัดการหนี ้
ของลูกหนี ้กลุ่มดังกล่าวและรวมถึงลูกหนี ้กลุ่มอื่นที่ธนาคารต้ องการดูแลใกล้ ชิด เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อได้ มี
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาลูกหนี ้ได้ ทันเวลาก่อ นที่จะกลายเป็ นหนีท้ ี่มีปัญหา อันจะเป็ นการช่วยลดความ
เสียหายของธนาคารและทาให้ ธนาคารมีโอกาสได้ รับเงินคืนกลับมาจากสินเชื่อที่มีปัญหาสูงขึ ้น
สาหรับสินเชื่อลูกค้ ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารจะเริ่ มติดตามให้ มีการชาระหนี ้ที่ค้าง
ชาระตังแต่
้ 1 วันขึ ้นไป โดยส่ง มอบให้ บริ ษัท ซีที คอลล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของธนาคารเป็ นผู้ดาเนินการ
ติดตามหนี ้สาหรับบัญชีค้างชาระ 1-89 วัน โดยกาหนดวิธีปฏิบตั ิอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาค้ างชาระ เช่น
ในช่วงค้ างชาระไม่เกิน 90 วันและถ้ าลูกค้ าต้ องการปรับโครงสร้ างหนี ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่เห็น ชอบร่วมกัน ก็จะ
ทาการปรับโครงสร้ างหนี ้กับลูกค้ ารายนัน้ แต่ถ้าไม่สามารถดาเนินการใดๆ และบัญชีค้างชาระตังแต่
้ 90 วัน
ขึน้ ไป ธนาคารจะเป็ นผู้ติ ด ตามและบริ ห ารบัญ ชี ดัง กล่า วเอง ผ่า นที ม งานติ ด ตามหนี ภ้ ายในธนาคาร
(In-house) และ/หรื อส่งให้ บริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามหนี ้ต่อไป สาหรับสินเชื่อรายย่อย
มีหลักประกันของธนาคาร จะเริ่ มติดตามหนี ้และบริ หารบัญชีที่ค้างชาระตังแต่
้ 1 วันขึ ้นไป ผ่านหน่วยงาน
ติดตามหนี ้ภายในธนาคาร โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ และเครื่ องมือในการติดตามหนี ้ไว้ อย่างชัดเจน
สาหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการให้ สินเชื่อประกอบด้ วย 2 บริษัท คือ
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าซือ้ รถยนต์ บริ ษัทมีการจัดทาระเบียบ
ปฏิ บตั ิ เรื่ อง การเรี ยกเก็บเงิ น และวิธีการปฏิ บตั ิงานในการเรี ยกเก็ บเงินสาหรั บผู้เช่าซื อ้ ที่ มี
สถานะค้ างชาระ 1-60 วัน และระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การติดตามและเร่ งรัดหนี ้ สาหรับลูกหนีท้ ี่
ค้ างชาระเกินกว่า 60 วัน เพื่อให้ การเก็บติดตามหนี ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการติดตาม
หนี ้ กรณีค้างชาระ 1- 60 วัน บริ ษัทจะใช้ วิธีโทรศัพท์ทวงถามไปยังผู้เช่าซื ้อ หากติดต่อไม่ได้ จะ
ติดต่อไปยังผู้ค ้าประกันให้ ช่วยติดต่อผู้เช่าซื ้อ หากยังไม่สามารถติดต่อได้ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ลง
พืน้ ที่ ตามที่อยู่ที่ผ้ ูเ ช่าซื อ้ แจ้ งไว้ การติดต่อผู้เช่าซือ้ ในแต่ละครัง้ จะทาการบันทึกรายงานการ
ติดต่อผู้เช่าซือ้ ลงในระบบปฏิบัติการเช่าซือ้ เมื่ อผู้เช่าซือ้ ค้ างชาระเกินกว่า 60 วัน จะจัดทา
หนังสือให้ ชาระเงินค่าเช่าซื ้อที่ค้างชาระ พร้ อมกับทาการทวงถามทางโทรศัพท์ตอ่ ผู้เช่าซื ้อและผู้
ค ้าประกันพร้ อมกับทาการบันทึกรายงานการติดต่อผู้เช่าซื ้อลงในระบบปฏิบตั ิการเช่าซื อ้ หาก
ติดต่อผู้เ ช่าซื อ้ ไม่ไ ด้ บริ ษัทจะส่งเจ้ าหน้ าที่ลงพืน้ ที่เพื่อติดตามทวงถามอี กครัง้ พร้ อมกับทา
หนังสือให้ ชาระหนี ้และบอกเลิกสัญญาเช่าซื ้อไปยังผู้เช่าซื ้อและผู้ค ้าประกัน ในกรณีที่ติดตาม
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พบ จะเจรจาให้ ผ้ เู ช่าซื ้อชาระค่างวดและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ค้างชาระ หากผู้ เช่าซื ้อไม่สามารถ
ชาระหนี ้ได้ จะดาเนินการยึดรถและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดต่อไป หากติดต่อไม่พบ และ
มีการค้ างชาระเกิน 150 วัน บริษัทจะดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้เช่าซื ้อและผู้ค ้าประกันต่อไป
2. บริษัท เวิลด์ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง
การติดตามหนี ้และการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ การเก็บติดตามหนี ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจะเริ่มโทรศัพท์เจรจาทวงถามผู้เช่าซื ้อและผู้ค ้าประกันเมื่อมีการผิดนัดชาระเกินกว่า 3 วัน
ขึน้ ไป และเมื่ อมี การค้ างช าระ 1 และ 2 งวดจะออกจดหมายเตื อนให้ ชาระหนี ้ พร้ อมทัง้ ให้
เจ้ าหน้ าที่ออกติดตามตามที่อยู่ที่ผ้ เู ช่าซื ้อแจ้ งไว้ และเมื่อค้ างชาระ 3 งวดจะจัดทาหนังสือบอก
เลิกสัญญา พร้ อมทังด
้ าเนินการยึดรถและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดต่อไป
 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้ที่ให้ ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ และ
มีแนวโน้ มสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ธนาคารและลูกหนี ้ได้ รับประโยชน์จาก
การปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ร่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้ รับชาระหนี ้คืนสูงสุด หรื อมีส่วนสูญเสียต่าสุด
ในขณะที่ลกู หนี ้ยังคงสามารถดาเนินธุรกิจได้ ต่อไป แต่อาจจะต้ องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้ วย โดย
ธนาคารจะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้
เป็ นการหลีกเลี่ยงการจัดชันหนี
้ ้ การกันเงินสารองเพิ่มและหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ การระงับรับรู้ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ โดยธนาคารจะถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และ
วิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี ้ การอนุมัติ
การจัดทาเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึง่ การปฏิบตั ิดงั กล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับกฎข้ อบังคับ
ของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
และประสานงานในการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้แล้ ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้ บุคคลที่ 3 ที่เป็ น
ผู้ชานาญการเฉพาะซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินให้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อ
ทาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้แทนธนาคารได้ โดยเงื่อนไขปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้จะต้ องนาเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรื อผู้มีอานาจอนุมตั ติ ามคาสัง่ ของธนาคาร
 นโยบายการจัดชัน้ สินทรั พย์ และการตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กาหนดให้ จดั ชันสิ
้ นทรัพย์และการ
ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามอัตราที่กาหนดสาหรับสินทรัพย์จดั ชันแต่
้ ละประเภท ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชันหนี
้ ้ และการกันเงินสารองของสถาบัน
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การเงิน ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 หรื อตามที่จะมีการแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไร
ก็ ตาม แนวทางปฏิ บัติภ ายในของธนาคารจะมี หลัก เกณฑ์ ที่เข้ ม งวดกว่า โดยมี ทัง้ การจัดชัน้ ตามเกณฑ์
คุณภาพ และการจัดชันตามจ
้
านวนวันค้ างชาระตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยใช้ ผลที่ด้อยกว่า
ระหว่างสองเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุปการจัดชันเพื
้ ่อสะท้ อนความเสี่ยงที่แท้ จริงของลูกหนี ้
นอกจากการกันเงินสารองรายลูกหนี ้/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะให้ มีการกันเงิน
สารองทัว่ ไป (General Provision) ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นโดย
ไม่ได้ คาดหมายจากวัฏจักรเศรษฐกิจและจากปั จจัยอื่นๆ
สาหรับบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ดาเนินธุรกิจเช่ าซื ้อ คือบริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจากัด และ
บริ ษัท เวิลด์ลีส จากัด การจัดชันหนี
้ ้จะจัดตามระยะเวลาที่ค้างชาระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดเป็ นหลัก อย่างไรก็ ตาม หากพบว่ามีข้อมูลที่พิสูจน์ไ ด้ ว่าลูกหนีจ้ ะมีปัญหาในการชาระหนีจ้ ะ
ดาเนินการจัดชันหนี
้ ้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพทันที
 การผิดนัดชาระหนี ้
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้ เมื่อลูกหนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ ค้ างชาระ
ดอกเบี ย้ เกิ น กว่า สามเดื อ นนับ จากวัน ที่ ค รบกาหนดช าระ หรื อ มี ค วามไม่แ น่น อนเกี่ ย วกับ การช าระหนี ้
ธนาคารจะหยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง ยกเลิกรายได้ ส าหรับดอกเบีย้ จากเงิ นให้ ก้ ูยืมที่ ค้างช าระที่
ธนาคารบันทึกบัญชีเป็ นรายได้ แล้ วออกจากบัญชีเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และจะใช้ เกณฑ์รับชาระเงินแทน ธนาคารจะรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี ้ได้ ชาระเงินต้ น
และดอกเบี ้ยที่ยงั คงค้ างครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารจะรับรู้รายได้ สาหรับลูกหนี ้ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้ าง ยกเว้ นหนี ้
ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่
ซึง่ จะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์รับชาระเงินจนกว่าลูกหนี ้จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้ติดต่อกันไม่
น้ อยกว่าสามเดือนหรื อสามงวดการชาระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ธนาคารจะพิจารณาการด้ อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์บง่ ชี ้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ต่ากว่าราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน
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 ข้ อมูลฐานะที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach
ตารางที่ 4 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินที่สาคัญ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้ สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค ้าประกันการกู้ยมื เงิน และ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคารได้ ผกู พันไว้ แล้ ว
(Undrawn committed line)

รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2559
2558
2559
2558
280,990 286,904 278,368 285,042
200,428 202,472 197,870 200,673
54,887
54,688
54,887
54,688
4,440
4,163
4,376
4,100
21,235
25,581
21,235
25,581
2,400,949 2,338,061 2,401,877 2,338,986
1,368
1,278
1,368
1,278
2,366,855 2,289,105 2,366,855 2,289,105
32,726
47,678
33,654
48,603

1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้
สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
2/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่ าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
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ตารางที่ 5 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญ ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี ้
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

273,224
4,860
4,523
34
2,517
24
285,182
(4,192)
280,990

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
202,186
946
1,455
33
204,620
(4,192)
200,428

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/
54,887
54,887
54,887

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้ างรับ)
3,037
500
834
1
48
20
4,440
4,440

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
13,114
3,414
2,234
2,469
4
21,235
21,235

รวม
1,074,282
532,569
389,540
18,544
385,424
590
2,400,949
2,400,949

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยัง
สัญญา
การคา้ ประกันการ
มิได้ เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ ว
1,368
1,040,335
32,579
532,422
147
389,540
18,544
385,424
590
1,368
2,366,855
32,726
1,368
2,366,855
32,726

1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

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

เงินให้ สินเชื่อ
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
(รวมดอกเบีย้
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

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ 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 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่ าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

270,754
4,860
4,523
34
2,517
24
282,712
(4,344)
278,368

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
199,780
946
1,455
33
202,214
(4,344)
197,870

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/
54,887
54,887
54,887

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้ างรับ)
2,973
500
834
1
48
20
4,376
4,376

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
13,114
3,414
2,234
2,469
4
21,235
21,235

รวม
1,075,210
532,569
389,540
18,544
385,424
590
2,401,877
2,401,877

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์ นอก
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ ว
1,368
1,040,335
33,507
532,422
147
389,540
18,544
385,424
590
1,368
2,366,855
33,654
1,368
2,366,855
33,654

1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

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

เงินให้ สินเชื่อ
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
(รวมดอกเบีย้
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/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์ นอก
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ 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 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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ตารางที่ 6 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
รวมกลุ่ม
หน่วย: ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้ สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค ้าประกันการกู้ยมื เงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคารได้ ผกู พันไว้ แล้ ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิน 1 ปี
70,581
52,801
4,503
4,440
8,837
1,395,555
1,368
1,371,286
22,901

31 ธ.ค. 2559
อายุเกิน General
อายุไม่
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
214,601
(4,192) 280,990
90,364
151,819
(4,192) 200,428
57,480
50,384
54,887
15,552
4,440
4,163
12,398
21,235
13,169
1,005,394
- 2,400,949 1,513,429
1,368
1,278
995,569
- 2,366,855 1,477,621
9,825
32,726
34,530

31 ธ.ค. 2558
อายุเกิน General
รวม
1 ปี
provision
199,701
(3,161) 286,904
148,153
(3,161) 202,472
39,136
54,688
4,163
12,412
25,581
824,632
- 2,338,061
1,278
811,484
- 2,289,105
13,148
47,678

1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่ าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้ สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี ้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค ้าประกันการกู้ยมื เงิน และเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้ เบิกใช้ ซงึ่ ธนาคารได้ ผกู พันไว้ แล้ ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิน 1 ปี
85,874
68,158
4,503
4,376
8,837
1,396,483
1,368
1,371,286
23,829

31 ธ.ค. 2559
อายุเกิน General
อายุไม่
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
196,838
(4,344) 278,368 103,343
134,056
(4,344) 197,870
70,522
50,384
54,887
15,552
4,376
4,100
12,398
21,235
13,169
1,005,394
- 2,401,877 1,513,554
1,368
1,278
995,569
- 2,366,855 1,477,621
9,825
33,654
34,655

31 ธ.ค. 2558
อายุเกิน General
รวม
1 ปี
provision
184,977
(3,278) 285,042
133,429
(3,278) 200,673
39,136
54,688
4,100
12,412
25,581
825,432
- 2,338,986
1,278
811,484
- 2,289,105
13,948
48,603

1/

รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังหักรายได้ รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ และรวมเงินให้ สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย ซึง่ ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้ อยค่ าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนด้ วย
2/
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ตารางที่ 7 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี ้
และตามเกณฑ์ การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

182,636
640
1,455
33
184,764

31 ธ.ค. 2559
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
กล่ าว
ต่ากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
12,774
4,284 4,516
3,423 207,633
306 207
1,153
1,455
33
12,774
4,590 4,723
3,423 210,274

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

184,853
817
1,084
186,754

31 ธ.ค. 2558
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
กล่ าว
ต่ากว่ 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 สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

183,011
640
1,455
33
185,139

31 ธ.ค. 2559
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
กล่ าว
ต่ากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
10,005
4,056 4,512
3,364 204,948
306 207
1,153
1,455
33
10,005
4,362 4,719
3,364 207,589

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

185,716
817
1,084
187,617

31 ธ.ค. 2558
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
เงินลงทุนใน
กล่ าว
ตราสารหนี ้ *
ต่ากว่ า
สงสัยจะ
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
สูญ
พิเศษ
13,599
1,787 1,924
2,377 205,403
817
1,084
13,599
1,787 1,924
2,377 207,304
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 8 มูลค่ าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่ างปี สาหรั บเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาค
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่

ประเทศไทย
กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุม่ อเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
กลุม่ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุม่ ยุโรป
กลุม่ โอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2559
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
5,654
3,431
4,192
5,654
3,431

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
Specific
provision 3/
467
467

31 ธ.ค. 2558
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
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

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้ และหนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
ให้ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่

ประเทศไทย
กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุม่ อเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
กลุม่ แอฟริ กาและตะวันออกกลาง
กลุม่ ยุโรป
กลุม่ โอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2559
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
เงินลงทุนในตรา
มูลค่ าหนีส้ ญ
ู ที่
สารหนี ้ Specific
General
Specific
ตัดออกจาก
2/
provision 3/
provision
provision
บัญชีระหว่ างปี
5,375
2,905
467
4,344
5,375
2,905
467

31 ธ.ค. 2558
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
มูลค่ าหนีส้ ญ
ู ที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
3,353
1,647
3,278
3,353
1,647

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
Specific
provision 3/
63
63

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้ และหนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
ให้ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
2/

29

ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ* ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง
ด้ านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์ การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
4,806
38,426
10,772
27,029
53,681
9,095
40,925
30
184,764

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
3,932
1,469
2,387
1,354
3,632
12,774

31 ธ.ค. 2559
ต่ากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
7
2,561
3,601
58
221
797
194
644
547
530
153
4,590
4,723

สงสัย
จะสูญ

รวมทัง้ สิน้

1,021
9
610
1,247
536
3,423

4,813
49,541
12,529
31,017
57,473
9,095
45,776
30
210,274

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น 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
ต่ากว่ 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

รวมทัง้ สิน้
6,076
52,075
15,828
25,362
53,569
15,990
40,352
10
209,262

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
4,806
38,426
10,772
27,029
53,672
30,776
19,628
30
185,139

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
3,932
1,469
2,387
1,354
863
10,005

31 ธ.ค. 2559
ต่ากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
7
2,561
3,601
58
221
797
194
644
547
302
149
4,362
4,719

สงสัย
จะสูญ
1,021
9
610
1,247
477
3,364

รวมทัง้ สิน้
4,813
49,541
12,529
31,017
57,464
30,776
21,419
30
207,589

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น 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
ต่ากว่ 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

รวมทัง้ สิน้
6,076
52,075
15,828
25,362
53,563
35,021
19,369
10
207,304

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 10 มูลค่ าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของ
หนีส้ ูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ* จาแนก
ตามประเภทธุรกิจ
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

General
provision

4,192

31 ธ.ค. 2559
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
35
3,442
1,653
224
285
2
766
29
937
1,712
5,654
3,431

General
provision

3,161

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

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

General
provision

4,344

31 ธ.ค. 2559
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
35
3,442
1,653
224
285
2
766
29
658
1,186
5,375
2,905

General
provision

3,278

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

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 11 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ
Specific provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
รวมกลุ่ม

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
เงินสารองที่กนั ไว้ ต้นปี
หนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ เพิม่ หรื อลดระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2559
General
Specific
รวม
provision provision
3,161
3,628 6,789
(36)
(3,395) (3,431)
1,067
5,421 6,488
4,192
5,654 9,846

หน่วย : ล้ านบาท
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

* รวมเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
เงินสารองที่กนั ไว้ ต้นปี
หนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ เพิม่ หรื อลดระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2559
General
Specific
รวม
provision provision
3,278
3,353 6,631
(36)
(2,869) (2,905)
1,102
4,891 5,993
4,344
5,375 9,719

หน่วย : ล้ านบาท
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

* รวมเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 12 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เป็ นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน
และลูกหนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี ้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
รวม

สินทรัพย์ ใน
งบแสดงฐานะ
การเงิน
284,183
20,413

31 ธ.ค. 2559
รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน *
41,531
43

31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์ ใน รายการนอกงบ
รวม
งบแสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
325,714
289,423
51,787
20,456
11,339
58

29,542

17,269

46,811

38,638

25,221

63,859

93,507

22,856

116,363

100,553

24,537

125,090

50,917
52,468
37,336
7,204
291,387

1,363
312
41,843

52,280
52,468
37,336
7,516
333,230

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

รวม
341,210
11,397

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย) หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้สถาบัน
การเงิน และลูกหนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี ้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2559
สินทรัพย์ ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
282,529
41,957
20,413
43

31 ธ.ค. 2558
สินทรัพย์ ในงบ รายการนอกงบ
รวม
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
324,486
288,558
52,212
20,456
11,339
58

รวม
340,770
11,397

29,478

17,269

46,747

38,574

25,221

63,795

114,801

23,282

138,083

119,191

24,962

144,153

27,268
52,459
38,110
7,163
289,692

1,363
312
42,269

28,631
52,459
38,110
7,475
331,961

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

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย) หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ
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 การจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ปั จ จุบันธนาคารกาหนดนา้ หนักความเสี่ ยงของลูกหนี ป้ ระเภทรั ฐ บาล หรื อธนาคารกลาง หรื อ
องค์กรของรัฐ หรื อสถาบันการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี ้ โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบัน
จัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ได้ แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch
Ratings, บริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด หรื อใช้ คะแนน Country
risk classification ของ OECD มากาหนดน ้าหนักความเสี่ยงในกรณีที่ ไม่มี Country Risk Rating จาก
ECAIs
สาหรับการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิตลูกหนี ้ประเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกาหนดน ้าหนัก
ความเสี่ยงตาม Rating ที่ลกู หนี ้ได้ รับจาก ECAIs ดังนี ้
กลุ่มลูกหนี ้
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ที่เลือกใช้
- ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชนไทย (ไม่รวมตราสารหนี ้ที่
บริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
ออกโดยลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน)
- ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชนต่างประเทศ
Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,
- ตราสารหนี ้ที่ออกโดยลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
บริ ษัท ฟิ ทช์เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด

ในการเลือกใช้ Rating จาก ECAIs เพื่อกาหนดน ้าหนักความเสี่ยงนี ้ หากลูกหนี ้มีหลาย Rating
ทางธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ได้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด คือ
 กรณีมี 2 Rating และได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงที่ต่างกัน จะเลือกใช้ Rating ที่ให้ น ้าหนัก
ความเสี่ยงที่สงู กว่า
 กรณีมีมากกว่า 2 Rating และได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงที่ตา่ งกัน จะนาน ้าหนักความเสี่ยงที่
ต่าที่สดุ 2 อันดับแรกมาเปรี ยบเทียบ และเลือกใช้ น ้าหนักความเสี่ยงที่สงู กว่า แต่ถ้าได้ รับ
น ้าหนักความเสี่ยงต่าที่สดุ เท่ากัน จะเลือกใช้ น ้าหนักความเสี่ยงที่ต่าที่สดุ นัน้

36

ตารางที่ 13 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เป็ นยอดสุทธิจาก Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสินทรั พย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA
รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
น ้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี ้รายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่มี Rating
0%
20%
50% 100% 150%
50,048 13,375 10,516 10,603
171
50,019
17
81

29

5,315

1,438

7,592

0

-

8,060

9,061

3,011

90

31 ธ.ค. 2559
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
40,120
298 50,896
551 52,132 97,004
-

90,892
50,559
1,573

50,896

50,048

13,375

10,516 10,603

171

40,120
150
40,270

298
298

50,896

551
2,378
2,929

75
52,207

213
5,899
2,358
99,362

-

2,555
2,555
1,510

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
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หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
น ้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ่ ีไม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี ้รายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่มี 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
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ 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

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
น ้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ่ ีไม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี ้รายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่มี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
50,048 13,311 10,516 10,603
171
50,019
17
81

29

5,251

1,438

7,592

0

-

8,060

9,061

3,011

90

31 ธ.ค. 2559
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
39,874
298 50,891
551 28,479 119,743
-

112,611
26,910
1,569

50,891

50,048

13,311

10,516

10,603

171

39,874
150
40,024

298
298

50,891

551
2,347
2,898

213
6,919
75
2,350
28,554 122,093

-

2,554
2,554
1,294

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
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หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
น ้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ่ ีไม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี ้รายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่มี 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
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31 ธ.ค. 2558
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ 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

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
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ตารางที่ 14 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนที่มีหลักประกัน* ของแต่ ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่วย : ล้ านบาท
สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
การคา้ ประกัน
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
12,846
26,378
21,451
35,561

ลูกหนีท้ ่ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับสถาบันการเงิน และลูกหนี ้บริษัทหลักทรัพย์
6,117
3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
5,248
4. ลูกหนี ้รายย่อย
1,481
5. สินเชื่อเพี่อที่อยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
48
รวม
12,894
* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี ้ทังในและนอกงบแสดงฐานะการเงิ
้
นแล้ ว

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
การคา้ ประกัน
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต
12,846
26,378
21,451
35,561

-

-

-

-

-

-

-

26,349

14,585

35,561

6,117

26,349

14,585

35,561

2
27
105
26,483

5,107
1,759
40
21,491

35,561

5,248
1,481
48
12,894

2
27
105
26,483

5,107
1,759
40
21,491

35,561
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5.3 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึงความเปลี่ยนแปลงหรื อความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรื อเงิน
ลงทุนเพื่อค้ า ดังนันความเสี
้
่ยงด้ านตลาดเกิดขึ ้นเมื่อธนาคารมีการทาธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของปั จจัยด้ านตลาด อันได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารใน
ตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของ
ธนาคารได้ ธนาคารใช้ นโยบายบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้ าน
ตลาด ที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง อีกทังธนาคารยั
้
งมีการประเมินและกาหนดเงินทุน
สารองเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านตลาด ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ความเสี่ยงด้ านตลาดประกอบด้ วย
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้ าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงตามกรอบนโยบายที่ คณะกรรมการธนาคารกาหนด โดยธนาคารมี การคานวณราคา
ยุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้ าทุกวัน เพื่อติดตามกาไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดย
หน่วยงานควบคุมดูแลความเสี่ยงทาหน้ าที่จดั ทารายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการกาหนด One Basis
Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินทุนของธนาคาร
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริ หารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ยง
ตามที่นโยบายของธนาคารกาหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการ
ให้ สินเชื่อ หรื อใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
กาหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ ทาการ
ประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจาทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม่าเสมอ
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 ความเสี่ยงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทาธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้ านอกเหนือจากการลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทในเครื อของธนาคาร รวมถึง หุ้นสามัญที่ ไ ด้ รับมาจากการปรั บโครงสร้ างหนี ท้ ี่มี ปัญหา และในบาง
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่พิจารณาแล้ วว่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ
และมีการบริหารจัดการที่ดี สาหรับตราสารอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives)
ธนาคารบริหารโดยการปิ ดความเสี่ยงด้ านตลาดทังหมด
้
จึงไม่มีความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชีเพื่อค้ าของตรา
สารทุน หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
สาหรับบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิ นของธนาคาร ไม่มีการทาธุรกรรมด้ านความเสี่ยงด้ านตลาดแต่
อย่างใด
ตารางที่ 15 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรั บความเสี่ยงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธี SA

เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ความเสีย่ งด้ านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยง
ด้ านตลาด โดยวิธี SA

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2559
2559
2,747
2,612
250
152
2,997
2,764

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2559
2559
2,747
2,612
250
152
2,997
2,764
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ตารางที่ 16 มูลค่ าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

มูลค่ าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ราคาทุน
 ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ตา่ กว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร ทุน
ประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนแยก
ตาม วิธี SA

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558

66
102
301
2
28

68
98
333
91
24

66
102
2,009
2
28

68
98
2,041
91
24

15

17

127

130

 ข้ อมูลความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
5.4 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (IRRBB) หมายถึง ความเสี่ยงในปั จจุบนั และ
ที่อาจเกิดขึน้ ต่อผลประกอบการรายได้ ของธนาคารและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี ้ย
ธนาคารบริ หารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ผ่านนโยบายที่มีการกาหนดขึ ้นโดย ALCO
ทัง้ นี ้ IRRBB ที่ ดาเนิ นการโดยธนาคารจะเป็ นไปตามระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ ซึ่ง ได้ รับอนุมัติจ าก
คณะกรรมการธนาคาร ALCO เป็ นคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงาน
ต่อ BRC และด้ วยการสนับสนุนจากทีมบริ หารความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM) ของสายบริ หาร
ความเสี่ยง และด้ านบริหารเงินกองทุนและงบดุลของสายการเงิน ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
ติดตามงบดุล การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เพื่อที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า IRRBB อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีสายบริ หารเงินรับผิดชอบในการบริ หารจัดการ IRRBB วันต่อวัน และปิ ด
gapping รวมทังด
้ าเนินการตามของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งเป็ นมาตรการ
วัดผลกระทบระยะยาวของการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบี ้ยที่ครอบคลุมสินทรัพย์และหนี ้สิน
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ทัง้ หมดของธนาคาร โดยกาหนดและประเมิ นความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้ เป็ นค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่า ทาง
เศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ และเงินทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต) เนื่องจากมูลค่า
พอร์ ตสินทรัพย์และหนี ้สินจะเพิ่มขึ ้นและลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย มาตรการนี จ้ ะช่วยให้
ธนาคารสามารถประเมินขนาดความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้ นสถานะของบัญชีเพื่อการธนาคาร
ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ EVE จะคานวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สินในช่วงเวลาต่างๆ กัน นอกจากนี ้ ธนาคารยังประเมินผลกระทบจาก
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยที่ก่อให้ เกิดการสูญเสียรายได้ จากการที่อตั ราดอกเบี ้ยมีการเปลี่ยนแปลงทังในภาวะ
้
ปกติและภาวะวิกฤตด้ วย
การจัดเพดานความเสี่ยง (MATs) มีการกาหนดเป็ นมาตรการ Pre-emptive เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นจากผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ (NII) รวมทังความอ่
้
อนไหวของ EVE โดยผลวิเคราะห์ NII และ
EVE จะรายงานไปยัง ALCO, BRC และคณะกรรมการธนาคาร เป็ นประจาทุกเดือน
ธนาคารบริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้ างสินทรั พ ย์และหนี ส้ ินเพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE ผลของการ
ทดสอบในภาวะวิกฤตจะถูกใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ในงบดุลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนธุรกิจภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ตารางที่ 17 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้ านบาท
สกุลเงิน
บาท
USD
อื่น ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ร้ อยละของประมาณการรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิในอีก 1 ปี ข้ างหน้ า

รวมกลุ่ม
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2559
2558
(234)
(126)
84
79
1
4
(149)
(43)
-1.8%
-0.5%

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2559
2558
(147)
(51)
84
79
1
4
(62)
32
-0.8%
0.4%

* ใช้ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 100 bps
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5.5 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องหมายถึง ความเสี่ยงในปั จจุบนั และที่คาดว่าจะเกิดกับรายได้ เงินกองทุน
ผู้ถือหุ้น หรื อชื่อเสียงของธนาคารที่เกิดจากการไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้ องการ
เงินทุน ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต (ทัง้ ที่คาดการณ์ ไว้ และไม่คาดคิด) หรื อภาระผูกพันตามกฎระเบียบ ที่มี
กาหนดการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงการดาเนินงานประจาวัน และมีค่าความสูญเสียที่ไม่สามารถยอมรับได้
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องเกิดจากการไม่สมดุลกันในระยะเวลาของกระแสเงินสด
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารคือ เพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุนี ้ นโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องคือ การรักษาพอร์ ตที่มีคณ
ุ ภาพและมีการกระจายการลงทุนของสินทรัพย์สภาพ
คล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื่องจากเครื อข่ายที่กว้ างและการมุ่งเน้ น
ตลาดขนาดใหญ่ของธนาคาร ธนาคารมุ่งรักษาฐานเงินฝากหลักที่หลากหลายประกอบด้ วยเงินฝากออม
ทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื่อให้ มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที่มีเสถี ยรภาพ อีกทัง้
ธนาคารยังคงสารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทั ง้ ปี เพื่อให้ การดาเนินงานของธนาคารมีความปลอดภัย
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โครงสร้ างและยุทธวิธีมมุ มองของธนาคาร
ความรับผิดชอบแบบวันต่อวัน สาหรับการบริ หารและการควบคุมความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง จะ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset and Liability Management Committee:
ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่างน้ อยเดือนละครัง้ เพื่อหารื อเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง และประมาณ
การณ์แหล่งเงินทุนของธนาคาร ALCO เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการโดยรวมและการกากับดูแลสภาพคล่อง
และให้ ความคิดเห็น /ข้ อเสนอแนะต่อนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องก่อนที่ จ ะขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี ้ ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมตั ิเพดานความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ ทีมบริ หารความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM) เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระและทางานใกล้ ชิ ดกับสายบริ หารเงิน ในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
สภาวะตลาด ในขณะที่ สายธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบในการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ สายบริ หารเงินทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารเงินทุนโดยรวม เมื่อมี
ความจาเป็ นหรื อฉุกเฉิ น ธนาคารมีการจัดการสถานะสภาพคล่องอย่างรอบคอบในการตอบสนองความ
ต้ องการประจาวัน ธนาคารมีการวัดและการคาดการณ์กระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจาก profile ที่ครบกาหนดของ
สินทรั พ ย์ หนี ส้ ิ น ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพันธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกาหนด ภายใต้
เงื่อนไขทางธุรกิจ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็ นประจา สาหรับบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
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การบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องได้ มีการกระจายอานาจ ดังนัน้ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องธนาคารอาจ
พิจารณาและอนุมตั วิ งเงินให้ กบั บริษัทเหล่านัน้ ตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องที่ บริ หารโดยธนาคารจะอยู่ภ ายใต้ เพดานความเสี่ยง (Management
Action Triggers: MATs) และระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ และเป็ นการแจ้ งเตือนผู้บริ หาร
ถึง สภาวะและแรงกดดันด้ านสภาพคล่องที่ เ กิ ดขึน้ นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องของ
ธนาคาร รวมทังสมมติ
้
ฐานและเพดานความเสี่ยงจะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมี นัยสาคัญ เกี่ ยวกับกฎระเบียบ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงความต้ องการทางธุ รกิ จและสภาวะตลาด
สถานะด้ านสภาพคล่องมีการตรวจสอบประจาทุกวัน เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ความเสี่ยงภายในและ
ข้ อกาหนดของทางการเกี่ยวกับการเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
การมีแผนฉุกเฉินด้ านสภาพคล่องของธนาคารเพื่อเป็ นการแจ้ งเตือน และเพื่อให้ มีการจัดการได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตสภาพคล่องและอยู่ภายใต้ สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ แผนฯ ประกอบด้ วย 2
องค์ประกอบสาคัญ คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System: EWS) และทีมบริ หารในภาวะ
วิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management Team: FCMT) EWS จะถูกออกแบบมาเพื่อแจ้ งเตือน
ผู้บริหารของธนาคาร เมื่อใดก็ตามที่สภาพคล่องอาจจะมีความเสี่ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบ
ปั ญหาการขาดสภาพคล่อง และการประเมินความต้ องการเงินทุน และกลยุทธ์ ในอนาคตของวิกฤตสภาพ
คล่อง EWS จะถูกสร้ างขึ ้นจากชุดของตัวชี ้วัด (ตรวจสอบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า) ที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ส่งสัญญาณความแข็งแกร่ งทางการเงินและความมัน่ คงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่อง
จะดาเนินการทุกครึ่ งปี เพื่ อระบุและวัดผลกระทบทางการเงิ นและช่วยให้ ฝ่ ายจัดการดาเนินมาตรการได้
ล่วงหน้ า สถานการณ์จาลองสภาวะวิกฤตมี 3 รูปแบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม
(MWC) และวิกฤตรวม BISC and MWC (CC) สมมติฐานที่ใช้ รวมทังอั
้ ตราการไหลออกของเงินฝาก อัตรา
เบิกใช้ เงินกู้ และส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง จะมีการบันทึกและผลการทดสอบจะถูกนาเสนอ
ALCO คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที่ผ่านมาได้ ชี ้ให้ เห็นว่า
ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที่ จะตอบสนองความต้ องการสภาพคล่องภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบในภาวะ
วิกฤตต่างๆ
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5.6 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมอัน
เนื่องมาจากกระบวนการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรื อเหตุการณ์ ภายนอก ซึ่งยังประกอบด้ วยปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี ห รื อ การขาดธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร ปั จ จัย เหล่ า นี ส้ ามารถส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบต่อ ผล
ประกอบการด้ านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้ จดั ให้ มีนโยบาย แนวทางและ
วิธีการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี
อานาจหน้ าที่กาหนดและนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการ BRC ตามอานาจที่ได้ รับ
มอบหมาย เพื่ออนุมตั นิ โยบาย และวิธีปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการที่เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
สากล นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการเพื่อหารื อ พิจารณา
กลั่นกรอง ประเมิ นและให้ คาแนะนาในประเด็นต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการ และยัง
ครอบคลุมถึง เหตุการณ์ ทุจ ริ ตที่ อาจเกิดขึน้ โดยมี ปัจจัยสาคัญที่ ทาให้ เกิ ดความเสี่ยง ได้ แก่ ด้ านบุคลากร
กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารคือ การกาหนดความรับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทังในด้
้ านธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน โดยได้ รับความร่วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้
ปฏิ บัติ ก ารในหน่ ว ยงานนัน้ ๆ รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดูแ ลทัง้ ภายในและภายนอก
กฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้เพื่อให้
มัน่ ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงภายใน
หน่ว ยงานของตน จึง มี ก ารแต่ง ตัง้ ผู้ป ระสานงานด้ า นก ากับ การปฏิ บัติง านและบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ปฏิบตั ิการ (Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตามดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
้ ทีมบริ หารความ
เสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการจะทาหน้ าที่พฒ
ั นาเครื่ องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม
รายงานและติดตามความเสี่ ย งด้ านปฏิ บัติการให้ ส อดคล้ องกับนโยบายความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการของ
ธนาคารและเป็ นมาตรฐานสากล
ทังนี
้ ้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษัทย่อยในเครื อของธนาคาร จะต้ องมีการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร โดยใช้ เครื่ องมือหรื อกระบวนการต่อไปนี ้
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1. การประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA)
ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้ วยตนเองและรายงานผลต่อสาย
บริหารความเสี่ยง รายงานเหล่านี ้จะใช้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นโดยรวมและใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการกาหนดแผนดาเนินการแก้ ไขและติดตาม นอกจากนี ้ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาว่าโครงสร้ างและกระบวนการทางานของหน่วยงานเหล่านันมี
้ ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นการ
ช่วยลดอุปสรรค์ในการปฏิบตั งิ านรวมทังแก้
้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ทนั เวลา ตลอดจนมีการกาหนดหน้ าที่สาหรับ
ผู้ปฏิบตั ิงานทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่งรวมถึงการกาหนดขอบเขตหน้ าที่ความ
รับผิดชอบและอานาจในการอนุมตั ทิ ี่ชดั เจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ รวมทังมี
้ การดูแลเรื่ องความ
ปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งทาให้ มีความมัน่ ใจได้ ว่าธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้ อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้ อมูลความเสียหายด้ านปฏิบัตกิ าร (Loss Event Data Reports: LED)
ธนาคารกาหนดให้ ทกุ หน่วยงานมีหน้ าที่รายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
รายงานข้ อมูลความเสียหายนี ้จะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสี่ยง
ด้ านปฏิบตั กิ ารของตน และป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี ้ขึ ้นอีกในอนาคต ข้ อมูลการ
รายงานเหตุการณ์ ความเสี ยหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิง สถิติ เพื่อพัฒนาและกาหนด
รูปแบบการคานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้ นา KRI มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับ
องค์กร ทังนี
้ ้ สัญญาณเตือนล่วงหน้ าที่หน่วยงานได้ รับซึ่งเป็ นผลจากการจัดทา KRI จะทาให้ ฝ่ายบริ หารของ
หน่วยงานสามารถบริ หารจัดการและติด ตามผลการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรื อความเสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ยง
ด้ านปฏิบตั กิ ารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้ อบกพร่องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบวิธีการควบคุมที่ไม่ดีเพียงพอ หรื อไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุที่อาจทาให้ ความเสี่ยงที่คง
อยูเ่ กินความเสี่ยงที่กาหนดของธนาคาร เพื่อที่จะบริ หารจัดการข้ อบกพร่องเหล่านี ้ ธนาคารได้ พฒ
ั นานโยบาย
บริ หารจัดการประเด็นข้ อบกพร่องในการควบคุมขึ ้นเพื่อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดย
จุดประสงค์ของนโยบายจัดทาขึน้ เพื่อให้ ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้ อบกพร่ องต่างๆ ได้ ถูกระบุและจาแนก
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ออกมา รวมถึงมีการกากับดูแลให้ แน่ ใจว่าประเด็นปั ญหาได้ ถูกแก้ ไขหรื อได้ มีการรายงานต่อผู้บริ หารของ
ธนาคารเพื่อทราบอย่างเหมาะสม
5. กระบวนการอนุมัตกิ ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้
กาหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ มงวดโดยให้ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
เป็ นต้ น รวมถึ ง ก าหนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่อ ย่ า งครอบคลุม ทุก ด้ า นโดยคณะท างานและ
หน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
6. กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้ า จึง
กาหนดให้ มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตั ิในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า โดยจัดตังหน่
้ วยงานเพื่อเป็ นช่องทางใน
การรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีถึงธนาคาร ได้ แก่ การร้ องเรี ยนผ่านสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ศูนย์กลางการรับ
เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ Complaint Centre) การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (CIMB Thai Care Centre) การ
ร้ องเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) โดยสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยนที่ผา่ นมาตามช่องทางต่างๆ ข้ างต้ น
สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จ ะทาหน้ าที่ พิจ ารณาและจัดส่ง เรื่ องร้ องเรี ยนไปยัง หน่วยงานที่ ถูก
ร้ องเรี ยน เพื่ อให้ ทาการตรวจสอบข้ อเท็จ จริ ง หาแนวทางการแก้ ไ ข และจัดทาหนัง สื อตอบชี แ้ จงไปยัง ผู้
ร้ องเรี ยนโดยตรง ส่วนเรื่ องร้ องเรี ยนที่ผ่านมาจากหน่วยงานทางการ สานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้ทา
หนัง สื อตอบชี แ้ จงไปยัง หน่วยงานทางการ เพื่ อให้ ไ ด้ รับทราบผลการดาเนินการแก้ ไ ข นอกจากนี ้ ส านัก
กรรมการผู้จดั การใหญ่จะรวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยนทังหมดและแนวทางแก้
้
ไขนาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางาน
ร่ วมพิจารณาปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้ รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข เพื่อสร้ างความพึงพอใจ
ให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยนและป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดขึน้ อีก หลังจากนัน้ สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุ ปเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและผลการแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ประจาทุกเดือน
7. แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกาหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทกุ หน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงบริ ษัทในเครื อต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดาเนินการเขียนแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้ มีการทดสอบแผนโดยอ้ างอิงขัน้ ตอนที่ ระบุไว้ ในแผนความ
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ต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆ กระทัง่ ส่งผลชะงักงันต่อ
ธุรกิจที่สาคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที่สาคัญนันกลั
้ บคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนื่องได้
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนภายในเวลาที่ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาชื่อเสียงของธนาคารและความมัน่ ใจ
ของลูกค้ าของธนาคารและบริษัทในเครื อ
8. การตรวจสอบและกากับการปฏิบัตงิ าน (Internal Audit and Compliance)
ธนาคารมี ด้านตรวจสอบภายในและฝ่ ายกากับการปฏิ บัติง านเป็ นหน่วยงานอิสระที่ ช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการทาหน้ าที่ตรวจสอบและกากับการปฏิบตั ิงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ านตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามหลักการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ส่วนฝ่ าย
กากับ การปฏิ บัติง านทาหน้ าที่ ติดตามควบคุม การดาเนิน งานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
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6. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที่ 18 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ ่ สี าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน*
หัวข้ อ

1
2
3
4

5
6

7
8
9

รายละเอียด
ผู้ออกตราสารทางการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
รุ่นหรื อหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
TH0041032B06
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ /
เงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชันที
้ ่ 2)
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้ นเรื่ อง loss absorption at the
point of non-viability
กรณีที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ ระบุคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว
ต้ องทยอยลดนับหรื อนับได้ เต็มจานวน
ทยอยลดนับได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้ และ
ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อย
ละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ ้นสุดอายุ
สัญญา
จัดอยูใ่ นระดับธนาคาร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ
3,000 ล้ านบาท
(หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย)
1,000 บาท : หน่วย

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
MYBPN1400414

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
MYBPN1600096

เงินกองทุนชันที
้ ่2

เงินกองทุนชันที
้ ่2

มีมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์
Basel III

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์
Basel III

นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้
และต้ องทยอย (Amortised) ลดนับ
ร้ อยละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ ้นสุด
อายุสญ
ั ญา
ระดับธนาคาร
4,070 ล้ านบาท

นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้
และต้ องทยอย (Amortised) ลดนับ
ร้ อยละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ ้นสุด
อายุสญ
ั ญา
ระดับธนาคาร
5,016 ล้ านบาท

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย : หน่วย

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย : หน่วย
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หัวข้ อ
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี

รายละเอียด
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
9 พฤศจิกายน 2555
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

รายละเอียด
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
7 กรกฎาคม 2557
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

รายละเอียด
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
11 กรกฎาคม 2559
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

9 พฤศจิกายน 2565
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
15 วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการไถ่ถอน หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มี
หลักประกันให้ กบั สถาบันการเงิน
และนักลงทุน / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด:
หุ้นมีอายุ 10 ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่
ถอนก่อนวันครบกาหนดหลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปี โดยต้ องได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
/ วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ

5 กรกฎาคม 2567
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ 2
เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
/ สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10
ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

10 กรกฎาคม 2569
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ 2
เพื่อขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
/ สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10
ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับความเห็น ชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

11 วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
12 ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรื อมีการกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืน
13 วันครบกาหนด (Original maturity date)
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้ รับการ
อนุมตั ิจากผู้กากับดูแลหรื อไม่
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หัวข้ อ

16 วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ ามี)
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ ใด
17 ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
18 อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง

รายละเอียด
9 พฤศจิกายน 2560
/ มูลค่าไถ่ถอนจานวน 3,000 ล้ าน
บาท
อัตราคงที่ (Fixed rate)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี
ชาระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน

19 มี dividend stopper หรื อไม่
ไม่มี dividend stopper
20 ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี ้ย
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ได้ รับ
หรื อผลตอบแทนอื่นใดได้ เองทังหมด
้
หรื อบางส่วน หรื อตามคาสัง่ ที่ได้ รับ
21 มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่ เช่น มี
ไม่มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผล
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะขันบั
้ นได (step up)
ตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะ
ขันบั
้ นได (No step-up)
22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพทีธ่ นาคาร /
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนันก
้ าหนดไว้ (Conversion trigger)
25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
-

รายละเอียด
/วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ
8 กรกฎาคม 2562
/มูลค่าไถ่ถอนจานวน 400 ล้ าน
เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
-

รายละเอียด
/วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ
10 กรกฎาคม 2564
/มูลค่าไถ่ถอนจานวน 570 ล้ าน
เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
-

อัตราคงที่ (Fixed rate)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชาระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ได้ รับ

อัตราคงที่ (Fixed rate)
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชาระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผล
ตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะ
ขันบั
้ นได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

ไม่มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผล
ตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะ
ขันบั
้ นได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-
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26
27
28
29
30

หัวข้ อ
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุประเภทตราสารทางการเงินทีม่ ีการแปลง
สภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุผ้ อู อกตราสารทางการเงินที่มกี ารแปลง
สภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนัน้
กาหนดไว้

รายละเอียด
-

รายละเอียด
-

รายละเอียด
-

-

-

-

ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
-

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที่จะทาให้ เกิดการลดมูลค่า
มีดงั ต่อไปนี ้
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น
มีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบ
ต่อผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ
ธนาคารไม่สามารถเพิม่ ทุนได้ ด้วย
ตัวเอง เป็ นต้ น และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงานของทางราชการที่มี
อานาจอื่นใดตัดสินใจจะเข้ า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น
การให้ เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที่จะทาให้ เกิดการลดมูลค่า
มีดงั ต่อไปนี ้
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น
มีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบ
ต่อผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ
ธนาคารไม่สามารถเพิม่ ทุนได้ ด้วย
ตัวเอง เป็ นต้ น และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงานของทางราชการที่มี
อานาจอื่นใดตัดสินใจจะเข้ า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น
การให้ เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร
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หัวข้ อ

31 กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
32 กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
33 หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้ อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
34 สถานะของลาดับการด้ อยสิทธิในกรณีที่มีการชาระบัญชี (ให้ ระบุประเภทของ
ตราสารทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่า)

รายละเอียด

รายละเอียด
และหน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้
ธนาคารทราบถึงการตัดสินใจนัน้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวนหรื อ
บางส่วน
เป็ นการลดมูลค่าถาวร (Permanent)
ตราสารที่มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้ด้ อยสิทธิทกุ ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท / หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (ถ้ ามี) / ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
เงินปั นผลและ/หรื อหุ้นสามัญ
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 / ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วย
กันเอง และกับตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั
และในอนาคต

รายละเอียด
และหน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้
ธนาคารทราบถึงการตัดสินใจนัน้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวนหรื อ
บางส่วน
เป็ นการลดมูลค่าถาวร (Permanent)
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
(ถ้ ามี) / ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 / ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วย
กันเอง และกับตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั
และในอนาคต

* ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน จานวน 3,000 ล้ านบาท ครบกาหนด 14 กรกฎาคม 2564 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ (ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ) ธนาคารได้ รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามหนังสือเลขที่ ฝกก.(02) 23/2559 การขออนุญาตไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
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ตารางที่ 19 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
เฉพาะธนาคาร

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดธันวาคม 2559

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 :
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2)

หน่วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการที่จะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือ
ทยอยหักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

26,848 1/
93 3/

(110) 2/

(2,832)4/
24,109

(145) 4/

24,109
12,8855/

(5,100) 5/

12,885
36,994

1/

CET 1 capital ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก CET 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 25,726 ล้ านบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,380 ล้ านบาท และขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้ที่ทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ในปี 2559 จานวน (186) ล้ านบาท และกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ในปี 2559 จานวน 21 ล้ านบาท และขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ในปี 2559 จานวน (93) ล้ านบาท
2/
ส่วนที่เหลือจากการทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้ จานวน (124) ล้ านบาท และกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดาเนินงานในต่างประเทศ จานวน 14 ล้ านบาท
3/
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
4/
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี จานวน 1,076 ล้ านบาท, ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จานวน 183 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ทยอยหัก ในปี 2559 จานวน 218 ล้ านบาท และส่วนที่เหลือจากการทยอยหักนาไป รวมคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จานวน 145 ล้ านบาท
5/
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III จานวน 9,086 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามเกณฑ์
Basel III ที่สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ดังนัน้ ส่วนที่เหลือที่ต้องทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 5,100 ล้ านบาท
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รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรือทยอย
หักเงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดธันวาคม 2559
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1
2
3
4
5
6
7

8

ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื ้อคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินสารองที่ได้ จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิ ้นงวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรื อห้ องชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ (Owner changes)

12,387
5,713
398
7,863
1,567
(158)
21
(93)

(124) 1/
14 2/

(43)
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9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช้ วธิ ี Fair value option
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน

27,655

93
93
(929) 3/
4/
(221)
(1,289)
-

(147) 4/
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23
24
25
26
27
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29
30
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เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข้ อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้ างอิงที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทที่บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้ าไปลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสาร
ทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
(2,439)
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
25,309
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี ้สามัญ และเจ้ าหนี ้ด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง่ รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 32 ถึง 34 ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
การซื ้อคืนตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
การถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงิน
หรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่น ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่
ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข้ อ 39 และ 40
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี ้หรื อตราสารทุน (Bond / Equity

-
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีทเี่ งินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็ม
จานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 50 ถึง 52 ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(General provision)
เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)

25,309
12,086
644
-

(5,100) 5/
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รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
การซื ้อคืนตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
การถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่น ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น
นอกจากที่ระบุในข้ อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
อืน่ กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี ้หรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ น
ผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้

12,730
-

-
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรือทยอย
หักเงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดธันวาคม 2559
65
66
67
68

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ (TC = T1+T2)

12,730
38,039

1/

ส่วนที่เหลือจากการทยอยนับเข้ า CET 1 ของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้ จานวน 124 ล้ านบาท
ส่วนที่เหลือจากการทยอยนับเข้ า CET 1 ของกาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ จานวน 14 ล้ านบาท
3/
ผลขาดทุนสุทธิครึ่งปี หลัง (กค.-ธค. 2559) จานวน 724 ล้ านบาท และผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
4/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ทยอยหัก CET 1 ในปี 2559 จานวน 221 ล้ านบาท และส่วนที่เหลือจากการทยอยหักนาไปรวมคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จานวน 147 ล้ านบาท
5/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จานวน 9,086 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที่สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ในปี 2559
ดังนัน้ ส่วนที่เหลือที่ต้องทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 5,100 ล้ านบาท
2/
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ตารางที่ 20 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ กับภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน*
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดธันวาคม 2559
สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
4. เงินลงทุนสุทธิ
5. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
6. เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
6.1 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
6.2 ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ
6.3 หัก รายได้ รอตัดบัญชี
6.4 หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
6.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ
7. ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
8. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท
จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงิน จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1,939
8,528
21,235
55,062
-

1,939
8,528
21,235
55,062
-

211,437
590
212,027
(5,849)
(9,793)
(45)
196,340
45
1,285

211,437
590
212,027
(5,849)
(9,793)
(45)
196,340
45
1,285

A 1/
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดธันวาคม 2559
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
10. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
10.1 ส่วนที่นบั เข้ า CET 1
10.2 อื่น ๆ
11. สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
12. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
13. เงินรับฝาก
14. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
15. หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
16. หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
17. หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
18. ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
18.1 ตราสารหนี ้ที่ออก
18.2 เงินกู้ยมื
18.3 ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
19. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
20. ประมาณการหนี ้สิน

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงิน จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3,671
3,671
368
368
221
221
B 2/
147
147
1,289
1,289
C
7,708
7,708
297,470
297,470
183,663
11,595
250
18,874
21,381

183,663
11,595
250
18,874
21,381

10,750
14,833
45
1,998

10,750
14,833
45
1,998

D 3/
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดธันวาคม 2559
21. หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
22. หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ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 ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
23.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ
23.1.2.2 หุ้นสามัญ
23.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
23.3 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) มูลค่าหุ้น
23.3.1 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
23.3.2 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
23.4 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
23.4.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
23.4.1.1 ส่วนที่นบั เข้ า CET1
23.4.1.2 อื่นๆ

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงิน จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7,376
7,376
270,765
270,765

12,387

12,387

12,387
-

12,387
-

5,713
1,094
1,639
1,567
72

5,713
1,094
1,639
1,567
72

E

F

G 1/
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดธันวาคม 2559
23.4.2 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
23.4.2.1 ตราสารหนี ้
23.4.2.1.1 ส่วนที่นบั เข้ า CET1
23.4.2.1.2 อื่นๆ
23.4.2.2 ตราสารทุน
23.4.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23.4.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
23.4.4.1 ส่วนที่นบั เข้ า CET1
23.4.4.2 อื่นๆ
23.4.5 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธิผล)
23.4.6 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล)
23.4.7 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษัทร่วม
23.5 ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียของธนาคารในบริ ษัทย่อย
23.6 กาไร (ขาดทุน) สะสม
23.6.1 จัดสรรแล้ ว
23.6.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
23.6.1.2 อื่น ๆ

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงิน จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(282)
(282)
(310)
(310)
(186)
(186)
H 5/
(124)
(124)
28
28
H
(205)
(205)
I 6/
35
35
21
21
J 7/
14
14
(93)
(93)
K
-

-

(43)

(43)

398
-

398
-

L

M
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดธันวาคม 2559
23.6.2 ยังไม่ได้ จดั สรร
23.6.2.1 ส่วนที่นบั เข้ า CET 1
23.6.2.2 รอจัดสรร
23.6.2.3 ขาดทุนสาหรับงวด หักออกจาก CET 1
23.7 หัก หุ้นทุนซื ้อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ
23.8 หัก หุ้นทุนซื ้อคืน - หุ้นสามัญ
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
23.9 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงิน จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับ การอ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7,863
17
(724)
26,705
26,705
297,470

7,863
17
(724)
26,705
26,705
297,470

N
O 8/

*

รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ มีความแตกต่ าง
เงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชันลู
้ กหนี ้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
2/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น สิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ ทยอยหักออกปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
3/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ Basel lll และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนัน้ จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของฐานที่ใช้ ในการทยอยลดนับ และในปี ถัดไปจะต้ องทยอยลดลงปี ละ 10%
4/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
5/
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้ที่ทยอยนับเข้ าปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
6/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7/
กาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ ที่ ทยอยนับเข้ าปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
8/
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวดครึ่งปี หลัง (กค.-ธค. 2559) จะต้ องนามาหักออกจาก CET 1 capital ทันที ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
1/
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ส่ วนที่ 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
หน่วย : ล้ านบาท

1
2
3
4
5
6
7

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื ้อคืน
12,387
E
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
5,713
F
ทุนสารองตามกฎหมาย
398
M
เงินสารองที่ได้ จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิ ้นงวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7,863
N
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
7.1 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรื อห้ องชุดในอาคารชุด
1,567
G 4/
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้และตราสารทุน
(158)
H 5/
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
21
J 7/
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสี่ยงใน
(93)
K
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุน สุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(43)
L
-

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ (Owner changes)
รายการของบริ ษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช้ วิธี Fair value option
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)

27,655
93

K

93
(929)
(221)
(1,289)
-

I 6/+O 8/
B 2/
C
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

การถือตราสารทุนไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทเงินทุนและบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข้ อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้ างอิงที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่ วม
ลงทุนเข้ าไปลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสาร
ทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2,439)

72

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
25,309
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี ้สามัญ และเจ้ าหนี ้ด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง่ รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 32 ถึง 34 ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
รายการของบริ ษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
การซื ้อคืนตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
การถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงิน
หรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่น ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่
-
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42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข้ อ 39 และ 40
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี ้หรื อตราสารทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็ม
จานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล

-

25,309
-
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
12,086
D 3/
644
A 1/
-

เงินที่ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 50 ถึง 52 ที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(General provision)
เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริ ษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชันที
้ ่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
การซื ้อคืนตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
การถือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่นทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น
นอกจากที่ระบุในข้ อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
อื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี ้หรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขาย

12,730
-
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63
64
65
66
67
68

ข้ อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ (TC = T1+T2)

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
12,730
38,039

1/

เงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชันลู
้ กหนี ้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด สาหรับเงินสารองสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(Normal provision) จะนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ จานวน 644 ล้ านบาท แต่ไม่เกินร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น สิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ ทยอยหักออกปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
3/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll จานวน 9,086 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 3,000 ล้ านบาท ที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนัน้ จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของ
ฐานที่ใช้ ในการทยอยลดนับ และในปี ถัดไปจะต้ องทยอยลดลงปี ละ 10%
4/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที่ได้ รับอนุมตั จิ ากธนาคารแห่งประเทศไทย
5/
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารทุน จานวน 28 ล้ านบาท และขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้ที่ทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ในปี 2559 จานวน 186 ล้ านบาท
6/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7/
กาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ ทยอยนับเข้ าปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
8/
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวดครึ่งปี หลัง (กค.-ธค. 2559) จะต้ องนามาหักออกจาก CET 1 capital ทันที ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
2/

76

