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ส่ วนที่ 1: การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3
1. บทนา
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้ วย 3 หลักการ คือ
 หลักการที่ 1 การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
หลักการที่ 1 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าระดับที่กาหนด เพื่อรองรับความ
เสี่ยง 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
 หลักการที่ 2 การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีกระบวนการประเมิน ความ
เพี ยงพอของเงิ น กองทุนเพื่ อ รองรั บความเสี่ ย งที่ มี นัยส าคั ญ ซึ่ง รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ไ ด้ กล่าวถึง ใน
หลักการที่1
 หลักการที่ 3 การใช้ กลไกตลาดการกากับดูแล
หลักการที่ 3 ส่งเสริมการใช้ กลไกตลาดในการกากับดูแล โดยกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญด้ านเงินกองทุนและความเสี่ยงของตนเอง เพื่อ ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในตลาดสามารถเข้ าถึงและใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ได้
สาหรับการกากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนดให้ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ เ ปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับการดารงเงิ นกองทุน กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและข้ อมูลส าคัญๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของธนาคารให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในตลาดทราบ ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายครึ่งปี และ
รายปี คือ ข้ อมูล ณ สิ ้นงวด 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด
ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ ้นงวด
2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 ฉบับนี ้ เป็ นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งกาหนดให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลทัง้ ในระดับธนาคาร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full
Consolidation basis) โดยกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้ วยบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
1/

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม่)
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด 1/ ประกอบธุรกิจให้ เช่า/เช่าซื ้อรถยนต์
บริษัท เวิลด์ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์
บริษัท ซีที คอลล์ จากัด ประกอบธุรกิจให้ บริการติดตามทวงหนี ้และเรี ยกเก็บหนี ้

เดิม คือ บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จากัด และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
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3. เงินกองทุน
3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จานวนทังสิ
้ ้น 47,886 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จานวน
34,876 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จานวน 34,876 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จานวน 13,010 ล้ าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จานวน 32,797 ล้ านบาท
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จานวน 32,797 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จานวน 13,219 ล้ านบาท รวมเป็ น
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น 46,016 ล้ านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้ วย
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ ประกอบด้ วย






ทุนหุ้นสามัญชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ อาคารหรื อห้ องชุดในอาคารชุด
o กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี ้และตราสารทุน
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารสาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
o ผลขาดทุนสุทธิ
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการหนี ้สินตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
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เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ประกอบด้ วย
 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(กาหนดให้ นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ไม่เกินร้ อย
ละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต)
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 400 ล้ านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้ กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ง ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยตามหนัง สือ ที่ ฝกก.(02)
453/2557 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 570 ล้ านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซี ย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้ กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ง ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยตามหนัง สือที่ ฝกก.(02)
414/2559 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จานวน 390 ล้ านเหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้ กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึง่ ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ ฝกก. 221/2561
ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจานวน
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ตารางที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุน

องค์ ประกอบเงินกองทุน
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สะสม
1.1.5.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจาก
ผู้เป็ นเจ้ าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
1.1.7.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.1.7.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน
1.1.7.3 สินทรัยพ์ไม่มีตวั ตน
1.1.7.4 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
1.2 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
3. เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย
1/

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2561
2561
34,876
30,981
34,876
30,981
17,411
15,140
10,146
8,465
404
401
7,619
7,553
1,361
1,311
1,404
1,354
(43)
(43)

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2561
2561
32,797
29,687
32,797
29,687
17,411
15,140
10,146
8,465
404
401
5,825
5,758
1,404
1,355
1,404
1,355
-

(66)

(2)

(66)

(2)

(1,999)

(1,887)

(2,327)

(1,430)

(35)
(82)

(141)

(847)
(61)

(117)

(489)
(1,393)
13,010
12,244
766
47,886

(366)
(1,380)
12,957
12,244
713
43,938

(481)
(938)
13,219
12,244
975
46,016

(361)
(952)
13,134
12,244
890
42,821

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
การบริ หารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริ หารความเสี่ยง ซึ่งได้ แก่ การดารงเงินกองทุนให้ เพียงพอทังในภาวะปกติ
้
และในภาวะที่เกิดเหตุการณ์
รุนแรงและเป็ นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้ กาหนด
แผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยในแผนการบริ หารเงินกองทุนประจาปี จะมีการกาหนด Internal Capital Target
ที่สงู กว่าอัตราเงินกองทุนขันต
้ ่าที่กฎหมายกาหนด และนามาใช้ เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้ าในการติดตามและ
รักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ธนาคารมีการคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้ าน
ตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท. โดย
ธนาคารได้ รับอนุมตั จิ าก ธปท. ให้ ใช้ วิธีดงั ต่อไปนี ้ในการคานวณเงินกองทุน
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
2. ความเสี่ยงด้ านตลาด
3. ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ

วิธีการดารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
1. ลูกหนี ้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นองค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กร
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้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/

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2561
2561
16,217
15,843
15,759
15,311
19
15

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2561
2561
16,634
16,246
16,179
15,717
19
15

976

1,174

974

1,173

8,341

8,152

10,693

10,266

3,800
2,124
499
458
2,837
2,722
115
1,992
21,046
4,642
25,688
247,596

3,623
1,878
469
532
4,222
4,102
120
1,904
21,969
4,846
26,815
258,455

1,724
2,124
645
455
2,837
2,722
115
1,459
20,930
4,617
25,547
246,238

1,764
1,877
622
529
4,222
4,102
120
1,468
21,936
4,839
26,775
258,069

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 2561 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 Ratio) และอัตราส่วน
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น (Total Capital Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 14.1 ร้ อยละ 14.1 และร้ อยละ 19.3 ตามลาดับ ในขณะที่
การดารงเงินกองทุนของธนาคาร อยู่ที่ร้อยละ 13.3 ร้ อยละ 13.3 และร้ อยละ 18.7 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
(Capital Buffer) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่ วน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
1/
2/

หน่วย : ร้ อยละ
กลุ่มธุรกิจ
เกณฑ์ เงินกองทุน
เฉพาะธนาคาร
ทางการเงิน
ขัน้ ต่า ขัน้ ต่าและ
เงินกองทุน
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. ของ
1/
2561
2561
2561
2561 ธปท. ส่ วนเพิ่ม 2/
14.09 11.99 13.32 11.50
4.50
6.375
14.09 11.99 13.32 11.50
6.00
7.875
19.34 17.00 18.69 16.59
8.50
10.375

อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่า ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขันต
้ ่าและอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ อีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที่
1 มกราคม 2562

7

4. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ จดั ทากรอบนโยบายบริ หารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management)
เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริ หารสามารถใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นเครื่ องมือในการคาดการณ์และบริ หารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ทังในปั
้ จจุบนั และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ท างธุรกิจ ปั จจัยภายนอก และ/
หรื อระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
องค์ ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์ กร มีดังนี ้

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจและวัฒนธรรมองค์กร โดยนา Three Lines of Defense มาใช้ เป็ นหลักในการบริ หารความเสี่ยงของ
ธนาคาร กล่าวคือ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยง ณ จุดที่ทาธุรกรรมที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงด้ านต่างๆ ภายในธนาคารไว้ อย่างชัดเจน
ธรรมาภิบาลและองค์ กร การมีธรรมาภิบาลที่ดีเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ การใช้ กรอบนโยบายฯ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการกาหนดทิศทางใน
การประกอบธุรกิจของธนาคารให้ เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ /
นโยบายและขัน้ ตอนการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการความเสี่ยงด้ านต่างๆ รวมทังหน่
้ วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้รับผิดชอบให้ มีการปฏิบตั ิตามกรอบนโยบายนี ้
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ระดั บ ความเสี่ ยงที่ยอมรั บ ได้ หมายถึง ระดับและประเภทของความเสี่ ยงด้ านต่างๆ ที่ ธ นาคาร
สามารถยอมรับได้ เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และธุรกิจ การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นี ้
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และธุรกิจประจาปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย
การเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตั งิ าน เงินกองทุน และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 การวางแผนธุรกิจ การบริ หารความเสี่ยงถือเป็ นส่วนสาคัญในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภัณฑ์
หรื อทาธุรกรรมใหม่ รวมถึงการกาหนดทิศทางและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 การระบุและประเมินความเสี่ยง ธนาคารใช้ นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน แนวทาง/
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน เพื่อให้ การระบุและประเมินความเสี่ยงเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ
 การวัดความเสี่ยง ธนาคารใช้ ระเบียบและวิธีการวัดความเสี่ยงด้ านต่างๆ รวมทังการทดสอบภาวะ
้
วิกฤต เพื่อวัดความเสี่ยงโดยรวม
 การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ธนาคารใช้ เพดานและการควบคุมความเสี่ยงในการจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นให้ อยู่ภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามที่คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ ซึ่ง
จะต้ องมี การติดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุม ความเสี่ ยงดัง กล่าวอย่างสม่ า เสมอ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการทาธุรกิจ ภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทังแผน
้
ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ธนาคารมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ทังแบบรายลู
้
กค้ าและแบบพอร์ ตโฟลิโอ เพื่อควบคุมให้ ความเสี่ยงต่างๆ นันอยู
้ ่ภายใต้ ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ตามที่ธนาคารกาหนด
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขัน้ ตอนด้ านความเสี่ยง ธนาคารบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงด้ านต่างๆ ตามหลักการที่กาหนดไว้ ในนโยบายการบริ หารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยมี
มาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วยกาหนดการบังคับใช้ นโยบาย และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อช่วยในการ
นานโยบายความเสี่ยงต่างๆมาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
 บุคลากร เนื่องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้ อนที่
เพิ่มขึ ้นในการดาเนินธุรกิจธนาคาร รวมทัง้ สภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดังนัน้
บุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญจึงเป็ นปั จจัยสาคัญเพื่อให้ การใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
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 เทคโนโลยีและข้ อมูล ธนาคารจะใช้ การบริหารจัดการข้ อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริ หาร
ความเสี่ยง
ธนาคารมุง่ ที่จะใช้ หลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินที่มนั่ คง น่าเชื่อถือและยัง่ ยืน โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทัง้ นี ้ การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสี่ยงหลัก 5 ด้ าน ได้ แก่
ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) และความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ในการควบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ยงและการมีธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพื่อกากับดูแลด้ านความเสี่ยงที่มีความเป็ นอิสระ ดูแล
รับผิดชอบครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ BRC
ประกอบด้ ว ยกรรมการ 3 ท่า น ซึ่ ง เป็ นกรรมการธนาคารทัง้ หมด และคณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ง ตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) โดยให้ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการ BRC เพื่อดูแลความเสี่ยงด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้ านเงินกองทุน (การกากับดูแลเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็ น
ต้ น ทังนี
้ ้ RMC ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทาหน้ าที่ทบทวนและเสนอแนะ
นโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ BRC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังก
้ าหนด
โครงสร้ างการกากับดูแลในด้ านนี ้ เพื่อให้ ความเสี่ยงด้ านต่างๆ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส นอกจากนี ้ BRC ได้ แต่งตังคณะกรรมการคุ
้
ณภาพ
สินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้ าที่ในการพิจารณาและ/หรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการลูกหนี ้ที่มีปัญหาหรื อคาดว่าจะมีปัญหาเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง(แล้ วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมตั แิ ละให้ ความเห็นชอบข้ อเสนอและแผนงานการตังและทบทวนการ
้
ตังส
้ ารองลูกหนี ้ที่ไม่ใช่สินเชื่อรายย่อยที่มีปัญหาหรื อคาดว่าจะมีปัญหา
ทังนี
้ ้ ธนาคารมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่พฒ
ั นาและดาเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และ
วิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม รวมทังท
้ าหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ BRC, RMC คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อ ตลอดจน
ช่วยฝ่ ายจัดการในการบริ หารความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในการดาเนินธุรกิจ โดยเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงาน
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
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โดยมี 9 หน่วยงานในหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลและบริ หาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1.

วิเคราะห์ ความเสี่ยงด้ านเครดิตและระบบบริหารความเสี่ยง มีหน้ าที่หลักที่สาคัญ คือ ออกแบบ
และพัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล (Database) ที่ เ หมาะสมเพี่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย ง พัฒ นา
แบบจาลอง สาหรับวัดความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานข้ อมูลความเสี่ยงในภาพรวม การ
กากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel และงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านเงินกองทุน

2.

บริ หารความเสี่ยงสินเชื่อ Non-Retail มีหน้ าที่พิจารณาและกลัน่ กรองการขออนุมตั ิสินเชื่อและบท
วิเคราะห์สินเชื่อที่นาเสนอโดยสายงานธุรกิจ Non-Retail เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ของ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรื อ Joint Delegated Authority Holders

3.

บริ หารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่ อย มีหน้ าที่ติดตามและจัดทารายงานคุณภาพของพอร์ ต (Asset
Quality) สินเชื่อรายย่อยของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ เข้ าใจและแยกแยะ
ลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มลูกค้ าปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อ Portfolio ต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน
พร้ อมทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบและจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของธนาคาร

4.

บริ หารสินทรั พย์ กลุ่มพิเศษ มีหน้ าที่บริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยการบริ หารลูกหนี ้สินเชื่อทีมี
Risk Rating 14A หรื อด้ อยกว่า ไม่วา่ จะเป็ นการติดตาม การเรี ยกคืน การแก้ ไข การปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี ้ และหรื อการดาเนินคดีและติดตามกระบวนการดาเนินการทางกฎหมาย นอกจากนี ้ ยังทาหน้ าที่
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รอการขาย โดยให้ มีการนาเสนอแนวทางและการวางแผนการขาย เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และเป็ นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้ อมทัง้ ดูแล
จัดการสินทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมขาย

5.

บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร มีหน้ าที่ในการศึกษาทบทวน ติดตาม และปรับปรุงกรอบนโยบาย
และแผนงานการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และแผนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร

6.

บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด มีหน้ าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้ านตลาดที่เกิดจากธุรกรรมใน
บัญชีเพื่อการค้ า (Trading activities) ประเมินค่าความเสี่ยงด้ านตลาด ติดตามและควบคุมตาม
ข้ อกาหนดของเพดานความเสี่ยงที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market Risk Limits) รายงาน
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ผู้บ ริ ห ารและผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อง และให้ มี การรายงานการเกิ นเพดานความเสี่ ย งตามนโยบายธนาคาร
(Escalation Procedure)
7.

บริหารความเสี่ยงด้ านสินทรั พย์ และหนีส้ ิน มีหน้ าที่วดั ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่อง และความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อธนาคารให้ อยูภ่ ายใต้ นโยบายและแนวทางที่ได้ รับ
จากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน หรื อคณะกรรมการธนาคาร

8.

สานักวิจัย มีหน้ าที่วิเคราะห์ จัดทา และนาเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการและทิศทางเศรษฐกิจ
ให้ แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนาข้ อมูลเหล่านันไปใช้
้
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

9.

ทดสอบคุณภาพสินเชื่อ มีหน้ าที่ส่งเสริ มบทบาทและความเข้ มแข็งการบริ หารความเสี่ยงในฐานะ
Second Line of Defense โดยการติดตาม ทดสอบ และประเมินคุณภาพ การตัดสินใจอนุมตั ิสินเชื่อ
ด้ วยการสุ่มตัวอย่างลูกค้ าสินเชื่อ Non-Retail และรายงานผลการทดสอบคุณภาพสินเชื่อที่ได้ รวมถึง
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ ไข (ถ้ ามี) ต่อผู้มีอานาจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

12

โครงสร้ างบริหารความเสี่ยง
00000037200000133

บริหารความเสี่ยง

13

5. การบริหารความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
5.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาที่ไม่
เพียงพอ หรื อครอบคลุม ซึง่ อาจคุกคามการดาเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทาให้ ขาดความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน หรื อการขาดทรัพยากรและมาตรการที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที่สาคัญของการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสี่ยงที่ดาเนินการโดย
ธนาคารให้ อยู่ในระดับที่กาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้น ดังนันธนาคารมี
้
การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ประกอบด้ วย
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ จริ งของแผนธุรกิจที่ได้ รับการอนุมัติ
การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่ วมอย่าง
ใกล้ ชิดตลอดกระบวนการกาหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดาเนินการแล้ ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ าย
บริหารที่ได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
5.2 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
5.2.1 การบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิต คือโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นที่ลกู หนี ้หรื อคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty) ไม่ยินยอม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหรื อพันธะที่มีตอ่ ธนาคารตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้หรื อสัญญาผูกพันอื่นๆ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตอาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสินเชื่อธนาคารด้ อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการทา
กาไรและระดับเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยรายได้ ที่ได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้ นโยบายบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านเครดิต ธนาคารได้ จดั ให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและ
การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกาหนดหน้ าที่อย่างชัดเจน
ระหว่างผู้ทาหน้ าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมตั สิ ินเชื่อ และผู้บริ หารจัดการความ
เสี่ยง ขณะเดียวกัน ได้ มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงสาหรับธนาคารและ
บริ ษัทในเครื อ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
ของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบีด้วย
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ธนาคารได้ ปรับปรุ งและทบทวนเครื่ องมือในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับ ประเภทลูกค้ า และพอร์ ตสินเชื่อของธนาคารที่เติบโตขึน้ ประกอบด้ วย Corporate Rating
Model ซึ่งพัฒนาและใช้ สาหรับลูกค้ าบรรษัทธุรกิจหรื อลูกค้ าขนาดใหญ่ เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs
Rating Model สาหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยง Life Insurance Model
และ General Insurance Model สาหรับลูกค้ ากลุ่ม Life & Non-Life เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่ม
พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้ แก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing
Real Estate (IPRE) สาหรับลูกค้ าขนาดเล็ก ธนาคารได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือใหม่ที่ช่วยในการอนุมตั ิสินเชื่อ SME
Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้ คะแนน (Credit Scoring) สาหรับลูกค้ ารายย่อยทัง้
สินเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่าซื ้อ ซึ่งในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงานเพื่อ
ใช้ ในการจัดระดับความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลแบบจาลอง (model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ธนาคารยังได้ ทาการกาหนดระดับคุณภาพของสินเชื่อใหม่ของลูกค้ ารายย่อย (Acquisition
Quality Trigger: AQT) เพื่อทาการเฝ้าติดตามคุณภาพของสินเชื่อรายย่อยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ทุกๆ ปี ธนาคารมีการกาหนดและทบทวน Risk Appetite หรื อระดับความเสี่ยงของ Portfolio ที่ยอมรับ
ได้ ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ว่าจะเป็ นในปี นันๆ
้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ การขยายธุรกิจดาเนินไป
ภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถบริ หารจัดการได้ โดยได้ มีการติดตามควบคุมเป็ นประจาทุกเดือน
และรายงานต่อ RMC, BRC และคณะกรรมการธนาคาร
 การอนุมัตสิ ินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสิ นเชื่ อประเภทที่ มิ ใช่รายย่อย โดยมี การอนุมัติโดย “คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ” และ “อานาจอนุมตั ิเฉพาะในการอนุมตั ิร่วมกัน ของบริ หารความเสี่ยงและหน่วยงานธุรกิจ ”
(Joint Delegation Authority: JDA) การอนุมตั ิโดย JDA มีการกาหนดหลักเกณฑ์โดยกาหนดระดับวงเงินกลุ่ม
ลูกค้ า (Group Exposure) ระดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้ า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหนี ้ของ
หลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็ นหลักเกณฑ์ในการกาหนดระดับอนุมตั ิ เพื่อเป็ นการลดจานวน
ลูกค้ าที่นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ทาให้ สามารถอนุมตั วิ งเงินได้ เร็วขึ ้น ในกรณีที่ลกู ค้ ารายนันๆ
้
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอนุมตั ิโดย JDA ได้ ให้ นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ
 การจัดการสินเชื่อที่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
ความเสี่ยงจากสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี่ยงที่สาคัญที่กระทบ
ต่อ ความสามารถในการท าก าไรและความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน ของธนาคาร ดัง นัน้ ธนาคารจึ ง ให้
ความสาคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ ชิดและระมัดระวัง และมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัย
15

จะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที่มีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็ น
มาตรการป้องกันไม่ให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพลง สาหรับการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตระดับ Portfolio นัน้
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits)
ในระดับที่เหมาะสม เช่น เพดานความเสี่ยงในระดับประเทศ เพดานความเสี่ยงในการให้ เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้ า
เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยในการกาหนด
เพดานความเสี่ยงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อช่วยให้ มีแนวทางที่ชดั เจนในการปล่อย
สินเชื่อ ดังนี ้ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ” และ “Green – ขยาย
สินเชื่อ” นอกจากนี ้ ธนาคารได้ มีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่ธนาคารจะได้ รับ
หากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต่า ในกรณีที่เป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ มีการกาหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
เพื่อช่วยในการป้องกันหรื อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามหนี ้
ธนาคารได้ กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการบริ หารและติดตามหนี ้ที่มีปัญหาและที่มีแนวโน้ มที่
จะมีปัญหา (Watch List) อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบตั งิ านในเรื่ องการติดตามหนี ้มีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ในการติดตามหนี ้ตังแต่
้ ประเภทลูกหนี ้ที่มีแนวโน้ มที่จะมีปัญหา ลูกหนี ้ที่กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนี ้ที่ต่า
กว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ ้น
นอกเหนือไปจากการจัดชันลู
้ กหนี ต้ ามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดแล้ ว ธนาคารยังมีการจัดชันหนี
้ ้ตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็ นการจัดชันล่
้ วงหน้ าสาหรับลูกหนี ้ที่มีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมี
ปั ญหาก่อนที่จะมีการผิดนัดชาระหนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการคุณภาพกลุ่มลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมีปัญหา
ของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ธนาคารจึงได้ จดั ทาแนวทางการติดตามและรายงานผลลูกหนี ้
กลุ่มดังกล่าวขึ ้นเรี ยกว่า Early Warning Process เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อในการตรวจสอบ
สถานะของลูกหนี ้อย่างสม่าเสมอ โดยมีการกาหนด Early Warning Indicators ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้ มที่จะ
เป็ นปั ญหาในอนาคต จะได้ มีการกาหนดแผนการปฏิบตั ิต่อลูกหนี ้ดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลด
ความเสี่ยงให้ แก่ธนาคาร ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้ เป็ นลูกหนี ้กลุ่ม Watch List โดย
แบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุนแรงของปั ญหาและความเสี่ยง คือ Watch List-Low, Watch List-Medium และ
Watch List-High ในส่วนของกลุ่ม Watch List-Low ยังถือว่าเป็ นลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
ของธนาคาร ขณะที่กลุ่ม
Watch List-Medium และ Watch List-High ถือเป็ นลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ โดยลู กหนี ้กลุ่ม Watch
List ทัง้ 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหนี ซ้ ึ่งเป็ นสินเชื่อไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ที่มี
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ยอดหนี เ้ กิ น กว่ า 10 ล้ า นบาทขึ น้ ไป จะมี ก ารรายงานสถานะและความคื บ หน้ า ในการแก้ ไขปั ญ หาต่ อ
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็ นประจาทุกเดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อติดตาม ดูแล ให้ คาแนะนาและพิจารณาอนุมัติการ
จัดการหนี ้ของลูกหนี ้กลุม่ ดังกล่าว รวมถึงลูกหนี ้กลุ่มอื่นที่ธนาคารต้ องการดูแลใกล้ ชิด เพื่อให้ ธนาคารสามารถ
จัดการหนี ้ที่มีปัญหาและหนี ้ที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังในการปรั
้
บระดับการจัด
ชันลู
้ กหนี ้ การตังส
้ ารอง และการดาเนินการเพื่อเรี ยกคืนหนี ้ ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และทาให้ ธนาคารมีโอกาสได้ รับเงินคืนจากสินเชื่อที่มีปัญหากลับมาสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ ในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-Performing
Asset: NPA) ธนาคารได้ ปรับปรุงนโยบายการบริ หารและหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าเพื่อการจาหน่าย จาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market
Value) โดยให้ ความสาคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร
 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้ที่ให้ ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ และมี
แนวโน้ มสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกั นใหม่ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ธนาคารและลูกหนี ้ได้ รับประโยชน์จากการ
ปรั บปรุ ง โครงสร้ างหนีร้ ่ วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมี โอกาสได้ รับชาระหนี ค้ ืนสูง สุด หรื อมี ส่วนสูญเสียต่าสุด
ในขณะที่ลูกหนี ้ยังคงสามารถดาเนินธุรกิจได้ ต่อไป แต่อาจจะต้ องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้ วย โดย
ธนาคารจะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้
เป็ นการหลีกเลี่ยงการจัดชันหนี
้ ้ การกันเงินสารองเพิ่ม และการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี ้ยค้ าง
รับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ โดยธนาคารจะถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และ
วิธีการที่กาหนดไว้ สาหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลกู หนี ้ การอนุมตั ิ การ
จัดทาเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบตั ิดงั กล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับกฎข้ อบังคับของ
ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการและ
ประสานงานในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี แ้ ล้ ว บางกรณี ธ นาคารอาจมอบหมายให้ บุค คลที่ สามที่ เ ป็ น
ผู้ชานาญการเฉพาะซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินให้ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อทา
การปรั บปรุ ง โครงสร้ างหนี แ้ ทนธนาคารได้ โดยเงื่ อนไขปรั บปรุ ง โครงสร้ างหนี จ้ ะต้ องนาเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการพิจ ารณาสินเชื่ อ หรื อคณะกรรมการคุณภาพสินทรั พย์ หรื อผู้มี
อานาจอนุมตั ติ ามคาสัง่ ของธนาคาร
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 นโยบายการจัดชัน้ สินทรั พย์ และการตัง้ สารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กาหนดให้ จดั ชันสิ
้ นทรัพย์และการตัง้
ค่าเผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญตามอัตราที่กาหนดสาหรับสินทรัพ ย์จัดชัน้ แต่ละประเภท ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชันหนี
้ ้ และการกันเงินสารองของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 หรื อตามที่จะมีการแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็
ตาม แนวทางปฏิบตั ิภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ที่เข้ มงวดกว่า โดยมีทงการจั
ั้
ดชันตามเกณฑ์
้
คณ
ุ ภาพ
และการจัดชันตามจ
้
านวนวันค้ างชาระตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยใช้ ผลที่ด้อยกว่าระหว่างสอง
เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุปการจัดชัน้ เพื่อสะท้ อนความเสี่ยงที่แท้ จริงของลูกหนี ้
นอกจากการกันเงินสารองรายลูกหนี ้/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะกาหนดให้ มีการ
กันเงินสารองทัว่ ไป (General Provision) ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้ นี ้ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดหมายจากวัฏจักรเศรษฐกิจและจากปั จจัยอื่นๆ
สาหรับบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินที่ดาเนินธุรกิจเช่าซื ้อ คือ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด และ
บริษัท เวิลด์ลีส จากัด การจัดชันหนี
้ ้จะจัดตามระยะเวลาที่ค้างชาระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีข้อมูลที่พิสจู น์ได้ ว่าลูกหนี ้จะมีปัญหาในการชาระหนี ้จะดาเนินการ
จัดชันหนี
้ ้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพทันที
สาหรับการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามวิธี SA ทังในระดั
้
บธนาคารและ
ระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้ แบ่งเงินกันสารองไว้ สาหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล ดังนี ้
 General Provision คือ เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติทงหมดที
ั้
่สามารถนับเป็ นเงิน
กองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ แต่ไ ม่รวมถึง เงินส ารองสาหรั บสินทรั พ ย์จัดชัน้ ปกติส่วนที่นับเป็ น Specific
Provision แล้ ว โดยเงินสารองสาหรับลูกหนี ้ชันปกติ
้
คิดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 1
ของมูลหนี ้หลังหักหลักประกัน
 Specific Provision ประกอบด้ วย เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ ซึ่งคิดค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 2 ของมูลหนี ้หลังหักหลักประกัน และเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญ สาหรับลูกหนี ท้ ี่จดั ชันต
้ ่ากว่ามาตรฐาน จัดชันสงสั
้ ย และจัดชันสงสั
้ ยจะสูญในอัตราร้ อยละ
100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหนี ้ตามบัญชีกบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับ
จากลูกหนี ้หรื อมูลค่า ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับจากการจาหน่ายหลักประกัน
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาหน่ายหลักประกันได้ อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงเงินสารองที่กนั ไว้ สาหรับส่วนที่ลดลงจากการปรับลดมูลค่า
ตามราคาตลาดของตราสารหนี ้และตราสารทุนที่ถือไว้ เพื่อค้ าและเผื่อขาย และมูลค่าการด้ อยค่า
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 คาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี ้ และการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
1. การผิดนัดชาระหนี ้
ธนาคารได้ กาหนดนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้รายได้ เมื่อลูกหนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ ค้ างชาระ
ดอกเบี ้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกาหนดชาระ หรื อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชาระหนี ้ ธนาคาร
จะหยุดรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง ยกเลิกรายได้ สาหรับดอกเบี ้ยจากเงิน ให้ ก้ ยู ืมที่ค้างชาระที่ธนาคารบันทึก
บัญชีเป็ นรายได้ แล้ วออกจากบัญชีเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะใช้ เกณฑ์รับ
ชาระเงินแทน ธนาคารจะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี ้ได้ ชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ยงั คงค้ าง
ครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารจะรับรู้ รายได้ สาหรับลูกหนี ้ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้ าง ยกเว้ นหนี ้
ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่ ซึ่ง
จะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์รับชาระเงินจนกว่าลูกหนี ้จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้ติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสามเดือนหรื อสามงวดการชาระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
2. การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ธนาคารจะพิจารณาการด้ อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์บง่ ชี ้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนต่า
กว่าราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน
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ตารางที่ 4 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินที่สาคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
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)

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560
2561
2560
338,469 284,941 331,758 279,703
218,684 215,474 212,079 210,305
92,082
43,931
92,082
43,931
4,307
4,258
4,201
4,189
23,396
21,278
23,396
21,278
4,006,962 2,472,447 4,009,112 2,474,597
1,465
1,712
3,615
3,862
3,978,745 2,439,168 3,978,745 2,439,168
26,752
31,567
26,752
31,567

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

20

ตารางที่ 5 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญ ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี ้
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

330,417
4,883
4,070
3,718
1,154
344,242
(5,773)
338,469

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้ างรับ)

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์

รวม

221,766
742
804
1,145
224,457

92,082
92,082

3,253
668
357
20
9
4,307

13,316
3,473
2,909
3,698
23,396

1,651,318
586,008
840,458
11,960
917,218
4,006,962

(5,773)
218,684

92,082

4,307

23,396

4,006,962

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยัง
สัญญา
การคา้ ประกันการ
มิได้ เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ ว
1,465
1,623,150
26,703
585,959
49
840,458
11,960
917,218
1,465
3,978,745
26,752
1,465

3,978,745

26,752

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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กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

276,970
4,601
4,121
31
2,338
1,290
289,351
(4,410)
284,941

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
216,519
839
1,191
30
29
1,276
219,884
(4,410)
215,474

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/
43,931
43,931
43,931

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้ างรับ)
2,682
607
892
1
62
14
4,258
4,258

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
13,838
3,155
2,038
2,247
21,278
21,278

รวม
1,378,284
387,554
357,500
14,136
334,973
2,472,447
2,472,447

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ ว
1,712
1,345,023
31,549
387,536
18
357,500
14,136
334,973
1,712
2,439,168
31,567
1,712
2,439,168
31,567

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. 2561
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

323,203
4,883
4,070
3,718
1,154
337,028
(5,270)
331,758

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
214,658
742
804
1,145
217,349
(5,270)
212,079

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/
92,082
92,082
92,082

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้ างรับ)
3,147
668
357
20
9
4,201
4,201

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
13,316
3,473
2,909
3,698
23,396
23,396

รวม
1,653,468
586,008
840,458
11,960
917,218
4,009,112
4,009,112

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์ นอก
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ ว
3,615
1,623,150
26,703
585,959
49
840,458
11,960
917,218
3,615
3,978,745
26,752
3,615
3,978,745
26,752

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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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริ กาเหนือและละตินอเมริ กา
4. กลุ่มแอฟริ กาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

271,515
4,601
4,121
31
2,338
1,290
283,896
(4,193)
279,703

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
211,133
839
1,191
30
29
1,276
214,498
(4,193)
210,305

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
สุทธิ 2/
43,931
43,931
43,931

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้ างรับ)
2,613
607
892
1
62
14
4,189
4,189

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
13,838
3,155
2,038
2,247
21,278
21,278

รวม
1,380,434
387,554
357,500
14,136
334,973
2,474,597
2,474,597

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ ซ่งึ
อนุพันธ์ นอก
กู้ยืมเงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ ออฟเครดิต
ผูกพันไว้ แล้ ว
3,862
1,345,023
31,549
387,536
18
357,500
14,136
334,973
3,862
2,439,168
31,567
3,862
2,439,168
31,567

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
หน่วย: ล้ านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายการ
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
75,315
43,745
16,543
4,307
10,720
2,530,353
1,465
2,507,771
21,117

31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
อายุเกิน General
อายุไม่
อายุเกิน General
รวม
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
1 ปี
provision
268,927
(5,773) 338,469
78,712 210,639
(4,410) 284,941
180,712
(5,773) 218,684
57,655 162,229
(4,410) 215,474
75,539
92,082
6,587
37,344
43,931
4,307
4,258
4,258
12,676
23,396
10,212
11,066
21,278
1,476,609
- 4,006,962 1,469,863 1,002,584
- 2,472,447
1,465
1,712
1,712
1,470,974
- 3,978,745 1,447,457 991,711
- 2,439,168
5,635
26,752
20,694
10,873
31,567

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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หน่วย: ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
รายการ
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
80,315
48,851
16,543
4,201
10,720
2,530,353
1,465
2,507,771
21,117

31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560
อายุเกิน General
อายุไม่
อายุเกิน General
รวม
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
1 ปี
provision
256,713
(5,270) 331,758
91,165 192,731
(4,193) 279,703
168,498
(5,270) 212,079
70,177 144,321
(4,193) 210,305
75,539
92,082
6,587
37,344
43,931
4,201
4,189
4,189
12,676
23,396
10,212
11,066
21,278
1,478,759
- 4,009,112 1,469,863 1,004,734
- 2,474,597
2,150
3,615
1,712
2,150
3,862
1,470,974
- 3,978,745 1,447,457 991,711
- 2,439,168
5,635
26,752
20,694
10,873
31,567

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 อนพิจารณา
ผลการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาคของลูกหนี ้ และตาม
เกณฑ์ การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท

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

204,386
420
804
1,145
206,755

31 ธ.ค. 2561
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
กล่ าว
ต่ากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
12,614
2,693 2,305
4,401 226,399
508
928
804
1,145
12,614
2,693 2,305
4,909 229,276

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ *
สงสัยจะสูญ
-

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

หน่วย : ล้ านบาท

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

199,247
517
1,191
30
29
1,276
202,290

31 ธ.ค. 2560
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
กล่ าว
ต่ากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
12,451
3,064 2,843
4,304 221,909
508
1,025
1,191
30
29
1,276
12,451
3,064 2,843
4,812 225,460

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
1/
รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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หน่วย : ล้ านบาท

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

201,351
420
804
1,145
203,720

31 ธ.ค. 2561
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
กล่ าว
ต่ากว่ า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
8,578
2,327 2,302
4,399 218,957
508
928
804
1,145
8,578
2,327 2,302
4,907 221,834

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้ *
สงสัยจะสูญ
-

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

หน่วย : ล้ านบาท

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

197,739
517
1,191
30
29
1,276
200,782

31 ธ.ค. 2560
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
เงินลงทุนใน
กล่ าว
ตราสารหนี ้ *
ต่ากว่ า
สงสัยจะ
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
สูญ
พิเศษ
8,594
2,742 2,841
4,211 216,127
508
1,025
1,191
30
29
1,276
8,594
2,742 2,841
4,719 219,678
-

* 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 างรั บ
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้ จาแนกตามประเทศหรื อภูมิภาค
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

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

31 ธ.ค. 2561
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
4,632
2,403
186
5,773
4,818
2,403

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
Specific
provision 3/
263
263

31 ธ.ค. 2560
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
5,390
2,312
186
4,410
5,576
2,312

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
Specific
provision 3/
106
106

1/

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

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี ้

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

31 ธ.ค. 2561
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
เงินลงทุนในตรา
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
สารหนี ้ Specific
General
Specific
ตัดออกจาก
2/
provision 3/
provision
provision
บัญชีระหว่ างปี
4,298
1,393
263
186
5,270
4,484
1,393
263

31 ธ.ค. 2560
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่ างปี
4,994
1,690
186
4,193
5,180
1,690

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี ้
Specific
provision 3/
106
106

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้ และหนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย
ให้ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี ้ด้ วย
2/
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ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ* ก่ อนพิจารณาผลการปรั บลดความเสี่ยง
ด้ านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์ การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
6,987
36,212
12,437
26,910
68,437
7,712
48,059
206,754

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
3,712
890
1,916
1,464
4,632
12,614

31 ธ.ค. 2561
ต่ากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
1
597
1,414
158
27
737
64
607
717
593
84
2,693
2,306

สงสัย
จะสูญ
1
2,873
337
583
883
232
4,909

รวมทัง้ สิน้
6,989
44,808
13,849
30,210
72,108
7,712
53,600
229,276

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
5,629
38,250
10,631
26,378
57,716
19,160
44,504
22
202,290

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
4,263
1,119
789
1,652
4,628
12,451

31 ธ.ค. 2560
ต่ากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
1,256
1,370
161
22
357
563
663
791
627
97
3,064
2,843

สงสัย
จะสูญ
1
3,395
211
549
335
321
4,812

รวมทัง้ สิน้
5,630
48,534
12,144
28,636
61,157
19,160
50,177
22
225,460

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

31

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
6,987
36,212
12,437
26,910
68,435
33,528
19,212
203,721

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
3,712
890
1,916
1,464
596
8,578

31 ธ.ค. 2561
ต่ากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
1
597
1,414
158
27
737
64
607
717
226
80
2,326
2,302

สงสัย
จะสูญ
1
2,873
337
583
883
230
4,907

รวมทัง้ สิน้
6,989
44,808
13,849
30,210
72,106
33,528
20,344
221,834

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
อื่น ๆ
รวม

ปกติ
5,629
38,250
10,631
26,378
57,708
41,908
20,256
22
200,782

กล่ าวถึง
เป็ นพิเศษ
4,263
1,119
789
1,652
771
8,594

31 ธ.ค. 2560
ต่ากว่ า
สงสัย
มาตรฐาน
1,256
1,370
161
22
357
563
663
791
305
95
2,742
2,841

สงสัย
จะสูญ
1
3,395
211
549
335
228
4,719

รวมทัง้ สิน้
5,630
48,534
12,144
28,636
61,149
41,908
21,655
22
219,678

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 10 มูลค่ าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนี ้
สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวดสาหรั บเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ* จาแนกตาม
ประเภทธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
รวม

General
provision

5,773

31 ธ.ค. 2561
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
3
2,607
254
335
446
677
3
750
2,146
4,818
2,403

General
provision

4,410

31 ธ.ค. 2560
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
1
3,585
245
295
233
63
547
4
915
2,000
5,576
2,312

* รวมยอดคงค้ างเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
รวม

General
provision

5,270

31 ธ.ค. 2561
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
3
2,607
254
335
445
677
3
417
1,136
4,484
1,393

General
provision

4,193

31 ธ.ค. 2560
มูลค่ าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่ างปี
1
3,585
245
295
233
63
547
4
519
1,378
5,180
1,690

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

รายการ
เงินสารองที่กนั ไว้ ต้นปี
หนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ เพิม่ หรื อลดระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2561
General
Specific
รวม
provision provision
4,410
5,576 9,986
(11)
(2,392) (2,403)
1,374
1,634 3,008
5,773
4,818 10,591

หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2560
General
Specific
รวม
provision provision
4,192
5,654 9,846
(17)
(2,295) (2,312)
235
2,217 2,452
4,410
5,576 9,986

* รวมเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร

รายการ
เงินสารองที่กนั ไว้ ต้นปี
หนี ้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ เพิม่ หรื อลดระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้ คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2561
General
Specific
รวม
provision provision
4,193
5,180 9,373
(11)
(1,382) (1,393)
1,088
686 1,774
5,270
4,484 9,754

หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 2560
General
Specific
รวม
provision provision
4,344
5,375 9,719
(17)
(1,673) (1,690)
(134)
1,478 1,344
4,193
5,180 9,373

* รวมเงินให้ สนิ เชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 12 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นยอดสุทธิ
จาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรั พย์ โดยวิธี SA
หน่วย : ล้ านบาท

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี ้สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี ้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. 2561
สินทรัพย์ ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
332,268
76,117
39,433
2,048

31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์ ใน รายการนอกงบ
รวม
งบแสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
408,385
290,096
39,269
41,481
7,803
3,744

รวม
329,365
11,547

31,600

52,092

83,692

41,083

13,124

54,207

94,133

20,658

114,791

91,485

21,049

112,534

59,265
67,428
40,409
5,184
337,452

1,319
198
76,315

60,584
67,428
40,409
5,382
413,767

56,231
56,834
36,660
5,325
295,421

1,352
229
39,498

57,583
56,834
36,660
5,554
334,919

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย) หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีท้ ่ ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(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 และ
ลูกหนี ้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. 2561
สินทรัพย์ ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
326,349
78,267
39,433
2,048

31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์ ใน รายการนอกงบ
รวม
งบแสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
404,616
285,630
41,419
41,481
7,803
3,744

รวม
327,049
11,547

31,494

52,092

83,586

41,015

13,124

54,139

119,649

22,808

142,457

113,928

23,199

137,127

26,699
67,426
41,648
5,128
331,477

1,319
198
78,465

28,018
67,426
41,648
5,326
409,942

28,457
56,826
37,601
5,277
290,907

1,352
229
41,648

29,809
56,826
37,601
5,506
332,555

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้ วย) หลังคูณด้ วยค่าแปลงสภาพ
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5.2.2 การจัดอันดับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี ้ประเภทรัฐบาล หรื อธนาคารกลาง หรื อองค์กรของรัฐ
หรื อสถาบันการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี ้ โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอก (ECAIs) ได้ แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริ ษัท ฟิ ทช์เรท
ติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด หรื อใช้ คะแนน Country risk classification ของ
OECD มากาหนดน ้าหนักความเสี่ยงในกรณีที่ไม่มี Country Risk Rating จาก ECAIs
สาหรับการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิตลูกหนี ้ประเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกาหนดน ้าหนักความ
เสี่ยงตาม Rating ที่ลกู หนี ้ได้ รับจาก ECAIs และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ ว 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
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ตารางที่ 13 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นยอดสุทธิ
จาก Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรั บลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสินทรั พย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรั พย์
นา้ หนักความเสี่ยง
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%
69,837 14,979 17,796 16,692
129
69,830
211
76

7

9,537

1,652

8,748

-

-

5,442

15,933

7,944

53

31 ธ.ค. 2561
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
74,835
268 63,965
- 62,794 87,090
-

81,055
59,331
3,463

63,965
69,837
1,881

14,979

17,796 16,692

129

74,835
121
74,956

268
268

63,965

1,190
1,190

90
62,884

208
5,827
2,496
89,586

1,485
1,485

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
้ ้น
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กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรั พย์
นา้ หนักความเสี่ยง
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%
47,766 10,738 16,855 11,891
65
47,729
191
7

37

5,635

1,455

7,772

-

-

5,103

15,209

4,119

58

31 ธ.ค. 2560
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
39,134
245 55,139
- 57,720 89,813
-

83,037
56,024
1,696

55,139
47,766
1,669

10,738

16,855

11,891

65

39,134
91
39,225

245
245

55,139

1,725
1,725

48
57,768

216
6,560
1,670
91,483

2,019
2,019

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
้ ้น
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรั พย์
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%
69,837 14,873 17,796 16,692
129
69,830
211
76

7

9,431

1,652

8,748

-

-

5,442

15,933

7,944

53

31 ธ.ค. 2561
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
74,358
268 63,963
- 30,227 116,473
-

108,721
26,764
3,463

63,963
69,837
1,419

14,873

17,796

16,692

129

74,358
121
74,479

268
268

63,963

1,147
1,147

208

7,544
90
2,486
30,317 118,959

1,482
1,482

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
้ ้น
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทสินทรั พย์
นา้ หนักความเสี่ยง
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%
47,766 10,670 16,855 11,890
65
47,729
191
7

37

5,567

1,455

7,771

-

-

5,103

15,209

4,119

58

31 ธ.ค. 2560
นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้ างที่ไม่ มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
38,768
245 55,131
- 29,947 115,712
-

107,629
28,251
1,696

55,131
47,766
1,315

10,670

16,855

11,890

65

38,768
91
38,859

245
245

55,131

1,689
1,689

216

7,867
48
1,661
29,995 117,373

2,017
2,017

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึง่ น ้าหนักความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ ตอ่ ยอดหนี ้ทังสิ
้ ้น
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5.2.3 การปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายการให้ สินเชื่อโดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณา
กระแสเงิ นสดจากการดาเนินงานตามปกติของลูกค้ าและแหล่ง อื่นๆ ที่ จะนามาช าระหนี ไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ให้ ความสาคัญต่อหลักประกันที่จะมาค ้าประกันการกู้ยืมด้ วย เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันของการชาระ
หนี ้และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที่ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ สินทรัพย์ที่ธนาคารจะพิจารณารับ
ไว้ เ ป็ นหลัก ประกัน ประกอบด้ ว ย เงิ น ฝาก พัน ธบัต รรั ฐ บาล ตราสารหนี ้ ตราสารทุน ที่ ดิน สิ่ ง ปลูก สร้ าง
เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้ เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ ยงของการให้ สิ นเชื่ อ อันดับเครดิตของผู้ก้ ูและสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมี
นโยบายการประเมิ นราคาและตีราคาหลักประกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไว้ จะต้ องมี
การประเมินราคาและความถี่ในการประเมินที่เป็ นไปตามนโยบายที่ธนาคารกาหนด
สาหรับการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต เพื่อใช้ สาหรับการคานวณความเพีย งพอของเงินกองทุนของ
ธนาคาร ได้ แก่
 หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้ มีการนาหลักประกันทางการเงินมาใช้ ในการปรับลดความ
เสี่ยงด้ านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง เป็ นต้ น โดยธนาคารเลือกใช้ การปรับ
ลดความเสี่ยงด้ านเครดิตด้ วยหลักประกันทางการเงิน โดยวิธี Simple
 การหักกลบหนี ้ในงบดุล ธนาคารมีสญ
ั ญาเงินกู้มาตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใช้ หกั กลบหนี ้ กับ
เงินฝากของคูส่ ญ
ั ญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement สาหรับ
ธุรกรรม Repo-style transaction กับคูส่ ญ
ั ญาที่มีการลงนาม


การค ้าประกัน และอนุพนั ธ์ด้านเครดิต ธนาคารใช้ ประโยชน์จากผู้ค ้าประกันในการปรับลดความ
เสี่ยงด้ านเครดิต ในกรณีที่ผ้ คู ้าประกันเป็ นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ และสถาบัน
การเงินที่มีน ้าหนักความเสี่ยงต่ากว่าลูกหนี ้
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ตารางที่ 14 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนที่มีหลักประกัน* ของแต่ ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่วย : ล้ านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2561
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
41,564
27,849

ลูกหนีท้ ่ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี ้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี ้ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี ้ภาครัฐบาล
248
2. ลูกหนี ้สถาบันการเงิน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับสถาบันการเงิน และลูกหนี ้บริษัทหลักทรัพย์
35,913
3. ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้ รับน ้าหนักความสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
4,364
4. ลูกหนี ้รายย่อย
1,039
5. สินเชื่อเพี่อที่อยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
3
รวม
41,567
* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี ้ทังในและนอกงบแสดงฐานะการเงิ
้
นแล้ ว

เฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 2560
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
21,267
25,913

31 ธ.ค. 2561
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
41,564
27,849

31 ธ.ค. 2560
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ด้ านเครดิต
21,267
25,913

-

1,477

-

248

-

1,477

-

27,842

13,481

25,870

35,913

27,842

13,481

25,870

7
118
27,967

5,004
1,305
21
21,288

5
38
73
25,986

4,364
1,039
3
41,567

7
118
27,967

5,004
1,305
21
21,288

5
38
73
25,986
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5.3 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ยงด้ านตลาด หมายถึงความเปลี่ยนแปลงหรื อความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรื อเงินลงทุน
เพื่อค้ า ดังนัน้ ความเสี่ยงด้ านตลาดเกิดขึ ้นเมื่อธนาคารมีการทาธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ปั จจัยด้ านตลาด อันได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาด
ทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้
ธนาคารใช้ นโยบายบริหารความเสี่ยงด้ านตลาดเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้ านตลาด ที่เป็ นอิสระจาก
หน่วยงานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง อีกทังธนาคารยั
้
งมีการประเมินและกาหนดเงินทุนสารองเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้ านตลาด ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
5.3.1 ความเสี่ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้ า
ความเสี่ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้ าที่มีนยั สาคัญของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ได้ แก่
1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้ าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (RMC) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด โดยธนาคารมีการคานวณราคา
ยุติธ รรมของธุ รกรรมในบัญ ชี เพื่ อการค้ าทุกวัน เพื่อติดตามกาไรและขาดทุนเมื่ อเที ยบกับราคาตลาด 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
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริ หารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ยง
ตามที่นโยบายของธนาคารกาหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการ
ให้ สินเชื่อ หรื อใช้ ตราสารอนุพันธ์ ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
กาหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ ทาการประเมิน
มูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจาทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Testing) อย่างสม่าเสมอ
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3. ความเสี่ยงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทาธุ รกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้ านอกเหนื อจากการลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริษัทในเครื อของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้ รับมาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา และในบางกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่พิจารณาแล้ วว่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพและมีการ
บริ หารจัดการที่ดี สาหรับตราสารอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคาร
บริ หารโดยการปิ ดความเสี่ยงด้ านตลาดทังหมด
้
จึงไม่มีความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชีเพื่อค้ าของตราสารทุน
หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
4. ความเสี่ยงด้ านตลาดจากตัวแปรอ้ างอิงอื่น
ธนาคารมีการทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ลูกค้ า โดยหาก
เป็ นตัวแปรอ้ างอิงอื่นๆ ที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสี่ยงด้ าน
ตลาดทังหมด
้
จึงไม่มีความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชีเพื่อค้ าสาหรับตัวแปรอ้ างอิงอื่นๆ
การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้ า
ปั จจุบนั ธนาคารใช้ วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) ในการคานวณเงินกองทุนขันต
้ ่าที่ต้อง
ดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดทังในระดั
้
บธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
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 ต่าที่ต้องดารง

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2561
2561
2,722
4,102
115
120
2,837
4,222

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2561
2561
2,722
4,102
115
120
2,837
4,222

หมายเหตุ ธนาคาร ซิไอเอ็มบี ไทย ได้ รับอนุมตั จิ ากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ใช้ วธิ ี Duration Method สาหรับการคานวณเงินกองทุน
ขันต
้ ่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย สาหรับ General Interest Rate Risk โดยมีผลตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
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5.3.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book:
IRRBB) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์ หนี ้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรั บดอกเบี ้ยหรื อการครบกาหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อเมื่ออัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง
ของสินทรัพย์และหนี ้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้ องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิและ/
หรื อมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ปั จจัยหลักสาหรับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่ างๆ อัตราเงินเฟ้อ และ
การดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสาคัญทัว่ โลก ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อทิศทางและระดับของอัตราดอกเบี ้ยโดยตรง หรื อส่งผลต่อการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ และ
กระทบทางอ้ อมมายังอัตราดอกเบี ้ย นอกจากนัน้ การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรื อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ในด้ านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ สว่ นต่างดอกเบี ้ยแคบลงด้ วย
ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยผ่านนโยบายที่มีการกาหนดขึ ้นโดย ALCO ทังนี
้ ้
IRRBB ที่ดาเนินการโดยธนาคารจะเป็ นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ALCO เป็ นคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงานต่อ BRC และ
ด้ วยการสนับสนุนจากหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM) ภายใต้ งานบริ หารความ
เสี่ยง และหน่วยงานบริ หารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้ งานการเงิน ทัง้ นี ้ ALCO จะรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริ หารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง เพื่อที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า
IRRBB อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีบริ หารเงินรับผิด ชอบในการบริ หารจัดการ IRRBB วันต่อวัน
และปิ ดฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (gapping) รวมทังด
้ าเนินการตามของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งใช้ วดั ผล
กระทบระยะยาวของการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบี ้ยที่ครอบคลุมสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมด
้
ของธนาคาร โดยกาหนดและประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเป็ นค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้
ถือหุ้น (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ และเงินทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต) เนื่องจากมูลค่าพอร์ ตสินทรัพย์
และหนี ้สินจะเพิ่มขึ ้นและลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย มาตรการนี ้จะช่วยให้ ธนาคารสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้ นสถานะของบัญชีเพื่อการธนาคารในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ EVE จะ
คานวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ยของ
สินทรั พ ย์ และหนี ส้ ิ นในช่วงเวลาต่างๆ กัน นอกจากนี ้ ธนาคารยัง ประเมิ นผลกระทบจากความเสี่ ยงอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ก่อให้ เกิดการสูญเสียรายได้ จากการที่อตั ราดอกเบี ้ยมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤตด้ วย
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การกาหนดเพดานความเสี่ยง (MATs) เป็ นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นจากผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE จะรายงานผลไปยัง ALCO, BRC และ
คณะกรรมการธนาคารเป็ นประจาทุกเดือน
ธนาคารบริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย โดยการปรับโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สินให้ สอดคล้ อง
กับแนวโน้ มอัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE ผลของการทดสอบในภาวะ
วิก ฤต จะใช้ ใ นการกาหนดกลยุท ธ์ ง บดุล ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุ รกิ จ เพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายผลตอบแทนธุรกิจที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ตารางที่ 16 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้ านบาท
สกุลเงิน
บาท
USD
EUR
อื่น ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ร้ อยละของประมาณการรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิในอีก 1 ปี ข้ างหน้ า

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560
(363)
(89)
81
95
1
8
13
(273)
19
-3.4%
0.2%

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560
(347)
(20)
81
95
1
8
13
(257)
88
-3.2%
1.1%

* ใช้ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 100 bps
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5.3.3 ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเพิ่ม ปั จจุบนั ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุน ที่มาจาก
การควบรวมกิจการ เป็ นจานวนที่ไม่มีนยั สาคัญ
นโยบายบัญชีในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนสรุปได้ ดงั นี ้
 เงิ นลงทุนในตราสารทุนในความต้ องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธ รรมโดยใช้ ราคาเสนอซื อ้
สุดท้ ายของตราสารทุนนันในตลาดหลั
้
กทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ ้นวันทาการสุดท้ ายของปี
 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และ
แสดงด้ วยราคาทุนหักการด้ อยค่า
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสาหรับระดับเฉพาะธนาคาร จะบันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้ อยค่า ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสาหรับระดับกลุ่มธุรกิจการเงิน จะใช้ วิธีส่วนได้
เสียสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า
ฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารทังในระดั
้
บธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 17 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
ทุนประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขันต
้ า่ สาหรับฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน
แยกตาม วิธี SA

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2561
2560

หน่วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2561
2560

66
60
256
3
-6

66
81
279
-3
12

66
60
2,464
3
-6

66
81
1,987
-3
12

8

11

195

156
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5.4 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
ความเสี่ ยงด้ านปฏิ บตั ิการ หมายถึง ความเสี่ยงที่ จะเกิ ดความเสี ยหายทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมอัน
เนื่องมาจากกระบวนการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรื อเหตุการณ์ภายนอก ซึง่ ยังประกอบด้ วยปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีหรื อการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปั จจัยเหล่านี ้สามารถส่งผลกระทบในด้ านลบต่อผลประกอบการด้ าน
การเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื่ อให้ การบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิ บตั ิการมี ประสิท ธิ ผล ธนาคารจึงได้ จัดให้ มี นโยบายและแนว
ทางการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่ งใส และสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(Risk Management Committee: RMC) มีอานาจหน้ าที่กาหนดและนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อ
คณะกรรมการ (Board Risk Committee: BRC) ตามอานาจที่ได้ รับมอบหมาย เพื่ออนุมตั ินโยบาย และ
แนวทางปฏิบตั ิงานในการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการที่เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิสากล นอกจากนี ้ ธนาคาร
ยังได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Management Committee:
ORC) เพื่อหารื อ พิจารณากลัน่ กรอง ประเมินและให้ คาแนะนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ รวมถึงเหตุการณ์ทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความเสี่ยง ได้ แก่ ด้ านบุคลากร
กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
หลักการในการปฏิบตั ิงานความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารคือ การกาหนดความรับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการร่ วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทังในด้
้ านธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์ การ
บริ การ และระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน โดยได้ รับความร่ วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานตลอดจนพนักงาน
ผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลทังภายในและภายนอก
้
กฎระเบียบข้ อบังคับของ
ทางการ ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และการบริ หารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน โดยมีการแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานด้ าน
กากับการปฏิบตั ิงานและบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated
Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารในหน่วยงานนันๆ
้
บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ ารจะทาหน้ าที่พฒ
ั นาเครื่ องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ ระบุ
ประเมิ น ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการให้ สอดคล้ องกับนโยบายความเสี่ ยงด้ าน
ปฏิบตั กิ ารของธนาคารและเป็ นมาตรฐานสากล
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ทังนี
้ ้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษัทย่อยในเครื อของธนาคาร จะต้ องมีการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร โดยใช้ เครื่ องมือหรื อกระบวนการต่อไปนี ้
1. การประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA)
ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมิ นความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้ วยตนเองและรายงานผลต่องาน
บริหารความเสี่ยง รายงานเหล่านี ้จะใช้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นโดยรวมและใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการกาหนดแผนดาเนินการแก้ ไขและติดตาม นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาว่าโครงสร้ างและกระบวนการทางานของหน่วยงานเหล่านันมี
้ ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นการ
ช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานรวมทังแก้
้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ทนั เวลา ตลอดจนมีการกาหนดหน้ าที่สาหรับ
ผู้ปฏิบัติง านทั่วทัง้ องค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิ ผล ซึ่งรวมถึง การกาหนดขอบเขตหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและอานาจในการอนุมตั ิที่ชดั 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 ทุกหน่วยงานมีหน้ าที่รายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
รายงานข้ อมูลความเสียหายนี ้จะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสี่ยงด้ าน
ปฏิ บตั ิการของตน และป้องกันมิ ให้ เ กิดเหตุการณ์ ความเสี ยหายเช่นเดียวกันนี ข้ ึน้ อีกในอนาคต ข้ อมูลการ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและกาหนดรูปแบบ
การคานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้ นา KRIs มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับ
องค์กร ทังนี
้ ้ สัญญาณเตือนล่วงหน้ าที่หน่วยงานได้ รับซึ่งเป็ นผลจากการจัดทา KRIs จะทาให้ ฝ่ายบริ หารของ
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
เพื่อป้องกันและหลี กเลี่ยงความสูญเสียหรื อความเสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึน้ จากความเสี่ ยงด้ าน
ปฏิบตั กิ ารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุมถื อเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบวิธีการควบคุมที่ไม่ดีเพียงพอ หรื อไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุที่อาจทาให้ ความเสี่ยงที่คงอยู่
เกิ นความเสี่ ยงที่กาหนดของธนาคาร ในการบริ หารจัดการข้ อบกพร่ องเหล่านี ้ ธนาคารได้ พัฒนาแนวทาง
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ปฏิบตั ิงานบริ หารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุมขึ ้นเพื่อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการอย่างเป็ น
ระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทางปฏิบตั ิงานจัดทาขึ ้นเพื่อให้ ธนาคารแน่ใจว่าประเด็ นข้ อบกพร่องต่างๆ ได้ มี
การระบุและจาแนกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกากับดูแลให้ แน่ใจว่าประเด็นปั ญหาได้ ถูกแก้ ไขหรื อได้ มีการ
รายงานต่อผู้บริหารของธนาคารเพื่อทราบอย่างเหมาะสม
5. กระบวนการอนุมัตกิ ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้
กาหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ มงวดโดยให้ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
เป็ นต้ น รวมถึงกาหนดให้ มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้ าน โดยคณะทางานและหน่วยงาน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
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 หน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า หรื อ Customer Experience
Management (CX) โดยทางานร่วมกับศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ (CIMB Thai Care Centre) และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับและดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ ของลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
เช่น การร้ องเรี ย นผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) ตลอดจนสาขาต่า งๆของธนาคาร โดยหน่วยงาน
บริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า เป็ นหน่วยงานกลางอิสระในการบริ หารจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื่อให้
มัน่ ใจว่าเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆได้ รับการแก้ ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม
และทันเหตุการณ์
นอกจากนี ้ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้ ายังรับผิดชอบในการรวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยนทังหมด
้
และแนวทางแก้ ไขนาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางานร่ วมพิจารณาพัฒนาคุณภาพประสบการณ์ ลูกค้ าเพื่อให้
รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ าและพัฒนาประสบการณ์ การใช้
บริ ก ารจากธนาคาร รวมถึ ง เพื่ อ หาแนวทางป้ องกั น ปั ญ หาไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ น้ อี ก ทัง้ นี ้ หน่ ว ยงานบริ ห ารงาน
ประสบการณ์ ลูกค้ าจะสรุ ปแนวโน้ ม เรื่ องร้ องเรี ยนและผลการแก้ ไ ขนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกเดือน
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7. แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ธนาคารกาหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครื อต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและจัดทาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม
ผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้ มีการทดสอบแผนโดยอ้ างอิงขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆ กระทัง่ ส่งผลชะงักงันต่อธุรกรรมงานที่สาคัญ
ของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกรรมที่สาคัญนันกลั
้ บคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนื่องภายในเวลาที่ได้
กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าต่อธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
8. การตรวจสอบภายในและกากับการปฏิบัตงิ าน (Internal Audit and Compliance)
ธนาคารมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในและหน่ ว ยงานก ากั บ การปฏิ บัติ ง านเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระที่ ช่ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบในการทาหน้ าที่ตรวจสอบและกากับการปฏิบตั งิ าน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี
ส่ว นหน่ว ยงานก ากับ การปฏิ บัติง านท าหน้ า ที่ ติด ตามควบคุม การด าเนิน งานของธนาคารให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
5.5 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถชาระเงินตามภาระผูกพันภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนดได้ เป็ นผลสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรื อ
จัดหาเงินทุนได้ ไม่ทนั เวลา ซึง่ อาจส่งผลกระทบถึงการดาเนินงานประจาวัน และมีคา่ ความสูญเสียที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ ทงปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต ด้ วยเหตุ
นี ้ การบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง คือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่มี คุณภาพดีและมีการ
กระจายพอร์ ตการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงแหล่ง เงินทุนต่างๆ ภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื่องจาก
ทิศทางธุรกิจของธนาคารที่ต้องการมีเครื อข่ายที่กว้ างขึ ้นและการมุ่งเน้ นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษา
ฐานเงินฝากที่มีหลากหลายประเภท ประกอบด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะ
ยาว เพื่อให้ มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพ อีกทัง้ ธนาคารยังคงสารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทังปี
้
เพื่อให้ การดาเนินงานของธนาคารมีความมัน่ คงทังในเชิ
้ งกลยุทธ์ โครงสร้ าง และวิธีปฏิบตั ขิ องธนาคารฯ
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ปั จจัยความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่สาคัญของธนาคาร ได้ แก่ โครงสร้ างของแหล่งเงินทุนและการใช้ ไป
ของเงินทุนของธนาคาร การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากที่มีต้นทุนต่าในสภาวะที่อตั รา
ดอกเบี ้ยอยู่ในระดับต่า และเพื่อรองรับหลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้า น
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้ นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและ
เงินฝากสะสมทรัพย์ที่ลกู ค้ าใช้ เป็ นบัญชีหลัก (Transactional Account) และหลักเกณฑ์การดารงแหล่งที่มา
ของเงินให้ สอดคล้ องกับการใช้ ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเน้ นการรับฝากเงิน การกู้ยืม
เงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ สอดคล้ องกับการลงทุน การปล่อยสินเชื่อ และการก่อภาระผูกพัน ในระยะ 1 ปี
ข้ างหน้ า นอกจากนี ้ การดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศ
สาคัญทัว่ โลก อาจทาให้ เกิดความผันผวนของการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ตลาด
การเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุน
การควบคุม และบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง ธนาคารได้ ม อบหมายความรั บผิดชอบให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะจัด
ประชุมอย่างน้ อยเดือนละครัง้ เพื่อหารื อเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุน
ของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารจัดการและการกากับดูแลสภาพคล่องโดยรวม และให้
ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะต่อนโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ้ ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมตั ิเพดานความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และหนี ส้ ิน (Asset and
Liability Management: ALM) เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและทางานใกล้ ชิดกับหน่วยงานบริ หารเงิน ใน
การเฝ้าระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด ในขณะที่สายงานธุรกิจต่างๆของธนาคารรับผิดชอบในการสร้ างและรักษา
ความสัม พันธ์ ทางธุ รกิ จ ที่ แข็ง แกร่ ง กับผู้ฝ ากเงิ นและแหล่ง เงินทุนอื่ นๆ หน่วยงานบริ หารเงิ นทาหน้ าที่ เป็ น
ผู้บริหารเงินทุนโดยรวม ตามความจาเป็ นหรื อเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริ หารจัดการสภาพคล่องอย่าง
รัดกุม เพื่อตอบสนองความต้ องการในการดาเนินงานประจาวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสด
อย่างสม่าเสมอ จากการครบกาหนดเวลาของสินทรัพย์ หนีส้ ิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์
ตามกรอบระยะเวลาครบกาหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็ นประจา สาหรับการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องของบริ ษัทในกลุ่ม ธุรกิจ ทางการเงินของธนาคาร เป็ นลักษณะการบริ หารแบบกระจายอานาจ
(Decentralise) ทังนี
้ ้ ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมตั ิวงเงินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริ ษัทเหล่านันตาม
้
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่บริ หารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่อแจ้ งเตือนผู้บริ หารถึงสภาวะและ
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แรงกดดันด้ านสภาพคล่องที่ เ กิ ดขึน้ นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้
สมมติฐานและเพดานความเสี่ยงจะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ตลอดจนความต้ องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพ
คล่องมีการตรวจสอบเป็ นประจาทุกวัน เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ภายในและกฎระเบียบทางการ
เกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ธนาคารมี ก ารจัด ท าแผนฉุ ก เฉิ น ด้ า นสภาพคล่ อ งเพื่ อ แจ้ งเตื อ นและให้ มี ก ารจัด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตสภาพคล่องและภายใต้ สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้ วยสอง
องค์ประกอบสาคัญ คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บริ หารในภาวะ
วิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management: FCM) โดย EWS ได้ รับการออกแบบมาเพื่อแจ้ งเตือน
ผู้บริ หารของธนาคารในสถานการณ์ที่สภาพคล่องอาจมีความเสี่ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบ
ปั ญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้ องการเงินทุนและกลยุทธ์ ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพ
คล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้ วยชุดตัวชี ้วัด (ตรวจสอบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า)ที่น่าเชื่อถือ สามารถส่ง
สัญ ญาณความแข็ง แกร่ ง ทางการเงิ นและความมั่นคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่อ ง
โดยรวมของธนาคารจะดาเนินการทุกครึ่ ง ปี โดยระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ ฝ่ ายจัดการ
สามารถดาเนินการป้องกันล่วงหน้ าได้ มีการจัดทาสถานการณ์จาลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะ
ธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวม
วิกฤติ (Combined Crisis: CC) สมมติฐานที่ใช้ ได้ แก่ อัตราการไหลออกของเงินฝาก อัตราเบิกใช้ เงินกู้ และ
ส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งจัดทาเป็ นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อ ALCO, RMC และ
คณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที่ผ่านมาได้ ชี ้ให้ เห็นว่าธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้ องการสภาพคล่องภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตต่างๆ
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6. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS
ตารางที่ 18 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ ่ สี าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
ผู้ออกตราสารทางการเงิน

รายละเอียด
1
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
2
รุ่ นหรื อหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
ISIN code: MYBPN1400414
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
3
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่2
ส่วนของเจ้ าของ / เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทุนชันที
้ ่ 2)
4
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III
5
6

7

กรณีที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ ระบุ
คุณสมบัติดงั กล่าว
ต้ องทยอยลดนับหรื อนับได้ เต็มจานวน

จัดอยู่ในระดับธนาคาร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับ
ธนาคาร

-

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
ISIN code: MYBPN1600096

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
ISIN code: MYBPN1800035

เงินกองทุนชันที
้ ่2

เงินกองทุนชันที
้ ่2

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

-

-

นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ นับได้ เต็มจานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ
ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อน
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อน
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อน
สิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
สิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
สิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร

55

8
9
10
11
12
13
14

15

หัวข้ อ
จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี

รายละเอียด
4,070 ล้ านบาท

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
7 กรกฎาคม 2557
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
มีการกาหนดระยะเวลา
หรื อมีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
การชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
5 กรกฎาคม 2567
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน ได้ รับ
ก่อนได้ รับการอนุมตั ิจากผู้กากับดูแลหรื อไม่
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
จานวนเงินในการไถ่ถอน
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 เพื่อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ/
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย

รายละเอียด
5,016 ล้ านบาท

รายละเอียด
3,158 ล้ านบาท

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
11 กรกฎาคม 2559
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
11 กรกฎาคม 2569
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 เพื่อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ /
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย

100 เหรี ยญริ งกิตมาเลเซีย
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
29 มีนาคม 2561
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
29 มีนาคม 2571
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้ รับ
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 เพื่อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ/
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกาหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
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รายละเอียด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 8 กรกฎาคม 2562 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 400 ล้ านเหรี ยญริ งกิต
มาเลเซีย
-

รายละเอียด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 10 กรกฎาคม 2564 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 570 ล้ านเหรี ยญริ งกิต
มาเลเซีย
-

รายละเอียด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 29 มีนาคม 2566 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 390 ล้ านเหรี ยญ
ริ งกิตมาเลเซีย
-

16

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ ามี)
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด

17
18

ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้ อง

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้ อยละ 5.60 ต่อปี

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้ อยละ 5.35 ต่อปี

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้ อยละ 5.20 ต่อปี

19
20

มี dividend stopper หรื อไม่
ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอานาจเต็มที่ในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดได้ เองทังหมด
้
หรื อ
บางส่วน หรื อตามคาสัง่ ที่ได้ รับ
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน
กาหนดหรื อไม่ เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทน
ให้ สงู ขึ ้นในลักษณะขันบั
้ นได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

21

22
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23
24

25
26
27
28
29
30

หัวข้ อ
รายละเอียด
สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุเงื่อนไขในการแปลง
สภาพที่ธนาคาร / กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนันก
้ าหนดไว้
(Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทังจ
้ านวน
หรื อบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุอตั ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุประเภทตราสารทาง
การเงินที่มีการแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุผ้ อู อกตราสารทางการเงิน
ที่มีการแปลงสภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจ จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
ทางการเงินนันก
้ าหนดไว้
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

รายละเอียด
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

รายละเอียด
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน

มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
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รายละเอียด
และเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้ าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
และเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้ าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
และเจ้ าหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี ้ หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้ าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)
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หัวข้ อ

31

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้สูญ
(Write-off) จานวนเงินต้ นที่ธนาคารมี
หน้ าที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตราสาร
หนี ้ด้ อยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้อง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยังไม่
้ ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรื อ
2) BNM และ PIDM ได้ ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรื อหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มีการ
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรื อบางส่วน

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้สูญ
(Write-off) จานวนเงินต้ นที่ธนาคารมี
หน้ าที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตราสาร
หนี ้ด้ อยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้อง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยังไม่
้ ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรื อ
2) BNM และ PIDM ได้ ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรื อหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มีการ
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรื อบางส่วน

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนี ้สูญ
(Write-off) จานวนเงินต้ นที่ธนาคารมี
หน้ าที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตราสาร
หนี ้ด้ อยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้อง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยังไม่
้ ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรื อ
2) BNM และ PIDM ได้ ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรื อหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มีการ
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรื อบางส่วน
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32
33
34

หัวข้ อ
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้ อธิบายกระบวนการในการ
ลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้ อยสิทธิในกรณีที่มีการชาระบัญชี (ให้
ระบุประเภทของตราสารทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า (1)ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ า
มี), (2) ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (3) ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต

มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า (1) ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ า
มี), (2) ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (3) ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต

มีสิทธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า (1) ผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ า
มี), (2) ผู้ถือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (3) ผู้ถือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ของผู้ถือตราสารนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุ้นกู้ด้วยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต
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ตารางที่ 19 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)

องค์ ประกอบเงินกองทุน

หน่วย : ล้ านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มูลค่ าของเงินกองทุน
31 ธ.ค. 2561

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรื อห้ องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนี ้และตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.6.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.6.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.4 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
2. เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้
1/

30 มิ.ย. 2561

34,876
34,876
17,411
10,146
404
7,619
1,295
1,498

30,981
30,981
15,140
8,465
401
7,553
1,309
1,505

(160)

(159)

(43)
(1,999)
(35)
(82)

6
(43)
(1,887)
(141)

(489)
(1,393)
13,010
12,244
766
47,886

(366)
(1,380)
12,957
12,244
713
43,938

ยอดคงเหลือ
ที่จะทยอย
นับเข้ า
(หักออก) 1/

ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III เนื่องจากรายการ
ดังกล่าว ได้ ทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักในอัตราร้ อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ ว
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หน่วย : ล้ านบาท
องค์ ประกอบเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร
มูลค่ าของเงินกองทุน
31 ธ.ค. 2561

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรื อห้ องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนี ้และตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.6.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.6.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.4 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
2. เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้
1/

30 มิ.ย. 2561

32,797
32,797
17,411
10,146
404
5,825
1,338
1,498

29,687
29,687
15,140
8,465
401
5,758
1,353
1,506

(160)

(159)

(2,327)
(847)
(61)

6
(1,430)
(117)

(481)
(938)
13,219
12,244
975
46,016

(361)
(952)
13,134
12,244
890
42,821

ยอดคงเหลือ
ที่จะทยอย
นับเข้ า
(หักออก) 1/

ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III เนื่องจารายการ
ดังกล่าว ได้ ทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักในอัตราร้ อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ ว
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ตารางที่ 20 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
ตารางที่ 20.1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน*
หน่วย : ล้ านบาท
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2561
สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
4. เงินลงทุนสุทธิ
5. เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
5.1 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
5.2 ดอกเบี ้ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
5.3 หัก รายได้ รอตัดบัญชี
5.4 หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
o ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
5.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
6. ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
7. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
9. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
10. สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
11. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์ การกากับ
ต่ อสาธารณะ
อ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
1,749
6,790
23,396
92,172

1,749
6,790
23,396
92,172

234,555
492
235,047
(8,255)
(10,539)

234,555
492
235,047
(8,255)
(10,539)
(766)
(9,773)
(52)
216,201
78
1,017
3,536
489
1,393
9,028
355,849

(52)
216,201
78
1,017
3,536
489
1,393
9,028
355,849

A 1/

B
C
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2561
12.
13.
14.
15.
16.
17.

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
o ตราสารที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ตราสารที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
18. ภาระของธนาคารจากการรับรอง
19. ประมาณการหนี ้สิน
20. หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
21. ทุนเรื อนหุ้น
21.1 ทุนจดทะเบียน -หุ้นสามัญ
21.2 ทุนที่ออกและชาระแล้ ว-หุ้นสามัญ
22. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
23. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
23.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o ส่วนที่นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุน
o ส่วนที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
23.2 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
23.2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี ้
23.2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
23.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
23.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
23.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารสาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งใน

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์ การกากับ
ต่ อสาธารณะ
อ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
185,101
185,101
44,534
44,534
379
379
35,513
35,513
24,318
24,318
18,968
18,968
12,244 D 2/
6,724
78
78
1,988
1,988
8,048
8,048
318,927
318,927

17,411
17,411
10,146
1,401
1,577

G 3/

(82)

17,411
17,411
10,146
1,401
1,577
1,498
79
(160)
(154)
(6)
(82)

66

66

J
K

(160)

E
F

H

I
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2561
กระแสเงินสด
24. ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียของธนาคารใน
บริ ษัทย่อย
25. กาไรสะสม
25.1 จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย
25.2 ยังไม่ได้ จดั สรร
o กาไรสุทธิหลังการจัดสรรนับเข้ าเป็ นเงินกองทุน
o ขาดทุนสุทธิหกั ออกจากเงินกองทุน
o กาไรสุทธิที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์ การกากับ
ต่ อสาธารณะ
อ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
(43)

(43)

L

404
7,603

404
7,603
7,619
(35)
19
36,922
355,849

M

36,922
355,849

N
O

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะและงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง
1/

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(General provision) ตามเกณฑ์จดั ชันลู
้ กหนี ้ของธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ จานวน 766 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ านเครดิต
2/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ Basel III สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามจานวนที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 20.2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน

รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2561
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1. เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ ว (หุ้นสามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรื อห้ องชุดในอาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนี ้และตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ
1.5.5 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.6.1 ส่วนเกิน (ตา่ กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
้ ่ 1ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.7.1 ผลขาดทุนสุทธิ
1.7.2 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.7.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.7.4 สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
เงินกองทุนตามกฎหมายทัง้ สิน้

หน่วย : ล้ านบาท
องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการ
เงินกองทุนตาม
อ้ างอิงในงบการเงิน
หลักเกณฑ์ การกากับ ภายใต้ หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดย
การกากับดูแลกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจทางการเงิน
34,876
34,876
17,411
E
10,146
F
404
M
7,619
N
1,361
1,498
G
(160)
H
(43)
66

J
L
K

(66)

K

(1,999)
(35)
(82)
(489)
(1,393)
13,010
12,244
766
47,886

O
I
B
C

D
A
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ส่ วนที่ 2: การเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงสินทรั พย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรั บสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 9/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่ง
อ้ างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013
ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ดารงสินทรัพย์สภาพ
คล่องเป็ นอัตราส่วนกับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้ สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่
มีความรุ นแรงไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 ในแต่ละปี
จนกระทั่งครบร้ อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องแล้ วนัน้
เนื่องจาก LCR เป็ นหนึ่งในข้ อมูลสาคัญที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในตลาดสามารถใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ การเปิ ดเผยข้ อมูล LCR จะช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้ กลไกตลาดในการ
กากับดูแล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์และการกากับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึ ้นและยกระดับการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ มี มาตรฐานเดียวกับสากล และเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ และความเข้ าใจ
ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูล LCR อย่างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ์ Liquidity
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2561 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio
disclosure standards) ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยได้ กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะระดับธนาคารเท่านัน้
และกาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายครึ่งปี และรายปี ซึ่งมีผลบังคับให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลครัง้ แรก
โดยใช้ ข้อมูล ณ สิ ้นงวด 30 มิถนุ ายน 2561 สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลครึ่งปี แรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ ้นงวด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ทารายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล LCR พร้ อมทังค
้ าอธิบาย
เกี่ยวกับข้ อมูล LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้ วย
(1) การดารงอัตราส่วน LCR
(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทังสิ
้ ้น (Total HQLA)
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows)
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1. การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
หน่วย: ล้ านบาท
ไตรมาส 4/2561 * ไตรมาส 4/2560 *
(ค่ าเฉลี่ย)
(ค่ าเฉลี่ย)
(1) ปริมาณสินทรัพย์ สภาพคล่ องทัง้ สิน้ (Total HQLA)
60,352
51,221
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
43,027
43,137
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้ อยละ)
140
120
LCR ขันต
้ ่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้ อยละ)
80
70
*

คานวณด้ วยวิธี simple average โดยให้ คานวณจากข้ อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

2. ข้ อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
*

2561 *
(ค่ าเฉลี่ย)
155
140

หน่วย: ร้ อยละ
2560 *
(ค่ าเฉลี่ย)
147
120

คานวณด้ วยวิธี simple average โดยให้ คานวณจากข้ อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

3. หลักเกณฑ์ และองค์ ประกอบของข้ อมูล Liquidity Coverage Ratio
ธนาคารได้ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้ านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงใน
ระยะสันได้
้ (short-term severe liquidity stress) โดยกาหนดให้ เริ่ มดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้ อยละ
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10
ในแต่ละปี จนครบร้ อยละ 100 ในปี 2563
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LCR =

สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต้ สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Net cash outflows)

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 140.3 ซึ่งเกินกว่า LCR ขันต
้ ่าตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 80 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนตุลาคม ร้ อยละ 149.0
เดือนพฤศจิกายน ร้ อยละ141.6 และเดือนธันวาคม ร้ อยละ130.2 ทังนี
้ ้ LCR ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก
ดังนี ้
1. สินทรัพย์ สภาพคล่ อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยง และความผัน
ผวนต่า ไม่ตดิ ภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ อย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
แม้ ในสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ทังนี
้ ้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้ องมีการปรับลด
ด้ วยอัตราส่วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้ อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริ มาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2561 เท่ากับ 60,352 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 93.8 เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 1 ได้ แก่ พันธบัตรรัฐบาลและเงินสด เป็ นต้ น) ซึ่งคานวณจาก
ค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ ้นเดือนของเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้ ธนาคาร
ได้ มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริ หารการกระจายตัวของการถือครองสินทรัพย์สภาพ
คล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใน 30 วันหักด้ วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าใน 30 วัน ภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่
มีความรุนแรง ทังนี
้ ้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้ าต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ประมาณการกระแสเงิ นสด
ประมาณการกระแสเงินสด
ออกสุ ทธิ ใน 30 วั น ภ ายใต้
ไหลออกใน 30 วั น ภายใต้
ไหลเข้ า ใน 30 วัน ภายใต้
=
สถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่
สถานการณ์ด้านสภาพคล่อง
สถานการณ์ ด้ านสภาพ
มีความรุนแรง
ที่มีความรุนแรง
คล่องที่มีความรุนแรง
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ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2561
เท่ากับ 43,027 ล้ านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วัน
สิ น้ เดื อ นของเดื อ นตุล าคม – เดื อ นธั น วาคม 2561 โดยประมาณการกระแสเงิ น สดไหลออกที่ ธ นาคารให้
ความสาคัญภายใต้ สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ยืม
ของลูกค้ า ซึ่งใช้ อตั ราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้ าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนี ้คุณภาพดี เงินฝากจากคูส่ ญ
ั ญาคุณภาพ
ดี และตราสารหนี ้ที่จะครบกาหนด ซึง่ ใช้ อตั ราการไหลเข้ า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ ใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (liquidity gap) และการกระจุก
ตัวของแหล่งเงิน (funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่าจะมีส ภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิ จ ตลอดจนการพัฒนาเครื่ องมืออย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดทิศทางให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร ส่งผลให้ ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้ านสภาพคล่องได้ ดียิ่งขึ ้น
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