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ส่วนที่ 1: การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3
1. บทนา
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ
 หลักการที่ 1 การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
หลักการที่ 1 กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าระดับที่กาหนด เพื่อรองรับความ
เสี่ยง 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
 หลักการที่ 2 การกากับดูแลโดยทางการ
หลักการที่ 2 กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้กล่าวถึงในหลักการ
ที่1
 หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดการกากับดูแล
หลักการที่ 3 ส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญด้านเงินกองทุนและความเสี่ยงของตนเอง เพื่อ ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียในตลาดสามารถเข้าถึงและใช้เป็ น
ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ได้
สาหรับการกากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนดให้ธนาคาร
พาณิ ช ย์เ ปิ ดเผยข้อมูล เกี่ ยวกับการดารงเงิ นกองทุน กระบวนการบริหารความเสี่ ยงและข้อมูลส าคัญๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธนาคารให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียในตลาดทราบ ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 รายครึ่งปี และ
รายปี คือ ข้อมูล ณ สิน้ งวด 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม ซึ่งจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี ธปท.กาหนด
ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิน้ งวด
2. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 ฉบับนี ้ เป็ นไปตามประกาศ ธปท. ซึ่งกาหนดให้มี
การเปิ ด เผยข้อ มูล ทั้ง ในระดับ ธนาคาร (Solo basis) และระดับ กลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร (Full
Consolidation basis) โดยกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ในฐานะบริษัทแม่)
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่า/เช่าซือ้ รถยนต์
บริษัท เวิลด์ลีส จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
บริษัท ซีที คอลล์ จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามทวงหนีแ้ ละเรียกเก็บหนี ้

1

3. เงินกองทุน
3.1 โครงสร้างเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ น มี
จานวนทัง้ สิน้ 47,645 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จานวน
34,635 ล้านบาท เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 จานวน 34,635 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จานวน 13,010 ล้านบาท
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 32,640 ล้านบาท เงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 จานวน 32,640 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 จานวน 13,289 ล้านบาท รวมเป็ นเงินกองทุนทัง้ สิน้
45,929 ล้านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย






ทุนหุน้ สามัญชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด
o กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารสาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
o ผลขาดทุนสุทธิ
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการปรับปรุ งประมาณการหนีส้ ินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
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เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (กาหนดให้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อย
ละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต)
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซี ย ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้กับผูล้ งทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่ง ได้รับ อนุญ าตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยตามหนัง สื อ ที่ ฝกก.(02)
414/2559 ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้กับผูล้ งทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ ฝกก. 221/2561
ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จานวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 เพื่อขายให้กับผูล้ งทุนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ ฝกก. 527/2562
ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้เต็มจานวน
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ จานวน 400 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย ครบกาหนดในปี 2567 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ (ทัง้ นีภ้ ายใต้
เงื่ อนไขของข้อกาหนดสิ ทธิ ) ธนาคารได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ตามหนังสือเลขที่ ฝกก. 292/2562 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
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ตารางที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุน

องค์ประกอบเงินกองทุน
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สะสม
1.1.5.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจาก
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้าของ
1.1.7.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผล
ประโยชน์หลังออกจากงาน
1.1.7.2 สินทรัยพ์ไม่มีตวั ตน
1.1.7.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.1 ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
3. เงินกองทุนทั้งสิน้ ตามกฎหมาย
1/

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2562
2562
34,635
35,340
34,635
35,340
17,411
17,411
10,146
10,146
404
404
7,618
7,603
1,646
1,611
1,689
1,654
(43)
(43)

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2562
32,640
33,248
32,640
33,248
17,411
17,411
10,146
10,146
404
404
5,012
4,997
1,689
1,654
1,689
1,654
-

(22)

(63)

(22)

(63)

(2,568)

(1,772)

(2,000)

(1,301)

(335)

(83)

(290)

(60)

(1,062)
(1,171)
13,010
12,262
748
47,645

(506)
(1,183)
13,039
12,244
795
48,379

(1,016)
(694)
13,289
12,262
1,027
45,929

(499)
(742)
13,275
12,244
1,031
46,523

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งของกลไกในการปรับลด
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การดารงเงินกองทุนให้เพียงพอทัง้ ในภาวะปกติและในภาวะที่เกิดเหตุการณ์
รุ นแรงและเป็ นไปได้ (“extreme but plausible events”) จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต ธนาคารได้กาหนด
แผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยในแผนการบริหารเงินกองทุนประจาปี จะมีการกาหนด Internal Capital Target
ที่สงู กว่าอัตราเงินกองทุนขัน้ ต่าที่กฎหมายกาหนด และนามาใช้เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการติดตามและ
รักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ธนาคารมีการคานวณเงิ นกองทุนเพื่ อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้าน
ตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ตามประกาศของ ธปท. โดยธนาคาร
ได้รบั อนุมตั จิ าก ธปท. ให้ใช้วิธีดงั ต่อไปนีใ้ นการคานวณเงินกองทุน
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต
2. ความเสี่ยงด้านตลาด
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ

วิธีการดารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 2 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
1. ลูกหนีท้ ี่ไม่ดอ้ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
1.2 ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้นา้ หนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนีส้ ถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้นา้ หนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนีร้ ายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพ
สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
2. ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ ้องดารง 1/
รวมมูลค่าเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 2/
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มทั้งสิน้
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้
1/
2/

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2562
2562
17,023
16,633
16,408
16,132
24
26

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2562
17,529
17,078
16,918
16,580
24
26

982

972

978

970

8,218

8,418

11,270

11,075

4,389
2,288
507
615
3,476
3,368
108
2,068
22,567
6,637
29,204
265,486

4,005
2,229
482
501
3,328
3,190
138
2,026
21,987
6,467
28,454
258,673

1,725
2,288
633
611
3,476
3,368
108
1,410
22,415
6,592
29,007
263,700

1,653
2,229
627
498
3,328
3,190
138
1,436
21,842
6,424
28,266
256,968

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสี่ยงขัน้ ต่าเท่ากับร้อยละ 8.50
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 Ratio) และอัตราส่วน
เงินกองทุนทัง้ สิน้ (Total Capital Ratio) อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 13.1 ร้อยละ 13.1 และร้อยละ 18.0 ตามลาดับ ในขณะที่
การดารงเงินกองทุนของธนาคาร อยู่ท่ีรอ้ ยละ 12.4 ร้อยละ 12.4 และร้อยละ 17.4 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
(Capital Buffer) ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ตารางที่ 3 อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
1/
2/

หน่วย : ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจ
เกณฑ์ เงินกองทุน
เฉพาะธนาคาร
ทางการเงิน
ขั้นต่า ขั้นต่าและ
เงินกองทุน
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. ของ
1/
2562
2562
2562
2562 ธปท. ส่วนเพิ่ม 2/
13.05 13.66 12.38 12.94
4.50
7.00
13.05 13.66 12.38 12.94
6.00
8.50
17.95 18.70 17.42 18.10
8.50
11.00

อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส.12/2555
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าและอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่
1 มกราคม 2562
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4. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จดั ทากรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management:
EWRM) เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ ยงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารสามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็ นเครื่องมือในการคาดการณ์และบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ ในปั จจุบนั และที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ปัจจัยภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีดังนี้

ธรรมาภิบาล และ องค์กร

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจและวัฒนธรรมองค์กร โดยนา Three Lines of Defense มาใช้เป็ นหลักในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร กล่าวคือ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ จุดที่ทาธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการ
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบความเสี่ยงด้านต่างๆ ภายในธนาคารไว้อย่างชัดเจน
ธรรมาภิบาลและองค์กร การมีธรรมาภิบาลที่ดีเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้การใช้กรอบนโยบายฯ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกาหนดทิศทางใน
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การประกอบธุ รกิ จ ของธนาคารให้เ ป็ นไปตามระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมี กรอบ /
นโยบายและขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมทัง้ หน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้มีการปฏิบตั ิตามกรอบนโยบายนี ้
ระดั บ ความเสี่ ยงที่ ย อมรั บ ได้ หมายถึง ระดับและประเภทของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่ ธ นาคาร
สามารถยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และธุรกิจ การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี ้
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และธุรกิจประจาปี เพื่ อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
การเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตั งิ าน เงินกองทุน และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงถือเป็ นส่วนสาคัญในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภัณฑ์
หรือทาธุรกรรมใหม่ รวมถึงการกาหนดทิศทางและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 การระบุและประเมินความเสี่ยง ธนาคารจะใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน แนวทาง/
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้การระบุและประเมินความเสี่ยงเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ
 การวัดความเสี่ยง ธนาคารจะใช้ระเบียบและวิธีการวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมทัง้ การทดสอบภาวะ
วิกฤต เพื่อวัดความเสี่ยงโดยรวม
 การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุม ธนาคารจะใช้เพดานและการควบคุมความเสี่ยงในการ
จัดการความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่คณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและทบทวนเพดาน/การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการทาธุรกิจ ภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทัง้
แผนการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้
 การติดตามและการรายงานความเสี่ ยง ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ แบบรายลูกค้าและแบบพอร์ตโฟลิโอ เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงต่างๆ นัน้ อยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่ธนาคารกาหนด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขั้นตอนด้านความเสี่ยง ธนาคารจะบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามหลักการที่กาหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยมี
มาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วยกาหนดการบังคับใช้นโยบาย และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเพื่อช่วยในการ
นานโยบายความเสี่ยงต่างๆมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
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 บุคลากร เนื่องจากธนาคารเป็ นองค์กรที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนที่
เพิ่มขึน้ ในการดาเนินธุรกิจธนาคาร รวมทัง้ สภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดังนัน้
บุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญจึงเป็ นปั จจัยสาคัญเพื่อให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
 เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาคารจะใช้การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหาร
ความเสี่ยง
ธนาคารมุ่งที่จะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีผล
ประกอบการทางการเงินที่ม่ นั คง น่าเชื่อถือและยั่งยืน โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ ทัง้ นี ้ การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน ได้แก่
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (Credit Risk) ความเสี่ ย งด้า นตลาด (Market Risk) ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อ ง
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงและการมีธรรมาภิบาลที่ดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคาร
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพื่อกากับดูแลด้านความเสี่ยงที่มีความเป็ นอิสระ
ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท เนื่องจากการกากับการปฎิบตั ิงาน (Compliance) และการ
บริหารความเสี่ ยง (Risk Management) มีความเกี่ ยวเนื่ องกันเป็ นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึง ได้
ปรับเปลี่ยนให้การกากับการปฎิบตั ิงานอยู่ภายใต้อานาจและความรับผิดชอบของ BRC แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ นคณะกรรมการ Board Risk and Compliance
Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตัง้ แต่เดือนกันยายน 2562 เป็ นต้นไป
BRCC ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งมาจากคณะกรรมการธนาคารทัง้ หมด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee: RMC) โดยให้รายงานตรงต่อ BRCC เพื่อดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเงินกองทุน (การกากับดูแลเรื่องการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ RMC ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทาหน้าที่
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา รวมทัง้ กาหนดโครงสร้างการกากับดูแลในด้านนี ้ เพื่อให้ความเสี่ยงด้านต่างๆ มีการบริหารจัดการ
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผ ล และมี กระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่ โปร่งใส BRCC ยัง ได้แต่ง ตัง้
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาและ/หรือให้
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกหนีท้ ่ีมีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
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ธนาคาร/คณะกรรมการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อง(แล้วแต่กรณี ) ตลอดจนอนุมัติและให้ความเห็นชอบข้อเสนอและ
แผนงานการตัง้ และทบทวนการตัง้ สารองลูกหนีท้ ่ีไม่ใช่สินเชื่อรายย่อยที่มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา
ทัง้ นี ้ ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่พฒ
ั นาและดาเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และ
วิธีปฏิบตั ิในการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม รวมทัง้ ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
BRCC, RMC คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee: CC)
ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยเป็ นหน่วยงานอิสระจาก
หน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง นอกจากนีย้ งั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานบริหาร
สินทรัพย์กลุม่ พิเศษ (Special Assets Management) เพื่อดูแลจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ รวมทัง้ ให้คาปรึกษา
สาหรับลูกหนีท้ ่ีหากไม่ได้รบั การบริหารจัดการจะกลายเป็ นสินเชื่อด้อยคุณภาพ
โดยมี 9 หน่วยงานในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการติดตามดูแลและบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
1.

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและระบบบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่หลักที่สาคัญ คือ ออกแบบ
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) ที่เหมาะสมเพี่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม
และรายงานข้อมูล ความเสี่ ย งในภาพรวม การกากับ ดูแลเงิ นกองทุน ตามเกณฑ์ Basel และงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเงินกองทุน

2.

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ Non-Retail มีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการขออนุมตั ิสินเชื่อและบท
วิเคราะห์สินเชื่อที่นาเสนอโดยสายงานธุรกิจ Non-Retail เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ของ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือ Joint Delegated Authority Holders

3.

บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย มีหน้าที่ติดตามและจัดทารายงานคุณภาพของพอร์ต (Asset
Quality) สินเชื่อรายย่อยของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้เข้าใจและแยกแยะ
ลักษณะเฉพาะตัวของกลุม่ ลูกค้าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ Portfolio ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อม
ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบและจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ธนาคาร

4.

บริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ มีหน้าที่บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ โดยการบริหารลูกหนีส้ ินเชื่อทีมี
Risk Rating 14A หรือด้อยกว่า ไม่วา่ จะเป็ นการติดตาม การเรียกคืน การแก้ไข การปรับปรุงโครงสร้าง
หนี ้ และหรือการดาเนินคดีและติดตามกระบวนการดาเนินการทางกฎหมาย นอกจากนี ้ ยังทาหน้าที่
บริหารอสังหาริมทรัพย์รอการขาย โดยให้มีการนาเสนอแนวทางและการวางแผนการขาย เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร และเป็ นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ดูแล
จัดการสินทรัพย์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมขาย
5.

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร มีหน้าที่ในการศึกษาทบทวน ติดตาม และปรับปรุงกรอบนโยบาย
และแผนงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และแผนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร

6.

บริหารความเสี่ยงด้านตลาด มีหน้าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากธุร กรรมใน
บัญ ชี เ พื่ อการค้า (Trading activities) ประเมิ นค่าความเสี่ ยงด้านตลาด ติดตามและควบคุม ตาม
ข้อกาหนดของเพดานความเสี่ยงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร (Market Risk Limits) รายงาน
ผู้บริหารและผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อง และให้มี การรายงานการเกิ น เพดานความเสี่ ยงตามนโยบายธนาคาร
(Escalation Procedure)

7.

บริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนีส้ ิน มีหน้าที่วดั ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อธนาคารให้อยูภ่ ายใต้นโยบายและแนวทางที่ได้รับ
จากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน หรือคณะกรรมการธนาคาร

8.

ทดสอบคุณภาพสินเชื่อ มีหน้าที่ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งการบริหารความเสี่ยงในฐานะ
Second Line of Defense โดยการติดตาม ทดสอบ และประเมินคุณภาพ การตัดสินใจอนุมตั ิสินเชื่อ
ด้วยการสุ่มตัวอย่างลูกค้าสินเชื่อ Non-Retail และรายงานผลการทดสอบคุณภาพสินเชื่อที่ได้ รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไข (ถ้ามี) ต่อผูม้ ีอานาจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.

พัฒนาแบบจาลองความเสี่ยงด้านเครดิต มีหน้าที่พัฒนาแบบจาลองของ Internal Rating และ
scorecard ติดตามและประเมินผลแบบจาลอง (Model monitoring) ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อมั่นใจว่าแบบจาลองของ Internal rating และ scorecard สัมพันธ์กับสภาพตลาดปั จจุบันและ
การจัดอันดับมีความสมบูรณ์
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5. การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
5.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาที่ไม่
เพียงพอ หรือครอบคลุม ซึ่งอาจคุกคามการดาเนินงานของธนาคารหรือเป็ นผลทาให้ขาดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน หรือการขาดทรัพยากรและมาตรการที่จาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที่สาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสี่ยงที่ดาเนินการโดย
ธนาคารให้อยู่ในระดับที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลด
การเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ ดังนัน้ ธนาคารมีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย
การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ จริงของแผนธุรกิจที่ได้รบั การอนุมตั ิ
การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิดตลอดกระบวนการกาหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดาเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ าย
บริหารที่ได้รบั มอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ จริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
5.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
5.2.1 การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือโอกาสหรือความน่าจะเป็ นที่ลกู หนีห้ รือคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty) ไม่ยินยอม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหรือพันธะที่มีต่อธนาคารตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกูห้ รือสัญญาผูกพันอื่นๆ
ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คณ
ุ ภาพของสินเชื่อธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการทา
กาไรและระดับเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างมูลค่าแก่ผถู้ ือหุน้
โดยรายได้ท่ีได้รบั จะต้องสอดคล้องและคุม้ ค่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้นโยบายบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้จดั ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและ
การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน
ระหว่างผูท้ าหน้าที่ดา้ นการตลาด ผูว้ ิเคราะห์สินเชื่อ ผูป้ ระเมินสินเชื่อ ผูอ้ นุมตั สิ ินเชื่อ และผูบ้ ริหารจัดการความ
เสี่ยง ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสาหรับธนาคารและ
บริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบีดว้ ย
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ธนาคารได้ปรับปรุ งและทบทวนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมกับประเภทลูกค้า และพอร์ตสินเชื่อของธนาคารที่เติบโตขึน้ ประกอบด้วย Corporate Rating Model
ซึ่งพัฒนาและใช้สาหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs Rating
Model สาหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง Life Insurance Model และ
General Insurance Model ส าหรับ ลูก ค้า กลุ่ม Life & Non-Life เครื่ อ งมื อ จัด ระดับ ความเสี่ ย งสิ น เชื่ อ กลุ่ม
พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance (PF) Model และ Income Producing
Real Estate (IPRE) สาหรับลูกค้าขนาดเล็ก ธนาคารได้พฒ
ั นาเครื่องมือใหม่ท่ีช่วยในการอนุมตั ิสินเชื่อ SME
Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สาหรับลูกค้ารายย่อยทัง้ สินเชื่อ
ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่าซือ้ ซึ่งในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system)
เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลแบบจาลอง (model monitoring) ให้เป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ง นี ้ ธนาคารยัง ได้ท าการก าหนดระดับ คุณ ภาพของสิ นเชื่ อ ใหม่ ข องลู ก ค้า รายย่ อ ย
(Acquisition Quality Trigger: AQT) เพื่อทาการเฝ้าติดตามคุณภาพของสินเชื่อรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้
ทุกๆ ปี ธนาคารจะกาหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดับความเสี่ยงของ Portfolio ที่ยอมรับได้
ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ว่า จะเป็ นในปี นนั้ ๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้การขยายธุรกิจดาเนินไป
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็ นประจาทุกเดือน
และรายงานต่อ RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร
 การอนุมัตสิ ินเชื่อ
ธนาคารมี กระบวนการอนุมัติสินเชื่อประเภทที่ มิใช่รายย่อย โดยมี การอนุมัติโดย “คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ” และ “อานาจอนุมตั ิเฉพาะในการอนุมตั ิร่วมกัน ของบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานธุรกิจ ”
(Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุมตั ิโดย JDA มีการกาหนดหลักเกณฑ์โดยกาหนดระดับวงเงินกลุ่มลูกค้า (Group Exposure)
ระดับความเสี่ ยงของกลุ่ม ลูก ค้า (Global Group Rating) และความคุม้ มูลหนี ข้ องหลัก ประกัน (Loan-toCollateral Value) เป็ น หลัก เกณฑ์ใ นการก าหนดระดับ อนุมัติ เพื่ อ เป็ น การลดจ านวนลูก ค้า ที่ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ทาให้สามารถอนุมตั ิวงเงินได้เร็วขึน้ ในกรณีท่ีลกู ค้ารายนัน้ ๆไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี
สามารถอนุมตั โิ ดย JDA ได้ ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
 การจัดการสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ความเสี่ยงจากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี่ยงที่สาคัญที่กระทบ
ต่อ ความสามารถในการท าก าไรและความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน ของธนาคาร ดัง นั้น ธนาคารจึ ง ให้
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ความสาคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และมีการตัง้ สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าที่มีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็ น
มาตรการป้องกันไม่ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลง สาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตระดับ Portfolio นัน้
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการกาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits)
ในระดับที่เหมาะสม เช่น เพดานความเสี่ยงในระดับประเทศ เพดานความเสี่ยงในการให้เงินกูย้ ืมต่อกลุม่ ลูกค้า
เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจ ที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยในการก าหนด
เพดานความเสี่ยงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อช่วยให้มีแ นวทางที่ชดั เจนในการปล่อย
สินเชื่อ กล่าวคือ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ” และ “Green – ขยาย
สินเชื่อ” นอกจากนี ้ ธนาคารได้มีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่ธนาคารจะได้รบั
หากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกต่า ในกรณีท่ีเป็ นไปได้และกรณีรุนแรง
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้มีการกาหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต
เพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
 นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามหนี้
ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในการบริหารและติดตามหนีท้ ่ีมีปัญหาและที่มีแนวโน้มที่
จะมีปัญหา (Watch List) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การปฏิบตั งิ านในเรื่องการติดตามหนีม้ ีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ในการติดตามหนีต้ งั้ แต่ประเภทลูกหนีท้ ่ีมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา ลูกหนีท้ ่ีกล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนีท้ ่ีต่า
กว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่งิ ขึน้
นอกเหนือไปจากการจัดชัน้ ลูกหนี ต้ ามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดแล้ว ธนาคารยังมีการจัดชัน้ หนีต้ าม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็ นการจัดชัน้ ล่วงหน้าสาหรับลูกหนีท้ ่ีมีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมี
ปั ญหาก่อนที่จะมีการผิดนัดชาระหนี ้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพกลุ่มลูกหนีท้ ่ีคาดว่าจะมีปัญหา
ของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้จดั ทาแนวทางการติดตามและรายงานผลลูกหนี ้
กลุ่มดังกล่าวขึน้ เรียกว่า Early Warning Process เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้กบั เจ้าหน้าที่สินเชื่อในการตรวจสอบ
สถานะของลูกหนีอ้ ย่างสม่าเสมอ โดยมีการกาหนด Early Warning Indicators ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มที่จะ
เป็ นปั ญหาในอนาคต จะได้มีการกาหนดแผนการปฏิบตั ิต่อลูกหนีด้ งั กล่าวให้เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลด
ความเสี่ยงให้แก่ธนาคาร ทัง้ นี ้ ลูกหนีท้ ่ีคาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้เป็ นลูกหนีก้ ลุ่ม Watch List โดย
แบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุนแรงของปั ญหาและความเสี่ยง คือ Watch List-Low, Watch List-Medium และ
Watch List-High ในส่วนของกลุ่ม Watch List-Low ยังถื อว่าเป็ นลูกหนีจ้ ัดชัน้ ปกติของธนาคาร ขณะที่กลุ่ม
Watch List-Medium และ Watch List-High ถื อเป็ นลูกหนีจ้ ัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยลูกหนีก้ ลุ่ม Watch
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List ทัง้ 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหนี ซ้ ่ึงเป็ นสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ที่มี
ยอดหนี ้เ กิ น กว่ า 10 ล้า นบาทขึ น้ ไป จะมี ก ารรายงานสถานะและความคื บ หน้า ในการแก้ไ ขปั ญ หาต่อ
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็ นประจาทุกเดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อติดตาม ดูแล ให้คาแนะนาและพิจารณาอนุมัติ การ
จัดการหนีข้ องลูกหนีก้ ลุ่มดังกล่าว รวมถึงลูกหนีก้ ลุ่มอื่นที่ธนาคารต้องดูแลใกล้ชิด เพื่อให้ธนาคารสามารถ
จัดการหนีท้ ่ีมีปัญหาและหนีท้ ่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ ในการปรับระดับการจัด
ชัน้ ลูกหนี ้ การตัง้ สารอง และการดาเนินการเพื่อเรียกคืนหนี ้ ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคาร
และทาให้ธนาคารมีโอกาสได้รบั เงินคืนจากสินเชื่อที่มีปัญหากลับมาสูงขึน้
นอกจากนี ้ ในส่วนของสิ นเชื่ อที่ ไ ม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพ ย์
รอการขาย (Non-Performing Asset: NPA) ธนาคารได้ป รับ ปรุ ง นโยบายการบริห ารและหลัก เกณฑ์ก าร
คานวณมูลค่าเพื่อการจาหน่ายจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั (Discounted Cash Flow) และ
มูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้ความสาคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลด
ความเสียหายต่อธนาคาร
 นโยบายการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้ องลูกหนีท้ ่ีให้ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ และมี
แนวโน้มสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ธนาคารและลูกหนีไ้ ด้รบั ประโยชน์จากการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี ร้ ่วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับชาระหนี ค้ ืนสูงสุด หรือมีส่วนสูญเสีย ต่ าสุด
ในขณะที่ลูกหนีย้ งั คงสามารถดาเนินธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสีย บางส่วนของตนด้วย โดย
ธนาคารจะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ ามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้
เป็ นการหลีกเลี่ยงการจัดชัน้ หนี ้ การกันเงินสารองเพิ่ม และการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การระงับรับรูด้ อกเบีย้ ค้าง
รับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้างหนี ้ โดยธนาคารจะถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และ
วิธีการที่กาหนดไว้สาหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลกู หนี ้ การอนุมตั ิ การ
จัดทาเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบตั ิดงั กล่าวจะต้องสอดคล้ องกับกฎข้อบังคับของ
ทางการและของธนาคาร นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการและ
ประสานงานในการปรับ ปรุ ง โครงสร้า งหนี ้แ ล้ว บางกรณี ธ นาคารอาจมอบหมายให้บุค คลที่ สามที่ เ ป็ น
ผูช้ านาญการเฉพาะซึ่งได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือทา
การปรับปรุ ง โครงสร้างหนี แ้ ทนธนาคารได้ โดยเงื่ อนไขปรับปรุ ง โครงสร้างหนีจ้ ะต้องนาเสนอขออนุมัติต่อ
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คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ หรือผูม้ ี
อานาจอนุมตั ติ ามคาสั่งของธนาคาร
 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กาหนดให้จดั ชัน้ สินทรัพย์และการตัง้
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามอัตราที่ กาหนดสาหรับสินทรัพย์จัดชัน้ แต่ละประเภท ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชัน้ หนี ้ และการกันเงินสารองของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 หรือตามที่จะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็
ตาม แนวทางปฏิบตั ิภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่า โดยมีทงั้ การจัดชัน้ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
และการจัดชัน้ ตามจานวนวันค้างชาระตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยใช้ผลที่ดอ้ ยกว่าระหว่างสอง
เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุปการจัดชัน้ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกหนี ้
นอกจากการกันเงินสารองรายลูกหนี/้ รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะกาหนดให้มีการ
กันเงินสารองทั่วไป (General Provision) ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทัง้ นี ้ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึน้
โดยไม่ได้คาดหมายจากวัฏจักรเศรษฐกิจและจากปัจจัยอื่นๆ
สาหรับบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินที่ดาเนินธุรกิจเช่าซือ้ คือ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จากัด และ
บริษัท เวิลด์ลีส จากัด การจัดชัน้ หนีจ้ ะจัดตามระยะเวลาที่คา้ งชาระตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีขอ้ มูลที่พิสจู น์ได้ว่าลูกหนีจ้ ะมีปัญหาในการชาระหนีจ้ ะดาเนินการ
จัดชัน้ หนีต้ ามเกณฑ์คณ
ุ ภาพทันที
สาหรับการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามวิธี SA ทัง้ ในระดับธนาคารและ
ระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้แบ่งเงินกันสารองไว้สาหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล ดังนี ้
 General Provision คือ เงิ นส ารองส าหรับสิ น ทรัพ ย์จัดชั้น ปกติทั้ง หมดที่ สามารถนับ เป็ น เงิ น
กองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ แต่ไม่รวมถึงเงิ นส ารองส าหรับสินทรัพ ย์จัดชั้นปกติส่วนที่ นับเป็ น Specific
Provision แล้ว โดยเงินสารองสาหรับลูกหนีช้ นั้ ปกติ คิดค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1
ของมูลหนีห้ ลังหักหลักประกัน
 Specific Provision ประกอบด้วย เงินสารองสาหรับลูกหนีช้ นั้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ ซึ่งคิดค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 2 ของมูลหนีห้ ลังหักหลักประกัน และเงินสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ สาหรับลูกหนี ท้ ่ีจดั ชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน จัดชัน้ สงสัย และจัดชัน้ สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ
100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหนีต้ ามบัญชีกับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
จากลูกหนีห้ รือมูลค่า ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั จากการจาหน่ายหลักประกัน
ทัง้ นีอ้ ตั ราดอกเบีย้ คิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจาหน่ายหลักประกันได้อา้ งอิงตามหลักเกณฑ์
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ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงเงินสารองที่กนั ไว้สาหรับส่วนที่ลดลงจากการปรับลดมูลค่า
ตามราคาตลาดของตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าและเผื่อขาย และมูลค่าการด้อยค่า
 คาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี้ และการด้อยค่าของสินทรัพย์
1. การผิดนัดชาระหนี้
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรูร้ ายได้เมื่อลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ ค้างชาระ
ดอกเบีย้ เกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกาหนดชาระ หรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชาระหนี ้ ธนาคาร
จะหยุดรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเลิกรายได้สาหรับดอกเบีย้ จากเงิน ให้กยู้ ืมที่คา้ งชาระที่ธนาคารบันทึก
บัญชีเป็ นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะใช้เกณฑ์รบั
ชาระเงินแทน ธนาคารจะรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนีไ้ ด้ชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ที่ยงั คงค้าง
ครบถ้วนแล้ว
ธนาคารจะรับรู ร้ ายได้ สาหรับลูกหนีภ้ ายหลังการปรับโครงสร้างหนีใ้ หม่ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นหนี ้
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีท้ ่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนีใ้ หม่ ซึ่ง
จะรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์รบั ชาระเงินจนกว่าลูกหนีจ้ ะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนีต้ ิดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
2. การด้อยค่าของสินทรัพย์
ธนาคารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บง่ ชีว้ ่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนต่า
กว่าราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน
 นโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ธนาคารได้จดั ทา “นโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงิน” สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระบุ วัด ติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการทาธุรกรรม
ต่างๆ ได้
นโยบายฉบับนีก้ าหนดให้การทาธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ธปท. กล่าวคือ กระบวนการในการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็ นกระบวนการเดียวกับ
การทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป การทาเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับทางกฎหมายและข้อกาหนด/เงื่อนไขต่างๆ
จะต้องเป็ นไปตามปกติเสมือนหนึ่งการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน เป็ นต้น
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ตารางที่ 4 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินทีส่ าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีส้ ทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคา้ ประกันการกูย้ มื เงิน และ
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ ธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561
2562
2561
366,495 338,469 358,790 331,758
232,775 218,684 225,286 212,079
86,704
92,082
86,704
92,082
3,557
4,307
3,341
4,201
43,459
23,396
43,459
23,396
3,710,588 4,006,962 3,712,738 4,009,112
605
1,465
2,755
3,615
3,688,546 3,978,745 3,688,546 3,978,745
21,437
26,752
21,437
26,752

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้
สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
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ตารางที่ 5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

351,278
7,810
5,549
17
6,479
1,076
372,209
(5,714)
366,495

เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้างรับ)

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์

รวม

236,793
642
1,054
238,489

86,602
102
86,704

2,140
777
563
55
22
3,557

25,743
6,289
4,986
17
6,424
43,459

1,633,994
430,141
735,812
9,389
901,252
3,710,588

(5,714)
232,775

86,704

3,557

43,459

3,710,588

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยัง
สัญญา
การคา้ ประกันการ
มิได้เบิกใช้ซง่ึ
อนุพันธ์
กู้ยมื เงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ว
605
1,612,005
21,384
430,088
53
735,812
9,389
901,252
605
3,688,546
21,437
605

3,688,546

21,437

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่ าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
2/
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กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
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

เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
221,766
742
804
1,145
224,457
(5,773)
218,684

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/
92,082
92,082
92,082

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้างรับ)
3,253
668
357
20
9
4,307
4,307

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

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

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ซงึ่
อนุพันธ์
กู้ยมื เงิน และเล็ต
ธนาคารได้
นอกตลาด4/
เตอร์ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ว
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

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่ าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
2/

22

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
5. กลุ่มยุโรป
6. กลุ่มโอเชียเนีย
รวม
หัก General provision
รวม

342,941
7,810
5,549
17
6,479
1,076
363,872
(5,082)
358,790

เงินให้สินเชื่อ
รวมสุทธิ 1/
228,672
642
1,054
230,368
(5,082)
225,286

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/
86,602
102
86,704
86,704

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้างรับ)
1,924
777
563
55
22
3,341
3,341

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพันธ์
25,743
6,289
4,986
17
6,424
43,459
43,459

รวม
1,636,144
430,141
735,812
9,389
901,252
3,712,738
3,712,738

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
การรับอาวัลตั๋วเงิน
วงเงินที่ยังมิได้
สัญญา
การคา้ ประกันการ
เบิกใช้ซงึ่
อนุพันธ์นอก
กู้ยมื เงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ว
2,755
1,612,005
21,384
430,088
53
735,812
9,389
901,252
2,755
3,688,546
21,437
2,755
3,688,546
21,437

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
รวม
1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
3. กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
4. กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
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

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

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สุทธิ 2/
92,082
92,082
92,082

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้
ค้างรับ)
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
เบิกใช้ซงึ่
อนุพันธ์นอก
กู้ยมื เงิน และเล็ต
ธนาคารได้
ตลาด4/
เตอร์ออฟเครดิต
ผูกพันไว้แล้ว
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

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
2/
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ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
จาแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายการ
1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีส้ ทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคา้ ประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ ธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิน 1 ปี
63,001
39,901
7,919
3,557
11,624
2,070,244
605
2,058,363
11,276

31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
อายุเกิน General
อายุไม่
อายุเกิน General
รวม
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
1 ปี
provision
309,208
(5,714) 366,495
75,315 268,927
(5,773) 338,469
198,288
(5,714) 232,775
43,745 180,712
(5,773) 218,684
78,785
86,704
16,543
75,539
92,082
3,557
4,307
4,307
31,835
43,459
10,720
12,676
23,396
1,640,344
- 3,710,588 2,530,353 1,476,609
- 4,006,962
605
1,465
1,465
1,630,183
- 3,688,546 2,507,771 1,470,974
- 3,978,745
10,161
21,437
21,117
5,635
26,752

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
2/
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หน่วย: ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
รายการ
1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีส้ ทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคา้ ประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ ธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)

อายุไม่
เกิน 1 ปี
78,166
55,282
7,919
3,341
11,624
2,072,394
2,755
2,058,363
11,276

31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
อายุเกิน General
อายุไม่
อายุเกิน General
รวม
รวม
1 ปี
provision
เกิน 1 ปี
1 ปี
provision
285,706
(5,082) 358,790
80,315 256,713
(5,270) 331,758
175,086
(5,082) 225,286
48,851 168,498
(5,270) 212,079
78,785
86,704
16,543
75,539
92,082
3,341
4,201
4,201
31,835
43,459
10,720
12,676
23,396
1,640,344
- 3,712,738 2,530,353 1,478,759
- 4,009,112
2,755
1,465
2,150
3,615
1,630,183
- 3,688,546 2,507,771 1,470,974
- 3,978,745
10,161
21,437
21,117
5,635
26,752

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย ซึง่ ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
1/
2/
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ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตาม
เกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

218,405
325
1,054
219,784

31 ธ.ค. 2562
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าว
ต่ากว่า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
12,324
3,418 1,575
5,991 241,713
317
642
1,054
12,324
3,418 1,575
6,308 243,409

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

204,386
420
804
1,145
206,755

31 ธ.ค. 2561
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าว
ต่ากว่า
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
ตราสารหนี้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

215,600
325
1,054
216,979

31 ธ.ค. 2562
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าว
ต่ากว่า
สงสัย
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
มาตรฐาน
จะสูญ
พิเศษ
7,061
2,877 1,572
5,986 233,096
317
642
1,054
7,061
2,877 1,572
6,303 234,792

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ *
สงสัยจะสูญ
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
ปกติ
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
กลุ่มโอเชียเนีย
รวม

201,351
420
804
1,145
203,720

31 ธ.ค. 2561
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
เงินลงทุนใน
กล่าว
ตราสารหนี้ *
ต่ากว่า
สงสัยจะ
ถึงเป็ น
สงสัย
รวม
สงสัยจะสูญ
มาตรฐาน
สูญ
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
-

* หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย
1/
รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 8 มูลค่าของเงินสารองทีก่ ันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ูญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่างปี สาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาค
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้

ประเทศไทย
กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุม่ อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุม่ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุม่ ยุโรป
กลุม่ โอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2562
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้สูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่างปี
4,919
2,519
5,714
4,919
2,519

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific
provision 3/
21
21

31 ธ.ค. 2561
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้สูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่างปี
4,632
2,403
186
5,773
4,818
2,403

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific
provision 3/
263
263

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนีส้ ญ
ู ที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย
1/
2/
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้

ประเทศไทย
กลุม่ เอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุม่ อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
กลุม่ แอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุม่ ยุโรป
กลุม่ โอเชียเนีย
รวม

31 ธ.ค. 2562
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้สูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่างปี
4,423
1,424
5,082
4,423
1,424

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific
provision 3/
21
21

31 ธ.ค. 2561
เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้สูญที่
General
Specific
ตัดออกจาก
provision 2/
provision
บัญชีระหว่างปี
4,298
1,393
186
5,270
4,484
1,393

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific
provision 3/
263
263

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนีส้ ญ
ู ที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนีด้ ว้ ย
1/
2/
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ตารางที่ 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจและเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวม

ปกติ
8,112
33,767
14,919
22,402
74,179
11,159
55,246
219,784

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
269
2,904
390
1,366
1,589
5,806
12,324

31 ธ.ค. 2562
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
512
908
844
9
688
10
627
565
747
83
3,418
1,575

สงสัย
จะสูญ
1
3,237
208
629
1,949
284
6,308

รวมทั้งสิน้
8,382
41,328
16,370
25,095
78,909
11,159
62,166
243,409

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวม

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

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

31 ธ.ค. 2561
ต่ากว่า
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

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

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวม

ปกติ
8,112
33,767
14,919
22,402
74,173
45,224
18,382
216,979

กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ
269
2,904
390
1,366
1,589
543
7,061

31 ธ.ค. 2562
ต่ากว่า
สงสัย
มาตรฐาน
512
908
844
9
688
10
627
565
206
80
2,877
1,572

สงสัย
จะสูญ
1
3,237
208
629
1,949
279
6,303

รวมทั้งสิน้
8,382
41,328
16,370
25,095
78,903
45,224
19,490
234,792

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวม

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

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

31 ธ.ค. 2561
ต่ากว่า
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

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

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 10 มูลค่าของเงินสารองทีก่ ันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี้
สูญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ* จาแนกตาม
ประเภทธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวม

General
provision

5,714

31 ธ.ค. 2562
มูลค่าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่างปี
1
796
2,525
179
158
398
382
1
998
14
855
1,131
4,919
2,519

General
provision

5,773

31 ธ.ค. 2561
มูลค่าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่างปี
3
2,607
254
335
446
677
3
750
2,146
4,818
2,403

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
รวม

General
provision

5,082

31 ธ.ค. 2562
มูลค่าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่างปี
1
796
2,525
179
158
398
382
1
998
14
359
36
4,423
1,424

General
provision

5,270

31 ธ.ค. 2561
มูลค่าหนีส้ ูญที่
Specific
ตัดออกจาก
provision
บัญชีระหว่างปี
3
2,607
254
335
445
677
3
417
1,136
4,484
1,393

* รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 11 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินสารองทีก่ ันไว้ (General provision และ
Specific provision) สาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ*
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

รายการ
เงินสารองที่กนั ไว้ตน้ ปี
หนีส้ ญ
ู ที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้เพิม่ หรือลดระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2562
General
Specific
รวม
provision provision
5,773
4,818 10,591
(5)
(2,514) (2,519)
(54)
2,615 2,561
5,714
4,919 10,633

หน่วย : ล้านบาท
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

* รวมเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

เฉพาะธนาคาร

รายการ
เงินสารองที่กนั ไว้ตน้ ปี
หนีส้ ญ
ู ที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้เพิม่ หรือลดระหว่างปี
เงินสารองที่กนั ไว้คงเหลือปลายปี

31 ธ.ค. 2562
General
Specific
รวม
provision provision
5,270
4,484 9,754
(6)
(1,418) (1,424)
(182)
1,357 1,175
5,082
4,423 9,505

หน่วย : ล้านบาท
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

* รวมเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 12 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุทธิ
จาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีท้ ี่ไม่ดอ้ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
1.2 ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีส้ ถาบันการเงิน และ
ลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนีร้ ายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
357,576
84,256
37,705
4,899

31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ใน รายการนอกงบ
รวม
งบแสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
441,832
332,268
76,117
42,604
39,433
2,048

รวม
408,385
41,481

20,875

51,746

72,621

31,600

52,092

83,692

88,542

26,371

114,913

94,133

20,658

114,791

68,438
73,430
68,586
6,462
364,038

1,240
170
84,426

69,678
73,430
68,586
6,632
448,464

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

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนีท้ ี่ไม่ดอ้ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
1.2 ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีส้ ถาบันการเงิน และ
ลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้นา้ หนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนีร้ ายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ในงบ รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
350,259
86,406
37,703
4,899

31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ใน รายการนอกงบ
รวม
งบแสดงฐานะ
แสดงฐานะ
การเงิน
การเงิน *
436,665
326,349
78,267
42,602
39,433
2,048

รวม
404,616
41,481

20,659

51,746

72,405

31,494

52,092

83,586

122,293

28,521

150,814

119,649

22,808

142,457

26,645
73,423
69,536
6,389
356,648

1,240
170
86,576

27,885
73,423
69,536
6,559
443,224

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

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
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5.2.2 การจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนีป้ ระเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือองค์กรของรัฐ
หรือสถาบันการเงินจาก Country Risk Rating ของลูกหนี ้ โดยเลือกใช้ Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอก (ECAIs) ได้แก่ Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, บริษัท ฟิ ทช์เรท
ติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด หรือใช้คะแนน Country risk classification ของ OECD
มากาหนดนา้ หนักความเสี่ยงในกรณีท่ีไม่มี Country Risk Rating จาก ECAIs
สาหรับการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตลูกหนีป้ ระเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกาหนดนา้ หนักความ
เสี่ยงตาม Rating ที่ลกู หนีไ้ ด้รบั จาก ECAIs และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี ้
กลุ่มลูกหนี้

สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ที่เลือกใช้

- ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชนไทย (ไม่รวมตราสารหนีท้ ี่
บริษัท ฟิ ทช์เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด
ออกโดยลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน)
- ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชนต่างประเทศ
Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,
- ตราสารหนีท้ ี่ออกโดยลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
บริษัท ฟิ ทช์เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด
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ตารางที่ 13 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุทธิ
จาก Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนีธ้ นาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
2. ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
4. ลูกหนีร้ ายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ่ืน
ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีม่ ี Rating
0%
20%
50% 100% 150%
58,674 15,371 21,126 19,441
175
58,663
211
118

11

9,004

-

6,367

2,809

8,351

-

18,106 11,090
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31 ธ.ค. 2562
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีไ่ ม่มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
103,492
254 70,394
- 71,590 81,314
-

75,180
68,555
3,035

70,394
58,674
2,233

15,371

21,126 19,441

175

103,492
99
103,591

254
254

70,394

1,504
1,504

201
71,791

220
5,914
1,829
83,143

3,000
3,000

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึง่ นา้ หนักความเสี่ยงขึน้ อยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ตอ่ ยอดหนีท้ งั้ สิน้
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กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนีธ้ นาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
2. ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
4. ลูกหนีร้ ายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ่ืน
ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีม่ ี 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
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีไ่ ม่มี 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

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึง่ นา้ หนักความเสี่ยงขึน้ อยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ตอ่ ยอดหนีท้ งั้ สิน้
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
นา้ หนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนีธ้ นาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
2. ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
4. ลูกหนีร้ ายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ่ืน
ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีม่ ี Rating
0%
20%
50%
100% 150%
58,672 15,155 21,126 19,441
175
58,661
211
118

11

8,788

2,809

8,351

-

-

6,367

18,106

11,090

57

31 ธ.ค. 2562
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีไ่ ม่มี Rating
0%
20%
35%
50%
75%
100% 150%
102,954
253 70,387
- 29,798 118,703
-

111,081
26,762
3,036

70,387
58,672
1,710

15,155

21,126

19,441

175

102,954
99
103,053

253
253

70,387

1,444
1,444

220

7,402
201
1,819
29,999 120,522

2,997
2,997

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึง่ นา้ หนักความเสี่ยงขึน้ อยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ตอ่ ยอดหนีท้ งั้ สิน้
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เฉพาะธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนีธ้ นาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
2. ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความเสี่ยงเหมือนกับสถาบัน
การเงิน และลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
3. ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความสี่ยงเหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
4. ลูกหนีร้ ายย่อย
5. สินเชื่อเพี่อที่อยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ่ืน
ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ 1/
รวม
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของธนาคาร
1/

นา้ หนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีม่ ี 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
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31 ธ.ค. 2561
น้าหนักความเสี่ยงสาหรับยอดคงค้างทีไ่ ม่มี 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

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึง่ นา้ หนักความเสี่ยงขึน้ อยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ตอ่ ยอดหนีท้ งั้ สิน้
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5.2.3 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยให้ความสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณา
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่ง อื่ นๆ ที่จะนามาชาระหนีไ้ ด้ อย่างไรก็ ต าม
ธนาคารก็ให้ความสาคัญต่อหลักประกันที่จะมาคา้ ประกันการกู้ ยืมด้วย เพื่อใช้เป็ นหลักประกันของการชาระ
หนีแ้ ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ีลกู หนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ สินทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับ
ไว้เ ป็ น หลัก ประกัน ประกอบด้ว ย เงิ น ฝาก พัน ธบัต รรัฐ บาล ตราสารหนี ้ ตราสารทุน ที่ ดิน สิ่ ง ปลูก สร้าง
เครื่องจักร เป็ นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ ยงของการให้สิ นเชื่ อ อันดับเครดิตของผู้กู้และสภาพคล่องของหลักประกัน โดยธนาคารมี
นโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ ยงอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไว้จะต้องมี
การประเมินราคาและความถี่ในการประเมินที่เป็ นไปตามนโยบายที่ธนาคารกาหนด
สาหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อใช้สาหรับการคานวณความเพีย งพอของเงินกองทุนของ
ธนาคาร ได้แก่
 หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้มีการนาหลักประกันทางการเงินมาใช้ในการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เป็ นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การปรับ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงิน โดยวิธี Simple
 การหักกลบหนีใ้ นงบดุล ธนาคารมีสญ
ั ญาเงินกูม้ าตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใช้หกั กลบหนี ้ กับ
เงินฝากของคู่สญ
ั ญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement สาหรับ
ธุรกรรม Repo-style transaction กับคูส่ ญ
ั ญาที่มีการลงนาม
 การคา้ ประกัน และอนุพน
ั ธ์ดา้ นเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผูค้ า้ ประกันในการปรับลดความ
เสี่ยงด้านเครดิต ในกรณีท่ีผคู้ า้ ประกันเป็ นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ และสถาบัน
การเงินที่มีนา้ หนักความเสี่ยงต่ากว่าลูกหนี ้
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ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่ ีหลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2562
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ด้านเครดิต
41,926
17,249

ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนีภ้ าครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนีธ้ นาคารเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนีภ้ าครัฐบาล
1,703
2. ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความ
เสี่ยงเหมือนกับสถาบันการเงิน และลูกหนีบ้ ริษัทหลักทรัพย์
35,220
3. ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ได้รบั นา้ หนักความสี่ยง
เหมือนกับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน
4,112
4. ลูกหนีร้ ายย่อย
891
5. สินเชื่อเพี่อที่อยูอ่ าศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลูกหนีด้ ้อยคุณภาพ
2
รวม
41,928
* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนีท้ งั้ ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว

เฉพาะธนาคาร

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

31 ธ.ค. 2562
การคา้ ประกัน
หลักประกัน
และอนุพันธ์
ทางการเงิน
ด้านเครดิต
41,926
17,249

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

-

248

-

1,703

-

248

-

17,237

35,913

27,842

35,220

17,237

35,913

27,842

12
97
17,346

4,364
1,039
3
41,567

7
118
27,967

4,112
891
2
41,928

12
97
17,346

4,364
1,039
3
41,567

7
118
27,967
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5.3 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรือเงินลงทุน
เพื่อค้า ดังนัน้ ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดขึน้ เมื่อธนาคารมีการทาธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ปั จจัยด้านตลาด อันได้แก่ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาด
ทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้
ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้ม่นั ใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎระเบียบ
ของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ที่เป็ นอิสระจาก
หน่วยงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อีกทัง้ ธนาคารยังมีการประเมินและกาหนดเงินทุนสารองเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาด ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
5.3.1 ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ ค้า
ความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพื่อค้าที่มีนยั สาคัญของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร ได้แก่
1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงอัตราดอกเบีย้ ของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (RMC) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด โดยธนาคารมีการคานวณราคา
ยุติธรรมของธุ รกรรมในบัญชี เพื่ อการค้าทุกวัน เพื่อติดตามกาไรและขาดทุนเมื่ อเทียบกับราคาตลาด โดย
หน่วยงานควบคุมดูแลความเสี่ยงทาหน้าที่จดั ทารายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการกาหนด One Basis
Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุนของธนาคาร
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ ยง
ตามที่นโยบายของธนาคารกาหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการ
ให้สินเชื่อ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
กาหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net
Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ทาการประเมิน
มูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจาทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Testing) อย่างสม่าเสมอ
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3. ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทาธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่ อค้านอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทย่อ ยหรื อ
บริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุน้ สามัญที่ ได้รบั มาจากการปรับโครงสร้างหนีท้ ่ีมีปัญหา และในบางกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศกั ยภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี สาหรับตรา
สารอนุพนั ธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิ ดความเสี่ย ง
ด้านตลาดทัง้ หมด จึงไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าของตราสารทุน หรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
4. ความเสี่ยงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น
ธนาคารมีการทาธุรกรรมเงินกูย้ ืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุนให้กบั ลูกค้า โดยหาก
เป็ นตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ ที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารบริหารโดยการปิ ดความเสี่ยงด้าน
ตลาดทัง้ หมด จึงไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อค้าสาหรับตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ
การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชีเพือ่ ค้า
ปั จจุบนั ธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) ในการคานวณเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ ตอ้ ง
ดารงสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดทัง้ ในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 15 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA

เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ ้องดารง

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2562
2562
3,368
3,190
107
138
3,476
3,328

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2562
2562
3,368
3,190
107
138
3,476
3,328
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5.3.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินทรัพย์ หนีส้ ิน และรายการนอกงบดุลที่อยูใ่ นบัญชีเพื่อการธนาคารมีรอบ
ระยะเวลาการปรับดอกเบีย้ หรือการครบกาหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือเมื่ออัตราดอกเบีย้ อ้างอิงของสินทรัพย์
และหนีส้ ินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สอดคล้องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิและ/หรือมูลค่าของผู้
ถือหุน้
ปั จจัยหลักสาหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และ
การดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสาคัญทั่วโลก ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อทิศทางและระดับของอัตราดอกเบีย้ โดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และ
กระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบีย้ นอกจากนัน้ การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้สว่ นต่างดอกเบีย้ แคบลงด้วย
ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ผ่านนโยบายที่มีการกาหนดขึน้ โดย ALCO ทัง้ นี ้
IRRBB ที่ดาเนินการโดยธนาคารจะเป็ นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ALCO โดยรายงานต่อ BRCC และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์
และหนีส้ ิน (ALM) ภายใต้งานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้งานการเงิน
ทัง้ นี ้ ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความ
เสี่ยง เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่า IRRBB อยูใ่ นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ IRRBB รายวัน และปิ ดฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (gapping) รวมทัง้ ดาเนินการตามกลยุทธ์
ของการป้องกันความเสี่ยง
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผูถ้ ือหุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ซึ่งเป็ นมาตรการ
วัดผลกระทบระยะยาวของการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบีย้ ที่ครอบคลุมสินทรัพย์และหนี ส้ ิน
ทั้ง หมดของธนาคาร โดยก าหนดและประเมิ น ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี ย้ เป็ น ค่า ใช้จ่า ยต่อ มูล ค่า ทาง
เศรษฐกิจของผูถ้ ือหุน้ (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้และเงินทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต) เนื่องจากมูลค่า
พอร์ตสินทรัพย์และหนีส้ ินจะเพิ่มขึน้ และลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ มาตรการนีจ้ ะช่วยให้
ธนาคารสามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะของบัญชีเพื่อการธนาคารใน
ปั จจุบนั ทัง้ นี ้ EVE จะคานวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
อัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนีส้ ินในช่วงเวลาต่างๆ กัน
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นอกจากนี ้ ธนาคารยังประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงอัตราดอกเบีย้ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
จากการที่อตั ราดอกเบีย้ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตด้วย
การกาหนดเพดานความเสี่ยง (MATs) เป็ นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ จากผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE จะรายงานผลการวิเคราะห์ไปยัง ALCO,
RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจาทุกเดือน
ธนาคารบริหารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพ ย์และหนี ส้ ิน เพื่ อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ที่คาดการณ์ โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE สาหรับผลของการ
ทดสอบในภาวะวิกฤต จะใช้ในการกาหนดกลยุทธ์งบดุลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ตารางที่ 16 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่อรายได้สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้านบาท
สกุลเงิน
บาท
USD
EUR
อื่น ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในอีก 1 ปี ขา้ งหน้า

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561
(377)
(363)
83
81
1
1
4
8
(289)
(273)
-2.4%
-3.4%

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561
(321)
(347)
83
81
1
1
4
8
(233)
(257)
-2.7%
-3.2%

* ใช้รอ้ ยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ เท่ากับ 100 bps
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5.3.3 ฐานะทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ธนาคารไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเพิ่ม ปั จจุบนั ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุน ที่มาจาก
การควบรวมกิจการ เป็ นจานวนที่ไม่มีนยั สาคัญ
นโยบายบัญชีในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนสรุปได้ดงั นี ้
 เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาเสนอซือ้ สุดท้าย
ของตราสารทุนนัน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ วันทาการสุดท้ายของปี
 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทั่วไป และ
แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสาหรับระดับเฉพาะธนาคาร จะบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาหรับระดับกลุม่ ธุรกิจการเงิน จะใช้วิธีส่วนได้
เสียสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารทัง้ ในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 17 มูลค่าฐานะทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ราคาทุน
 ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร
ทุนประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
แยกตาม วิธี SA

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2562
2561

หน่วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

66
63
256
2
-3

66
60
256
3
-6

66
63
2,464
2
-3

66
60
2,464
3
-6

8

8

196

195
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5.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิ บัติการ หมายถึงความเสี่ ยงที่จะเกิ ดความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอัน
เนื่องมาจากกระบวนการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งยังประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปั จจัยเหล่านีส้ ามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลประกอบการด้าน
การเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื่อให้การบริหารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการมีประสิท ธิ ผล ธนาคารจึงได้จัดให้มี นโยบายและแนว
ทางการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทัง้ นี ้ RMC มีอานาจหน้าที่กาหนดและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือ BRCC ตามอานาจที่ได้รบั มอบหมาย เพื่ออนุมตั นิ โยบาย และแนวทาง
ปฏิบตั ิงานในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิ การที่เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิสากล นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
แต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติก าร (Operational Risk Committee: ORC) เพื่ อหารื อ
พิจารณากลั่นกรอง ประเมินและให้คาแนะนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร และยัง
ครอบคลุม ถึ ง เหตุการณ์ทุจ ริตที่ อาจเกิ ดขึน้ โดยมี ปัจ จัยส าคัญที่ ทาให้เกิ ดความเสี่ ยง ได้แก่ ด้านบุคลากร
กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารคือ การกาหนดความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ
และระบบสนับ สนุน การปฏิ บัติง าน โดยได้รับ ความร่ว มมื อ จากผู้บ ริห ารหน่ ว ยงานตลอดจนพนัก งานผู้
ปฏิบตั ิการในหน่วยงานนัน้ ๆ รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลทัง้ ภายในและภายนอก กฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
หน่วยงานต่างๆ ได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
ของตน จึงมีการแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานด้านกากับการปฏิบตั ิงานและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ (Risk
and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่ อ ติด ตาม
ดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธีปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการในหน่วยงานนัน้ ๆ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการจะทาหน้าที่พฒ
ั นาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการให้
สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับนโยบายความ
เสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารและเป็ นมาตรฐานสากล
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ทัง้ นี ้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร โดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปนี ้
1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment: RCSA)
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและควบคุม ความเสี่ ยงด้วยตนเองและรายงานผลต่องาน
บริหารความเสี่ยง รายงานเหล่านีจ้ ะใช้เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ โดยรวมและใช้เป็ นข้อมูล
ในการกาหนดแผนดาเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการทางานของหน่วยงานเหล่านัน้ มีความเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็ นการ
ช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานรวมทัง้ แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ทนั เวลา ตลอดจนมีการกาหนดหน้าที่สาหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทั่วทัง้ องค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ซึ่งรวมถึงการกาหนดขอบเขตหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและอานาจในการอนุมตั ิท่ีชดั เจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ รวมทัง้ มีการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งทาให้มีความมั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัตกิ าร (Loss Event Data Reports: LED)
ธนาคารกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
รายงานข้อมูลความเสียหายนีจ้ ะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั ิการของตน และป้องกันมิให้เ กิ ดเหตุการณ์ความเสี ยหายเช่นเดียวกันนีข้ ึน้ อี กในอนาคต ข้อมูลการ
รายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและกาหนดรูปแบบ
การคานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชวี้ ัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้นา KRI มาใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับ
องค์กร ทัง้ นี ้ สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่หน่วยงานได้รบั ซึ่งเป็ นผลจากการจัดทา KRI จะทาให้ฝ่ายบริหารของ
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้
เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือความเสี ยหายของหน่วยงานที่อาจเกิ ดขึน้ จากความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึ่งการ
ออกแบบวิธีการควบคุมที่ไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุท่ีอาจทาให้ความเสี่ยงที่คงอยู่
เกินความเสี่ยงที่กาหนดของธนาคาร สาหรับการบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่านี ้ ธนาคารได้พฒ
ั นาแนวทาง
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ปฏิบตั ิงานบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมขึน้ เพื่อเป็ นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็ น
ระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทางปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้ถกู
ระบุและจาแนกออกมา รวมถึงมีการกากับดูแลให้ประเด็นปั ญหามีการแก้ไขหรือมีการรายงานอย่างเหมาะสม
ต่อผูบ้ ริหารของธนาคารเพื่อทราบต่อไป
5. กระบวนการอนุมัตกิ ารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้
กาหนดกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ
เป็ นต้น รวมถึงกาหนดให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยคณะทางานและหน่วยงาน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงจัดให้มีการทบทวนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รบั อนุมตั เิ ป็ นประจาทุกปี
6. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึง ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง (Reputation Risk) และความพึง พอใจของลูกค้า จึง
กาหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตั ิในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตัง้ หน่วยงานกลางอิสระในการ
บริห ารจัด การเรื่ อ งร้อ งเรี ย นของลูก ค้า ได้แ ก่ หน่ว ยงานบริห ารงานประสบการณ์ลูก ค้า หรื อ Customer
Experience Management (CX) โดยท างานร่ ว มกั บ ศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า ทางโทรศัพ ท์ ( CIMB Thai Care
Centre) และหน่ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นของลูก ค้า ได้ โดยหน่ว ยงานบริห ารงาน
ประสบการณ์ลูกค้าเป็ นผูบ้ ริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ผ่านนโยบายและกระบวนการที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
หลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆได้รบั
การดาเนินการแก้ไขจากหน่วยงานผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม และทันเหตุการณ์
นอกจากนี ้ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้ายัง นาเสนอข้อมูลความรู เ้ กี่ ยวกับลูกค้าจากผล
สารวจตลอดจนความคิดเห็ นและคาแนะนาของลูก ค้าที่ รวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพื่ อใช้ในการพัฒ นา
ปรับปรุงประสบการณ์ลกู ค้าให้ดีย่ิงขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน อันจะนาไปสู่การสร้างความผูกพันของลูกค้า
กับ ธนาคาร โดยการจัด เตรี ย มข้อ มูล ความรู เ้ กี่ ย วกับ ลูก ค้า และโครงการต่า งๆ ที่ จ ะน าไปสู่ก ารปรับ ปรุ ง
ประสบการณ์ลูกค้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (Thailand Customer
Experience Committee) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. แผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
ธนาคารกาหนดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงานธุรกิจ
ของธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดาเนินการเขียนแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขัน้ ตอนที่ระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆ กระทั่ งส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่
สาคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกูธ้ ุรกิ จที่สาคัญนัน้ กลับคืนมาและให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ทงั้ หมด
หรือบางส่วนภายในเวลาที่ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อธนาคาร
และบริษัทในเครือ
8. การตรวจสอบภายในและกากับการปฏิบัตงิ าน (Internal Audit and Compliance)
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระที่ช่วย AC และ
BRCC ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและกากับการปฏิบตั ิงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อ
AC ทาหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ส่วนหน่วยงานกากับการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งรายงานตรงต่อ BRCC ทาหน้าที่ติดตามควบคุมการดาเนินงานของธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
5.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถชาระเงินตามภาระผูกพันภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนดได้ เป็ นผลสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรือ
จัดหาเงินทุนได้ไม่ทนั เวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงการดาเนินงานประจาวัน และมีคา่ ความสูญเสียที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองภาระผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ทงั้ ปั จจุบนั และอนาคต ด้วยเหตุ
นี ้ การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคุณภาพดีและมี ก าร
กระจายพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึง มีเงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื่องจากทิศทาง
ธุรกิจของธนาคารที่ตอ้ งการมีเครือข่ายที่กว้างขึน้ และการมุ่งเน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงิน
ฝากที่มีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว
เพื่อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ ธนาคารยังคงสารองสภาพคล่องบางส่ว นตลอดทัง้ ปี เพื่อให้การ
ดาเนินงานของธนาคารมีความมั่นคง สอดคล้องกันทัง้ ในเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง และวิธีปฏิบตั ขิ องธนาคาร
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สาคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไป
ของเงินทุนของธนาคาร การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพื่ อเพิ่มฐานเงินฝากที่มีตน้ ทุนต่าในสภาวะที่อตั รา
ดอกเบีย้ อยู่ในระดับต่า และเพื่อรองรับหลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ น
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและ
เงินฝากสะสมทรัพย์ท่ี ลูกค้าใช้เป็ นบัญชีหลัก (Transactional Account) และหลักเกณฑ์การดารงแหล่ง ที่มา
ของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเน้นการรับฝากเงิน การกูย้ ืม
เงิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้สอดคล้องกับการลงทุน การปล่อยสินเชื่อ และการก่อภาระผูกพัน ในระยะ 1 ปี
ข้างหน้า นอกจากนี ้ การดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศ
สาคัญทั่วโลก อาจทาให้เกิดความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ตลาด
การเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหาเงินทุน
การบริหารและการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพ ย์และหนี ส้ ิ น (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่ง จะ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุน
ของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการโดยรวมและการกากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ก่อนที่ จะขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมตั ิเพดานความเสี่ยงและระดับความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่องที่ยอมรับได้ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนีส้ ิน (ALM) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ตรวจสอบและทางานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงิน ในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด ในขณะที่สายงาน
ธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผูฝ้ ากเงินและ
แหล่งเงินทุนอื่นๆ หน่วยงานบริหารเงินทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารเงินทุนโดยรวม ตามความจาเป็ นหรือเมื่อมีภาวะ
ฉุกเฉิน ธนาคารมี การบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพื่อตอบสนองความต้องการในการดาเนินงาน
ประจาวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสม่าเสมอ จากการครบกาหนดเวลาของสินทรัพย์
หนีส้ ิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกาหนดในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต สาหรับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ น
ลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralise) ดังนัน้ ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพื่อสนับสนุน
สภาพคล่องแก่บริษัทเหล่านัน้ ตามวงเงินที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่บริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่อแจ้งเตือนผูบ้ ริหารถึงสภาวะและ
แรงกดดันด้านสภาพคล่องที่ เ กิ ดขึน้ นโยบายการบริหารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั้ง
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สมมติฐานและเพดานความเสี่ยงจะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ในการตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจและสภาวะ
ตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็ นประจาทุกวัน เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทัง้ ภายใน และกฎระเบียบตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ธนาคารมีการจัดทาแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องเพื่อแจ้งเตือนให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงวิกฤตสภาพคล่องและภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้วยสององค์ประกอบ
สาคัญ คือ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผูบ้ ริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง
(Funding Crisis Management Team: FCMT) โดย EWS ได้รบั การออกแบบมาเพื่ อแจ้งเตือนผูบ้ ริหารของ
ธนาคาร เมื่อใดก็ตามที่ สภาพคล่องอาจจะมีความเสี่ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปั ญหาการ
ขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้องการเงินทุนและกลยุทธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS
ดังกล่าวประกอบด้วยชุดตัวชีว้ ดั (ตรวจสอบกับเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ล่วงหน้า)ที่น่าเชื่อถือ สามารถส่งสัญญาณ
ความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤตสภาพคล่องโดยรวมของ
ธนาคารจะดาเนิน การทุก ครึ่ง ปี ในการระบุและวัดผลกระทบทางการเงิ น และช่ว ยให้ฝ่ ายจัด การสามารถ
ดาเนินการป้องกันล่วงหน้าได้ มีการจัดทาโมเดลสถานการณ์จาลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะ
ธนาคาร (Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิ ก ฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวม
วิกฤติ (Combined Crisis: CC) สมมติฐานที่ใช้ ได้แก่ อัตราการไหลออกของเงินฝาก อัตราเบิกใช้เงินกู้ และ
ส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งจัดทาเป็ นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อ ALCO, RMC และ
คณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที่ผ่านมาได้ชีใ้ ห้เห็นว่าธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตต่างๆ
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6. การเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS
ตารางที่ 18 ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้อ
ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน

รายละเอียด
1
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
2
รุ น่ หรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
ISIN code: MYBPN1600096
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ส่วนของเจ้าของ / เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทาง
การเงิน / เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)
4
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III
5
6

7

กรณีท่ีมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คุณสมบัติดงั กล่าว
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน

จัดอยู่ในระดับธนาคาร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับ
ธนาคาร

-

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

รายละเอียด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)
ISIN code: MYBPN1900082

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

มีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

-

-

นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และ นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และ นับได้เต็มจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ ต้องทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ ต้องทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ
20 ใน 5 ปี สดุ ท้ายก่อน
20 ใน 5 ปี สดุ ท้ายก่อน
20 ใน 5 ปี สดุ ท้ายก่อน
สิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
สิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
สิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
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8
9
10
11
12
13
14

15

หัวข้อ
จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี

รายละเอียด
5,016 ล้านบาท

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย
หนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
11 กรกฎาคม 2559
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
มีการกาหนดระยะเวลา
หรือมีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
การชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
11 กรกฎาคม 2569
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน ได้รบั
ก่อนได้รบั การอนุมตั ิจากผูก้ ากับดูแลหรือไม่
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย
จานวนเงินในการไถ่ถอน
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2 เพื่อ
ขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ /
สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนครบกาหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย

รายละเอียด
3,158 ล้านบาท

รายละเอียด
4,088 ล้านบาท

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย
หนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
29 มีนาคม 2561
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
29 มีนาคม 2571
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2 เพื่อ
ขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ/ สิทธิ
ของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อน
ครบกาหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี ธนาคาร
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้อง

100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย
หนีส้ ินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
8 กรกฎาคม 2562
มีการกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
6 กรกฎาคม 2572
ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนได้รบั
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2 เพื่อ
ขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ/
สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนครบกาหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
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รายละเอียด
ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 10 กรกฎาคม 2564 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 570 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย
-

รายละเอียด
ได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย /
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 29
มีนาคม 2566 /มูลค่าไถ่ถอนจานวน
390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย
-

รายละเอียด
ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันที่มีสิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 8 กรกฎาคม 2567 /มูลค่าไถ่ถอน
จานวน 550 ล้านเหรียญริงกิต
มาเลเซีย
-

16

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด

17
18

ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่นื ที่เกี่ยวข้อง

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้อยละ 5.35 ต่อปี

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้อยละ 5.20 ต่อปี

อัตราคงที่ (Fixed rate)
ร้อยละ 4.15 ต่อปี

19
20

มี dividend stopper หรือไม่
ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอานาจเต็มที่ในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้ หมด หรือ
บางส่วน หรือตามคาสั่งที่ได้รบั
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน
กาหนดหรือไม่ เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทน
ให้สงู ขึน้ ในลักษณะขัน้ บันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่ได้รบั

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่ได้รบั

ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตาม
คาสั่งที่ได้รบั

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจ

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

21

22
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23
24

25
26
27
28
29
30
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รายละเอียด
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลง
สภาพที่ธนาคาร / กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนัน้ กาหนดไว้
(Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทัง้ จานวน
หรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทาง
การเงินที่มีการแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงิน
ที่มีการแปลงสภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจ จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
ทางการเงินนัน้ กาหนดไว้
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน

รายละเอียด
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

รายละเอียด
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

มีคณ
ุ สมบัติในการลดมูลค่า
จะมีการลดมูลค่า เมื่อเกิดเหตุการณ์
(Trigger Events)ดังต่อไปนี ้
Trigger Events ของ CIMB Thai
1) ธนาคารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน
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รายละเอียด
และเจ้าหนี ้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี ้ หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
และเจ้าหนี ้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี ้ หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

รายละเอียด
และเจ้าหนี ้ หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อ
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี ้ หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นต้น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจ
อื่นใดตัดสินใจจะเข้าช่วย เหลือ
ทางการเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ธนาคาร และ
หน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคาร
ทราบถึงการตัดสินใจนัน้

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

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

Trigger Events ของ CIMB Bank
Berhad (“CIMB Bank”) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1) Bank Negara Malaysia (“BNM”)
และ The Malaysia Deposit
Insurance Corporation (“PIDM”)
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31

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู
(Write-off) จานวนเงินต้นที่ธนาคารมี
หน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือตราสาร
หนีด้ อ้ ยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยัง้ ไม่ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มกี าร
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรือบางส่วน

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู
(Write-off) จานวนเงินต้นที่ธนาคารมี
หน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือตราสาร
หนีด้ อ้ ยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยัง้ ไม่ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มกี าร
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรือบางส่วน

รายละเอียด
ทาหนังสือถึง CIMB Bank และลง
ความเห็นว่า การตัดเป็ นหนีส้ ญ
ู
(Write-off) จานวนเงินต้นที่ธนาคารมี
หน้าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือตราสาร
หนีด้ อ้ ยสิทธิเป็ นสิ่งจาเป็ นที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ เพื่อยับยัง้ ไม่ให้ CIMB Bank
เปลี่ยนไปเป็ นธนาคารที่ไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
2) BNM และ PIDM ได้ประกาศให้
สาธารณชนทราบว่า BNM, PIDM
และ/หรือหน่วยงานอื่นของทาง
ราชการที่มีอานาจในประเทศมาเลเซีย
ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ CIMB Bank ซึง่ หากไม่มกี าร
ช่วยเหลือดังกล่าว จะทาให้ CIMB
Bank ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ได้
อาจจะลดมูลค่าเต็มจานวน
หรือบางส่วน
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32
33
34

หัวข้อ
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรือชั่วคราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชั่วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการ
ลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีการชาระบัญชี (ให้
ระบุประเภทของตราสารทางการเงินที่ดอ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

รายละเอียด
เป็ นการลดมูลค่าถาวร
-

มีสิทธิได้รบั ชาระหนีก้ ่อนหน้า (1)ผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ท่ีเป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิ (ถ้า
มี), (2) ผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (3) ผูถ้ ือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้อกาหนดสิทธิ
ของผูถ้ ือตราสารนัน้ หรือโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ดอ้ ยกว่าหุน้ กู้
ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั ชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทัง้ ในปั จจุบนั และใน
อนาคต

มีสิทธิได้รบั ชาระหนีก้ ่อนหน้า (1) ผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ท่ีเป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิ (ถ้า
มี), (2) ผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (3) ผูถ้ ือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้อกาหนดสิทธิ
ของผูถ้ ือตราสารนัน้ หรือโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ดอ้ ยกว่าหุน้ กู้
ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั ชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทัง้ ในปั จจุบนั และใน
อนาคต

มีสิทธิได้รบั ชาระหนีก้ ่อนหน้า (1) ผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ท่ีเป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิ (ถ้า
มี), (2) ผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (3) ผูถ้ ือตรา
สารใด ๆ ซึง่ สิทธิตามข้อกาหนดสิทธิ
ของผูถ้ ือตราสารนัน้ หรือโดยผลของ
กฎหมายถูกกาหนดให้ดอ้ ยกว่าหุน้ กู้
ทัง้ นี ้ สิทธิในการได้รบั ชาระเงิน
ดังกล่าวจะทัดเทียมกันตามสัดส่วน
(pari passu) ระหว่างหุน้ กูด้ ว้ ยกันเอง
และกับตราสารทางการเงินที่นบั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ที่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ของธนาคาร ทัง้ ในปั จจุบนั และใน
อนาคต
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ตารางที่ 19 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)

องค์ประกอบเงินกองทุน

หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มูลค่าของเงินกองทุน
31 ธ.ค. 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ

1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.6.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2. เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้
1/

30 มิ.ย. 2562

34,635
34,635
17,411
10,146
404
7,618
1,624

35,340
35,340
17,411
10,146
404
7,603
1,591

1,434

1,478

250

124

(17)
(43)
(2,568)
(335)

(11)
(43)
(1,772)
(83)

(1,062)
(1,171)
13,010
12,262
748
47,645

(506)
(1,183)
13,039
12,244
795
48,379

ยอดคงเหลือ
ที่จะทยอย
นับเข้า
(หักออก) 1/

ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III เนื่องจากรายการ
ดังกล่าว ได้ทยอยนับเข้าหรือทยอยหักในอัตราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว
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หน่วย : ล้านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุน

เฉพาะธนาคาร
มูลค่าของเงินกองทุน
31 ธ.ค. 2562

เงินกองทุนชั้นที่ 1
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชุดใน
อาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.6.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
1.6.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.6.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
1. ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2. เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้
1/

30 มิ.ย. 2562

32,640
32,640
17,411
10,146
404
5,012
1,667
1,434

33,248
33,248
17,411
10,146
404
4,997
1,591
1,478

250

124

(17)
(2,000)
(290)

(11)
(1,301)
(60)

(1,016)
(694)
13,289
12,262
1,027
45,929

(499)
(742)
13,275
12,244
1,031
46,523

ยอดคงเหลือ
ที่จะทยอย
นับเข้า
(หักออก) 1/

ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป จะไม่มียอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III เนื่องจารายการ
ดังกล่าว ได้ทยอยนับเข้าหรือทยอยหักในอัตราร้อยละ 100 ครบตามเกณฑ์แล้ว
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ตารางที่ 20 ข้อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
ตารางที่ 20.1 ข้อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณะกับภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน*
หน่วย : ล้านบาท
รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2562
สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
4. เงินลงทุนสุทธิ
5. เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
5.1 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
5.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับ
5.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
5.4 หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
o ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
5.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
6. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
7. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
9. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
10. สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
11. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์การกากับ
ต่อสาธารณะ
อ้างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
1,352
6,422
43,459
86,798

1,352
6,422
43,459
86,798

250,897
463
251,360
(10,817)
(10,600)

250,897
463
251,360
(10,817)
(10,600)
(748)
(9,852)
(32)
229,911
83
1,124
3,429
1,062
1,171
10,096
391,907

(32)
229,911
83
1,124
3,429
1,062
1,171
10,096
391,907

A 1/

B
C
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2562
12.
13.
14.
15.
16.
17.

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีส้ นิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนีส้ นิ ทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกูย้ ืม
o ตราสารที่นบั เป็ นเงินกองทุน
o ตราสารที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
18. ภาระของธนาคารจากการรับรอง
19. ประมาณการหนีส้ นิ
20. หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ
21. ทุนเรือนหุน้
21.1 ทุนจดทะเบียน -หุน้ สามัญ
21.2 ทุนที่ออกและชาระแล้ว-หุน้ สามัญ
22. ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
23. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
23.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o ส่วนที่นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
o ส่วนที่ไม่นบั เป็ นเงินกองทุน
23.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
23.2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี ้
23.2.2 เงินลงทุนในตราสารทุน
23.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน
23.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
23.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์การกากับ
ต่อสาธารณะ
อ้างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน
199,035
199,035
43,394
43,394
269
269
24,422
24,422
44,660
44,660
25,819
25,819
12,262 D 2/
13,557
83
83
2,299
2,299
13,406
13,406
353,387
353,387

17,411
17,411
10,146
1,468
1,548

G 3/

(335)

17,411
17,411
10,146
1,468
1,548
1,434
114
250
253
(3)
(335)

(17)
22

(17)
22

J
K

250

E
F

H

I
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รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2562
ของตราสารสาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด
24. ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของธนาคารใน
บริษัทย่อย
25. กาไรสะสม
25.1 จัดสรรแล้ว – สารองตามกฎหมาย
25.2 ยังไม่ได้จดั สรร
o กาไรสุทธิหลังการจัดสรรนับเข้าเป็ นเงินกองทุน
o กาไรสุทธิที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

จานวนที่เปิ ดเผยใน
จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้
งบการเงินที่เผยแพร่
การ
หลักเกณฑ์การกากับ
ต่อสาธารณะ
อ้างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ทางการเงิน

(43)

(43)

L

404
9,134

404
9,134
7,618
1,516
38,520
391,907

M

38,520
391,907

N

*รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะและงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision) ตามเกณฑ์จดั ชัน้ ลูกหนีข้ องธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ได้ จานวน 748 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
2/
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามหลักเกณฑ์ Basel III สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามจานวนที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
3/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้เฉพาะรายการที่ได้รบั อนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
1/
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ตารางที่ 20.2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินกองทุน

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน
ประจางวดธันวาคม 2562
เงินกองทุนชั้นที่ 1
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ)
1.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด
1.5.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของ
ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
1.5.3 กาไรจากการแปลงค่างบการเงิน
1.5.4 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.5.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.6 รายการปรับออกจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.6.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.7.1 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1.7.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1.7.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

หน่วย : ล้านบาท
องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงินกองทุนตาม
อ้างอิงในงบการเงิน
หลักเกณฑ์การกากับ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดย
การกากับดูแลกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจทางการเงิน
34,635
34,635
17,411
E
10,146
F
404
M
7,618
N
1,646
1,434
G
250
H
(17)
(43)
22

J
L
K

(22)

K

(2,568)
(335)
(1,062)
(1,171)
13,010
12,262
748
47,645

I
B
C

D
A
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ส่วนที่ 2: การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ี
ความรุนแรง (Liquidity coverage ratio disclosure standards)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเพื่ อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่ มี ความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่ง
อ้างอิงจาก Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools: January 2013 ของ
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยก าหนดให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ด ารงสิ น ทรัพ ย์ส ภาพ
คล่องเป็ นอัตราส่วนกับประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
มีความรุ นแรงไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และทยอยปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ในแต่ละปี
จนกระทั่งครบร้อยละ 100 ในปี 2563 รวมถึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องแล้วนัน้
เนื่องจาก LCR เป็ นหนึ่งในข้อมูลสาคัญที่ผมู้ ีส่วนได้เสียในตลาดสามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ การเปิ ดเผยข้อมูล LCR จะช่วยสนับสนุนแนวทางการใช้กลไกตลาดในการ
กากับดูแล (market discipline) นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารพาณิชย์และการกากับดูแลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนช่วยให้การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสมาก
ขึน้ และยกระดับการเปิ ดเผยข้อมูลให้มี มาตรฐานเดียวกับสากล และเพื่อสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ
ให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสียในตลาดในระยะแรกก่อนการเปิ ดเผยข้อมูล LCR อย่างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ์ Liquidity
Coverage Ratio disclosure standards: January 2014 (revised version: March 2014) ของ BCBS
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2561 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลการ
ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio
disclosure standards) ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะระดับธนาคารเท่านัน้
และกาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นรายครึ่งปี และรายปี ซึ่งมีผลบังคับให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลครัง้ แรก
โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ งวด 30 มิถนุ ายน 2561 สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลครึ่งปี แรกบนเว็บไซด์ของธนาคาร ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิน้ งวด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ทารายงานการเปิ ดเผยข้อมูล LCR พร้อมทัง้ คาอธิบาย
เกี่ยวกับข้อมูล LCR ทัง้ 3 รายการ ประกอบด้วย
(1) การดารงอัตราส่วน LCR
(2) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิน้ (Total HQLA)
(3) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows)
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1. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส 4/2562 * ไตรมาส 4/2561 *
(ค่าเฉลี่ย)
(ค่าเฉลี่ย)
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิน้ (Total HQLA)
52,867
60,352
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
35,126
43,027
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้อยละ)
151
140
LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)
90
80
*

คานวณด้วยวิธี simple average โดยให้คานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

2. ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
*

2562 *
(ค่าเฉลี่ย)
144
151

หน่วย: ร้อยละ
2561 *
(ค่าเฉลี่ย)
155
140

คานวณด้วยวิธี simple average โดยให้คานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส

3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของข้อมูล Liquidity Coverage Ratio
ธนาคารได้ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารมี
ฐานะสภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงใน
ระยะสัน้ ได้ (short-term severe liquidity stress) โดยกาหนดให้เริ่มดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ใน
แต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563
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LCR =

สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA)
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Net cash outflows)

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 151.3 ซึ่งเกินกว่า LCR ขัน้ ต่าตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่รอ้ ยละ 90 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิน้ เดือนของเดือนตุลาคม ร้อยละ 165.2
เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ146.9 และเดือนธันวาคม ร้อยละ141.9 ทัง้ นี ้ LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก
ดังนี ้
1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ท่ีมีคณ
ุ ภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยง และความผัน
ผวนต่า ไม่ตดิ ภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
แม้ในสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง ทัง้ นี ้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลด
ด้วยอัตราส่วนลด (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2562 เท่ากับ 52,867 ล้านบาท
(ร้อยละ 91.4 เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่องชัน้ ที่ 1 ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล เงินสด และเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็ นต้น) ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิน้ เดือนของเดือนตุลาคม – เดือน
ธันวาคม 2562 ทัง้ นี ้ ธนาคารได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริหารการกระจายตัวของ
การถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ใน 30 วันหักด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
มีความรุนแรง ทัง้ นี ้ ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสด
ไหลออกตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงินสดไหล
ประมาณการกระแสเงิ น สด
ประมาณการกระแสเงินสด
ออกสุ ท ธิ ใน 30 วั น ภายใต้
ไหลออกใน 30 วัน ภายใต้
ไหลเข้ า ใน 30 วัน ภายใต้
=
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่
สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่อง
สถานการณ์ ด ้ า นสภาพ
มีความรุนแรง
ที่มีความรุนแรง
คล่องที่มีความรุนแรง

70

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาส 4 ปี 2562
เท่ากับ 35,126 ล้านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วัน
สิ น้ เดื อ นของเดื อ นตุล าคม – เดื อ นธัน วาคม 2562 โดยประมาณการกระแสเงิ น สดไหลออกที่ ธ นาคารให้
ความสาคัญภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกูย้ ืม
ของลูกค้า ซึ่งใช้อตั ราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณ
การกระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนสินเชื่อของลูกหนีค้ ณ
ุ ภาพดี เงินฝากจากคูส่ ญ
ั ญาคุณภาพ
ดี และตราสารหนีท้ ่ีจะครบกาหนด ซึ่งใช้อตั ราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (liquidity gap) และการกระจุก
ตัวของแหล่งเงิน (funding concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมื อ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยกาหนดทิศทางให้มีความสอดคล้องกับหลักสากล ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ
ธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องได้ดีย่งิ ขึน้
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