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1. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ด เผยข้อมูลเกี่ย วกับการดารงเงิน กองทุ นประจาปี 2559 ธนาคารได้ท าการเปิ ดเผยข้อมูลเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพในระดับธนาคารพาณิชย์ (Solo Basis) และระดับกลุ่มธนาคาร (Full Consolidation) ซึง่
เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ในกลุ่มธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย
ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

1. บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
3. บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จากัด

บริหารสินเชื่อและสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
บริหารจัดการกองทุน
สาธารณูปโภค

2. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุ นการเติบโตทางธุรกิจและให้อยู่สูง
กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ณ สิน้ งวดปี 2559 อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์
เสีย่ ง (CAR) สาหรับธนาคารอยู่ทร่ี อ้ ยละ 18.14 และกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 18.25 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
(Tier 1) สาหรับธนาคาร และกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 12.80 และ ร้อยละ 12.90 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
เป็ น ส่ว นของเจ้าของ (CET 1) สาหรับ ธนาคาร และกลุ่ ม ธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 12.80 และ 12.89 อัต ราส่ว น
เงินกองทุนดังกล่าวอยู่ สูงกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าของธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด(รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริม่ ตั ง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559)ที่รอ้ ยละ 9.125,
6.625 และ 5.125 ตามลาดับ
ธนาคารให้ความสาคัญในการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ถือเป็ นพืน้ ฐานในการดาเนินธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์
ของธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมถึง ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านต ลาด
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และความเสีย่ งอื่นๆ เพื่อให้ธนาคาร
สามารถเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยังยื
่ นต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ธนาคารจึงได้ผนวกการบริหารความ
เสีย่ งเข้ากับการดาเนินธุรกรรมประจาวันและการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเหมาะสมระหว่างความเสีย่ งและ
ผลตอบแทน
3. เงิ นกองทุน
3.1 โครงสร้างเงิ นกองทุน
ภายหลังวิกฤติทางการเงินในปี 2551 คณะกรรมการกากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน (Basel Committee on
Banking Supervision : BCBS) ได้ป รับปรุงวิธีการประเมินความพียงพอของเงิน กองทุ นผ่ านหลักเกณฑ์ก าร
กากับดูลเงินกองทุนฉบับใหม่ หรือ Basel III โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนทัง้ ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เงินกองทุนสามารถรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้และสามารถใช้เป็ นมาตรวัด
สภาพคล่อ งในระดับ สากล ซึ่ งเริ่ม บังคับ ใช้ตัง้ แต่ มกราคม 2556 และจะมีผ ลบังคับ ใช้เต็ม รูป แบบในปี 2562
สาหรับโครงสร้างเงินกองทุนภายใต้ Basel III ของธนาคารประกอบด้วย
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1) เงิ น กองทุ น ขัน้ ที่ 1ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ(Common Equity Tier 1: CET1) ประกอบด้ว ย
เงินกองทุนทีม่ คี ุณภาพสูงทีส่ ุดซึง่ ต้องเพียงพอต่อการรองรับข้อผูกพันทางการเงินอย่างมันคงและ
่
ไม่มขี อ้ จากัด ได้แก่
 ทุนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
 ส่วนเกิน(ต่ากว่า)มูลค่าหุน้ สามัญ(สุทธิ)
 ทุนสารองตามกฎหมาย
 กาไร(ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เช่น
- การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารหรือห้องชุด
- กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
- กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายการหัก)
 ค่าความนิยม (รายการหัก)
 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ( รายการหัก)
 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
2) เงิ นกองทุนขัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิ น(Additional Tier 1 Capital)
เงินกองทุนทีม่ คี ุณภาพสูง ได้แก่

ประกอบด้วย

 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที1่ ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ทัง้ นี้ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด
3) เงิ นกองทุนขัน้ ที่ 2 (Tier 2 Capital) ได้แก่
 ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2 ได้แก่
- เงินที่ได้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและ
เจ้าหนี้สามัญ
 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มธนาคารพาณิชย์
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ (สุทธิ)
1.1.4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสารองทีจ่ ดั สรรจากกาไรสุทธิ
1.1.6 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ตเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ น
เจ้าของ
1.1.8 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.1.9 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน
1.1.10 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ
1.1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ1)
1.1.10.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสาร
ทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้
ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอ
ให้หกั จนครบเต็มจานวน
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional
tier 1)
1.2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิขนิดไม่สะสมเงินปนั
ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงิน
ั
ปนผล
1)

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2559
2559
74,855 71,478
74,855 71,478
41,617 41,617
325
325
2,120
1,710
28,853 25,933
5,046
5,173
5,046
5,173
-

-

-

-

-

-

-

-

(68)

(71)

(68)

(71)

(3,038)

(3,209)

(3,114)

(3,286)

(3,038)

(3,209)

(3,114)

(3,286)

-

-

-

-

-

-

51

36

เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
75,291 71,962
75,241 71,926
41,617 41,617
325
325
2,120
1,710
29,315 26,395
5,046
5,235
5,046
5,235

-

-

-

-

-

-

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1.2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิ
ด้อยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุก
ประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่
ธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศได้รบั
1.2.5 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.2.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงิน
1.2.6.1 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงิน2)
1.2.6.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ใน
กรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั
จนครบเต็มจานวน
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลัง
หักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ย
กว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ทีธ่ นาคาร
พาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศได้รบั
2.5 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
2.6 เงินสารองส่วนเกิน
2.7 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2.8 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 3)
3. เงินกองทุนทัง้ สิ้นตามกฏหมาย
2)
3)

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,228

31,101

31,240

31,109

-

-

-

-

-

-

-

-

25,350

25,350

25,350

25,350

-

-

-

-

5,878
-

5,751
-

5,878
-

5,751
-

-

-

12

8

-

-

-

-

106,083

102,578

106,531

103,071

เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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2559

หน่วย: ล้านบาท

รายการ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้น (CAR)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Teir 1)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
สิ นทรัพย์เสี่ยง
1. สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk)
2. สินทรัพย์เสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)
3. สินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk)
รวมสิ นทรัพย์เสี่ยงทัง้ หมด

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
18.14% 17.95%
12.80% 12.51%
12.80% 12.51%

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
18.25% 17.98%
12.90% 12.56%
12.89% 12.55%

497,692
27,251
59,777
584,722

495,409
27,252
61,094
583,755

491,056
22,449
58,122
571,627

491,321
22,449
59,380
573,150

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ
1.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิครัง้ ที่ 1/2555 จานวน 9,400 ล้าน
บาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี กาหนดจ่ายดอกเบีย้ ล่วงหน้าทุกวันที่ 18 พฤษภาคม
ของทุกปี ยกเว้นดอกเบีย้ งวดแรก ชาระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯมีสทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กู้
ด้อยสิทธิครัง้ ที่ 1/2555 ก่อนกาหนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1.1 ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้ หรือภายหลังจากนัน้ หรือ
1.2 ธนาคารฯแสดงได้ว่าดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูน้ ้ไี ม่สามารถนามาหักภาษีได้ หรือ
1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกาหนดเพิม่ เติมให้ธนาคารฯไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดได้
ทัง้ นี้การไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิก่อนกาหนดดังกล่าว ต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ธนาคารฯได้ออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิครัง้ ที่ 2/2555 จานวน 950 ล้านบาท
อายุ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี กาหนดจ่ายดอกเบีย้ ล่วงหน้าทุกวันที่ 25 พฤษภาคมของทุก
ปี ยกเว้นดอกเบีย้ งวดแรก ชาระในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ธนาคารฯมีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกูด้ ้อยสิทธิ
ครัง้ ที่ 2/2555 ก่อนกาหนดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
2.1 ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กู้ หรือภายหลังจากนัน้ หรือ
2.2 ธนาคารฯแสดงได้ว่าดอกเบีย้ จ่ายของหุน้ กูน้ ้ไี ม่สามารถนามาหักภาษีได้ หรือ
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกาหนดเพิม่ เติมให้ธนาคารฯไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดได้
ทัง้ นี้การไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิก่อนกาหนดดังกล่าว ต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

3.

เมื่อ วัน ที่ 29 สิง หาคม 2557 ธนาคารฯได้ อ อกตราสารด้ อ ยสิท ธิ ครัง้ ที่ 1/2557 เพื่ อ นั บ เป็ น
เงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III จานวน 15,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย
คงทีร่ อ้ ยละ 5.50 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือนในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และ พฤศจิกายน ของทุกปี ธนาคารฯมีสทิ ธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ ครัง้ ที่ 1/2557 ก่อนกาหนด
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ได้ตงั ้ แต่วนั ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ออกตราสารด้อยสิทธิฯ เป็ นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ การไถ่ ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิก่อนกาหนดดังกล่าว ต้องได้รบั ความเห็น ชอบจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
3.2 ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
ณ วัน สิ้น งวด เดือ นธัน วาคม 2559 ธนาคารมีอ ัต ราส่ วนเงิน กองทุ น ทัง้ สิ้น ต่ อ สิน ทรัพ ย์เสี่ย ง (CAR)
สาหรับธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 18.14 และกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 18.25 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1)
สาหรับธนาคาร และกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 12.80 และ ร้อยละ 12.90 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วน
ของเจ้าของ (CET 1) สาหรับธนาคาร และกลุ่มธนาคารอยู่ท่รี อ้ ยละ 12.80 และ ร้อยละ 12.89 ทัง้ นี้ อัตราส่วน
เงินกองทุนดังกล่าวอยู่สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีร่ อ้ ยละ 9.125, 6.625 และ 5.125 ตามลาดับ (รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติตามข้อกาหนดของธปท. โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559)
การเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งสาหรับ สาหรับธนาคาร และกลุ่มธนาคาร
เมื่อเทียบกับ ณ วันสิน้ งวดเดือนมิถุนายน 2559 อยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 17.95 และ 17.98 เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ฐานะความเสีย่ งโดยรวมของธนาคาร ถึงแม้ว่าธนาคารได้มกี ารจัดสรรกาไรประจาครีง่ แรกของปี 2559 ในเดือน
สิงหาคม 2559 แล้ว
ปจั จุบ ันธนาคารได้มีก ารจัดทากระบวนการประเมิน ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ภายใต้ภาวะวิกฤติทงั ้ ในกรณีวกิ ฤติปานกลางและรุนแรง โดยรายงาน
เกีย่ วกับความเพียงพอของเงินกองทุน และการจัดการบริหารเงินกองทุนทีเ่ กีย่ วข้องต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
ของธนาคาร
ตารางที่ 2 วิธที ใ่ี ช้ในการคานวณเงินกองทุน
วิ ธีที่ใช้ในการคานวณในแต่ละความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

วิ ธี

Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสีย่ งด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี
SA *
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
เงินกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตแยกตาม
ประเภทสิ นทรัพย์
1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ securitisation
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตทัง้ หมดที่คานวณโดยวิ ธี SA

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559

41,807

41,157

41,611

41,187

218

235

218

235

665

669

744

717

24,623

25,451

24,623

25,451

10,192
4,081
2,028
496

9,956
3,060
1,786
574

10,192
4,081
1,753
498

9,956
3,060
1,769
576

42,304

41,730

42,110

41,762

* อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ต่าเท่ากับร้อยละ 8.50

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสีย่ งด้านตลาดสาหรับฐานะในบัญชีเพื่อการค้า
หน่วย: ล้านบาท

เงินกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด (ฐานะในบัญชี
เพื่อค้า)
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสีย่ งด้านตลาด
(โดยวิธมี าตรฐาน)

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
2,316

1,908

* อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50
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31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2559
2559
2,316

1,908
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ตารางที่ 5 เงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
หน่วย: ล้านบาท

เงินกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ าร
(โดยวิธี Basic Indicator approach)

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
5,081

4,940

* อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50
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กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2559
2559
5,193

5,047
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4.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิ นความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร
ข้อ มู ล ที่เ ปิ ด เผยในส่ ว นนี้ จ ะกล่ า วถึ ง รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ แนวทางในการบ ริห ารความเสี่ย งของธนาคาร
วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย กระบวนการทีใ่ ช้ในการวัดและการควบคุมความเสีย่ ง รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลโดยสรุป
ของพอร์ตสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคาร
4.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสีย่ ง เป็ นปจั จัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้าง
มูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมและยังยื
่ น รวมถึงเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน โดยยึดหลักการกากับดูแลความเสีย่ งที่เข้มงวดตามกฏเกณฑ์ของทางการ ทัง้ นี้กรอบการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคารประกอบด้วย โครงสร้างการจัดการทีเ่ หมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริหารความเสีย่ งที่
สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ต่างๆและสภาพแวดล้อม และการสร้างวัฒ นธรรมองค์กรที่มุ่ งเน้ นให้หน่ วยงานธุรกิจ
ตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนี้ การวัดความเสีย่ งยังได้ถูกผนวกรวมอย่างครบถ้วนในการวางแผน
ด้านกลยุทธ์ ซึง่ ทัง้ หมดนี้นาไปสูก่ ารกาหนดกลยุทย์การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ดังนี้
 กาหนดให้ม ีโครงสร้าง กรอบการพิจ ารณา การก าหนดราคา กระบวนการอนุ ม ัติ และการบริห ารที่

เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์และพอร์ตสินเชื่อ
 กาหนดให้มกี ารกากับการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทงั ้ ภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึง

การติดตามอย่างสม่าเสมอ
 กาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของธนาคารอย่างชัดเจนโปร่งใสและสอดคล้องกัน
 กาหนดให้มกี ารมอบอานาจดาเนินการทีส่ อดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
 กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งแก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและ

ภายนอก
4.1.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มโี ครงสร้างการกากับดูแลความเสีย่ งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารความเสีย่ ง โดย
มีการกระจายอานาจการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารในหน่ วยงานอย่าง
เหมาะสม เพื่ อ ให้ มีก ารบริห ารจัด การอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลต่ อ ประเด็น ความเสี่ย งต่ า งๆ การ
เปลีย่ นแปลงของกฎเกณฑ์ทางการ และสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ กาหนดให้หน่วยงานกากับการ
ปฏิบตั ิงานธุรกิจธนาคารรายงานการปฏิบตั ิงานแบบคู่ขนาน ทัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารด้านความเสีย่ งเพื่อให้มกี ารทางานอย่างเป็ นอิสระ
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โครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมของธนาคาร คณะกรรมการ
ธนาคารได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวน และก ากับ ดูแลการบริห ารความเสี่ยงของ
ธนาคาร รวมถึงให้อ านาจในการอนุ มตั ิก ลยุท ธ์ การบริห ารความเสี่ยง นโยบาย มาตรฐานในการดาเนิน งาน
ตลอดจนระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้และเพดานความเสี่ยงต่ างๆ อย่างไรก็ต าม หน่ วยงานธุรกิจยังคงเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการบริหารความเสีย่ งพอร์ตสินเชื่อทีห่ น่ วยงานดูแล ทัง้ นี้ ธนาคารกาหนดให้มคี ณะกรรมการ
ความเสีย่ งด้านต่างๆเฉพาะด้านดังนี้
1. คณะนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งในการ
ควบคุ ม ดูแ ล การก าหนดนโยบาย กรอบการท างาน มาตรฐานการพิจารณาสิน เชื่อ เป้ า หมายและ
ขอบเขตของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งด้าน
สินเชื่อ


คณะกรรมการควบคุมธุรกิจการเงิน เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจ สายงานปฎิบตั ิการ และ
สายงานบริหารความเสีย่ ง โดยมีหน้าทีห่ ลักในการบริหารธุรกิจตลาดเงินให้มกี ารดาเนินงานอย่างมี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ทัง้ ในแง่ก ารควบคุ ม ภายใน และการบริห ารความเสี่ย งของแต่ ละ
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทีเ่ ชื่อมโยงกันในกระบวนการดาเนินธุรกิจตลาดการเงิน



The Portfolio Monitoring Committee; เป็ น การประชุ มระหว่างสายงานธรุกิจและสายงานบริห าร
ความเสีย่ ง เพื่อติดตามดูแลพอร์ตสินเชื่อ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารดาเนินการในเชิงรุกในการบริหาร
พอร์ตสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
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2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิ น ทาหน้าทีส่ นับสนุนคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งในการควบคุมดูแลประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
3. คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ทาหน้าทีส่ นับสนุ นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในการ
ควบคุ ม ดูแ ลประเด็น ที่เกี่ย วกับ การบริห ารสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี้ สนิ รวมถึงการบริห ารสภาพคล่ องและ
เงินกองทุน
สายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง อยู่ภายใต้การกากับของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านความเสีย่ ง ซึง่
เป็ นสมาชิกของคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทาหน้าทีก่ ากับดูแล ส่งเสริมให้
มีการพัฒนา และนาการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทัวทั
่ ง้ องค์กร
4.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสีย่ งของธนาคาร ประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1) การระบุ ค วามเสี่ ย ง: ธนาคารจ าแนกความเสี่ย งที่เกิดขึ้น จากการดาเนิ น ธุ รกรรมประจาวัน
ออกเป็ น 5 ด้าน คือ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสินเชื่อ ความเสีย่ งด้านตลาด (ซึง่ รวมถึงความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ย น และความเสี่ยงด้านอัต ราดอกเบี้ย ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ย งด้าน
ปฏิบตั กิ าร
2) การวัดและประเมิ นความเสี่ ยง: ธนาคารใช้วธิ กี ารและเครื่องมือที่แตกต่างกันในการวัดความ
เสีย่ งแต่ละประเภท โดยใช้วธิ กี ารวัดความเสีย่ งทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธกี ารและเครื่องมือการวัด
ความเสีย่ งจะถูกตรวจสอบอนุมตั แิ ละทบทวนอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี ารทดสอบภาวะวิกฤต
เพื่อวัดคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ และ ความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดภายใต้ภาวะวิกฤติ
1) การติ ดตามและควบคุมความเสี่ ยง: ธนาคารควบคุมและปรับลดความเสีย่ งโดยการกาหนด
ตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (key risk indicators) และขอบเขตความเสีย่ ง (risk boundaries) รวมถึงเพดานความเสีย่ ง (risk
limits) ทัง้ ในระดับธนาคารโดยรวม ระดับ portfolio ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆตามความเหมาะสม
2) การรายงานความเสี่ ยง: ธนาคารมีการรายงานสถานะของความเสีย่ งด้านต่ างๆ รวมถึงการ
ด าเนิ น การต่ า งๆทัง้ ที่ไ ด้ด าเนิ น การไปแล้ว และก าลัง จะด าเนิ น การ โดยจะน าส่ ง รายงานไ ปยัง ผู้ เกี่ย วข้อ ง
คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งรายงานเกีย่ วกับความเสีย่ งดังกล่าว มีทงั ้ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ ระดับหน่วยงาน และระดับภาพรวมของธนาคาร

4.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อ คือ ความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร อันเป็ นผลมาจากผูก้ ู้ และ/
หรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธะทางการเงินหรือเงื่อนไขสัญญาทีต่ กลงไว้ ความเสีย่ งด้านสินเชื่อส่วนใหญ่
เกิดจากธุรกรรมการให้สนิ เชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล อาทิ การค้าประกัน และตราสารอนุพนั ธ์
การบริห ารความเสี่ย งด้ า นสิน เชื่อ เป็ น กระบวนการในการควบคุ ม และบริห ารจัด การความเสี่ย งที่ มีอ ยู่ ใ น
กระบวนการสินเชื่อและพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสีย่ งด้านสินเชื่อในระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยังยื
่ นโดยให้
การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ธนาคารให้ความสาคัญและมุ่งมันในการพั
่
ฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่ออย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร กาหนดแนวทางกากับดู แลด้านการบริหารความเสีย่ ง นโยบาย
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กระบวนการ เครื่องมือและระบบวัดระดับความเสีย่ ง รวมถึงการบริหารความเสีย่ งในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Capital) การปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือในการวัดระดับความเสีย่ ง เช่น แบบจาลองความเสีย่ ง
ด้านสินเชื่อ ทัง้ แบบจาลองทีช่ ่วยในการวิเคราะห์สนิ เชื่อ และแบบจาลองเชิงพฤติกรรม และกาหนดให้กระบวนการ
จัดทานโยบาย ขัน้ ตอน และแนวทางให้ครอบคลุมถึงการวัด และบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังคงมุ่งมันในการสร้
่
างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อที่แข็งแกร่งภายในธนาคาร ผ่านการรูจ้ กั และ
เข้าใจลูกค้าของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็ นไปตามหลักการป้องกัน
3 ลาดับในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อ (3 lines of defense credit risk management framework) ซึ่งช่วยใน
การลดความเสีย่ งด้านสินเชื่อของธนาคาร ดังนี้
 ผูบ
้ ริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการควบคุมความเสีย่ งด้านสินเชื่อทีเ่ กิดขึน้
ภายในสายงาน (1st line of defense)
 สายงานบริห ารความเสี่ย งด้านสินเชื่อ (2nd line of defense) ร่วมมือและสนับ สนุ นกิจกรรมการบริห าร
ความเสีย่ งของ the 1st line of defense ทัง้ นี้หน่ วยงานบริหารความเสีย่ ง มีความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริหาร
และพนักงานทีใ่ ห้สนิ เชื่อ
 สายงานตรวจสอบ เป็ น the 3rd line of defense มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระต่อการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสีย่ งด้านสินเชื่อ
4.2.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อ
การพิ จารณาอนุมตั ิ สินเชื่อ
ธนาคารมีก ารก าหนดนโยบายที่เกี่ย วข้อ งไว้อ ย่ า งชัด เจนเพื่อ ใช้เป็ น แนวทางและมาตรฐานในการ
พิจารณาสินเชื่อ และเป็ นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีนโยบายหลักในการกาหนดเรื่องการไม่อานวยสินเชื่อ
ให้แก่ธุรกิจทีผ่ ดิ กฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของทางการ หรือเป็ นธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งผิดปกติ และให้
หลีกเลี่ยงธุรกรรมที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร สังคม จรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม ซึ่งถูกกาหนดจาก
คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารกาหนดให้ก ระบวนการอนุ มตั ิสนิ เชื่อมีการตรวจสอบและถ่ วงดุล โดยมีการแบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบออกจากกันระหว่างเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าธุรกิจ เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ความเสีย่ งของสินเชื่อ
และเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจอนุมตั ิ
ธนาคารแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 3 กลุ่ม มีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อเฉพาะในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้าผูบ้ ริโภค (Retail)
 สาหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิ จขนาดใหญ่ และ กลุ่มลูกค้าธุรกิ จขนาดกลาง เจ้าหน้าทีบ
่ ริหารความสัมพันธ์
มีหน้าที่รบั ผิดชอบด้านการตลาด การขายผลิตภัณฑ์ ขยายธุรกรรม การให้บริการลูกค้า การวิเคราะห์
สินเชื่อเบื้องต้น (pre-screening) และจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อ (credit application) เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาสินเชื่อประเมินความเสีย่ งด้านสินเชื่อ และจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับการพิจารณาในขัน้ ต่อไป
การพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อของธนาคาร จะกระทาโดยผูม้ อี านาจอนุมตั บิ นพืน้ ฐานข้อมูลของผูก้ แู้ ละข้อมูล
ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ขอกู้ ภายใต้นโยบายของธนาคารและกฏเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สาหรับ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้บ ริ โ ภค และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม มีก ระบวนการอานวยสิน เชื่อ แบบ
มาตรฐานตามรายผลิตภัณฑ์ โดยแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงานการขาย การตลาดและการ
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บริหารจัดการสิน เชื่อออกจากกัน หน่ วยงานการขาย การตลาดจะรายงานตรงต่ อประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารลูกค้ารายย่อย หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ในขณะทีห่ น่ วยงานสินเชื่อรายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านความเสีย่ ง การสร้างฐานลูกค้าจะดาเนินการโดยผ่านช่องทางสาขา,
ผู้จดั การความสัม พัน ธ์ และช่ อ งทางการตลาดอื่น ๆ ตามแผนการตลาด หรือ ตามแผนของผู้พ ัฒ นา
ผลิตภัณฑ์/ ผูบ้ ริหารลูกค้า ธนาคารใช้ระบบการอานวยสินเชื่ออัตโนมัติ สาหรับสินเชื่อผูบ้ ริโภค (RLOS:
Retail Loan Origination System) ทัง้ สินเชื่อมีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มหี ลักประกันตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2555 เป็ นต้นมา ซึง่ เพิม่ ความสะดวกในกระบวนงานต่างๆ และยังคงมาตรฐานตามทีก่ าหนดไว้ อีกทัง้
ยังช่วยให้การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สาหรับสินเชื่อ
ลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาระบบการอานวยสินเชื่อทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับระบบของสินเชื่อ
ลูกค้าผูบ้ ริโภค และใช้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ.2558 เพื่อช่วยในการตัดสินใจร่วมกับเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ เพื่อให้
มันใจว่
่ าธนาคารอนุมตั สิ นิ เชื่อทีม่ คี ุณภาพและสอดคล้องกับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ตามทีก่ าหนดไว้
การวัดความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญ ต่ อการวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลเชิง
ปริมาณ ช่วยในการบริหารการตัดสินใจความเสีย่ งด้านสินเชื่ อ ทัง้ ระดับวงเงินสินเชื่อรายลูกหนี้ไปจนถึงระดับ
ภาพรวมพอร์ต
ธนาคารใช้แบบจาลองการวัดความน่าจะเป็ นในการผิดนัดชาระหนี้ (Probability of Default Models: PD
Models) ในการประเมินระดับความเสีย่ งตัง้ แต่ระดับรายตัวถึงระดับพอร์ตตามหลักการ Basel II-IRB แบบจาลอง
การวัดค่าความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ (Loss Given Default: LGD) และ แบบจาลองการวัดปริมาณ
ยอดหนี้คงค้างเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้ (Exposure at Default: EAD) ซึ่งครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม แบบจาลอง
ดังกล่าวถูกพัฒนา ตรวจทาน ติดตาม และอนุ มตั ติ ามกระบวนการพัฒนาแบบจาลองทีก่ าหนดไว้ในนโยบายของ
ธนาคาร ธนาคารใช้องค์ประกอบดังกล่าวธนาคารใช้ในการแจกแจงและรวมถึงวัดความเสีย่ งด้านสินเชื่อ รวมถึง
การบริห ารระดับ เงินกันสารอง ทุ น ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Capital) และการกระจุก ตัวของสิน เชื่อให้
เหมาะสม
การติ ดตามและทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้หรือคู่สญ
ั ญาอย่าง
สม่าเสมอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาระดับคุณภาพสินเชื่อ
 สาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อตามนโยบายด้านสินเชื่อทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ธนาคาร
จะประเมินความเสีย่ งเป็ นรายลูกค้าและความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อทีล่ ูกค้าใช้บริการ เจ้าหน้าทีส่ าย
งานธุรกิจทาหน้าทีท่ บทวนวงเงินและวิเคราะห์ความเสีย่ งลูกค้ารายตัวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี้
ธนาคารยังกาหนดให้ผู้จดั การความสัมพันธ์ลูกค้าของหน่ วยงานธุรกิจออกเยี่ยมเยีย นลูกค้า ณ สถาน
ประกอบการของลูกค้าอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อติดตามและวิเคราะห์การดาเนินธุรกิจของลูกค้า รวมถึง
พิจารณาให้มกี ารดาเนินการใดๆ ในกรณีทจ่ี าเป็ น
 สาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารใช้วธิ ก
ี ารผสมผสานระหว่างเกณฑ์สาเร็จรูปซึ่ง
พัฒนาจากข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกับการประเมินเชิงคุณภาพ มีน้ าหนักของการใช้เกณฑ์สาเร็จรูป
และการประเมินเชิงคุณภาพแตกต่างกันไปในลูกค้าแต่ละกลุ่ม ขึน้ อยู่กบั ขนาดลูกค้าและความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงิน ธนาคารมีการพัฒนากรอบระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้ขอ้ มูลทางสถิติ ช่วยใน
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การติดตามพฤติกรรมของลูกค้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนี่อง หากพบว่ามีสญ
ั ญาณที่ลูกค้าอาจมีปญั หา
เจ้าหน้าทีส่ ายงานธุรกิจมีหน้าทีเ่ ฝ้าติดตาม วิเคราะห์ถงึ ปญั หาทีแ่ ท้จริง เพื่อประเมินความเสีย่ งพร้อมกับ
เสนอแนวทางการแก้ไขปญั หานัน้ ก่อนเกิดวามเสียหาย
 ส่ว นสิน เชื่อรายย่ อย ธนาคารบริห ารติด ตามคุ ณ ภาพสิน เชื่อในระดับ พอร์ต และลงไปถึง ระดับ บัญ ชี
ธนาคารมีการติดตามและการจัดระดับความเสีย่ งของลูกค้าในพอร์ตนี้ โดยใช้แบบจาลองเชิงพฤติกรรม
ซึง่ ธนาคารได้พฒ
ั นาขึน้
นอกจากนี้ สายงานตรวจสอบซึง่ เป็ นหน่ วยงานอิสระลาดับที่ 3 ทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมิน และ
แนะน าแนวทางในการปรับ ปรุ ง ความเพีย งพอและประสิท ธิภ าพของกระบวนต่ า งๆด้า นสิน เชื่อ ตลอดจน
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง และยังมีหน่ วยงานสอบทานสินเชื่อภายใต้สายงานตรวจสอบทาหน้าที่สอบทาน
ลูกหนี้รายตัวเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการสินเชื่อและการดูแลบัญชีได้ถูกดาเนินการตามนโยบาย คู่มอื ปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฏระเบียบของทางการ
การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ นเชื่อและการรายงาน
ธนาคารจัดทารายงานภาวะและคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ และนาเสนอแก่คณะกรรมการธนาคารและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ รายงานต่างๆ จะมีเนื้อหาครอบคลุมความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อของธนาคาร
รวมทัง้ นาเสนอบทวิเคราะห์เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง
การป้ องกันสิ นเชื่ อด้ อยคุณ ภาพ (NPL Prevention) และ การบริ ห ารจัด การสิ น เชื่ อด้ อยคุณ ภาพ (NPL
Management)
กรณี สนิ เชื่อเริม่ เสื่อมคุณภาพ ธนาคารจะดาเนินการให้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่ วยงานพัฒนากลันกรอง
่
คุณภาพหนี้ ซึง่ ทาหน้าทีบ่ ริหารสินเชื่อทีอ่ าจมีปญั หา และลูกหนี้ทม่ี รี ะดับความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้าหน่วยงานธุรกิจจะประสานงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่ วยงานพัฒนากลันกรองคุ
่
ณภาพ
ั
้
หนี้ ในการเจรจาพิจารณาหาแนวทางทีเ่ หมาะสมกับประเภทของปญหา เพื่อปองกันไม่ให้สนิ เชื่อมีคุณภาพเสือ่ มลง
กรณีหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) ของลูกค้าธุรกิจ หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์ และคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขหนี้ และให้ขอ้ แนะนาเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทเ่ี หมาะสม
หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์จะทางานร่วมกับหน่วยงานกฏหมายเพื่อกาหนดแนวทางทีเ่ หมาะสม ก่อนการเจรจากับ
ลูกหนี้ นอกจากนี้หน่วยงานพัฒนาสินทรัพย์ยงั ทาหน้าทีบ่ ริหารหนี้ดอ้ ยคุณภาพของลูกค้าผูบ้ ริโภคทีม่ หี ลักประกัน
อีกด้วย
กรณี ห นี้ ผิด นัด ช าระและหนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) ของลูกค้าผู้บ ริโภค หน่ ว ยงานติด ตามหนี้ รายย่ อ ย
ภายใต้การดูแลของสายงานสินเชื่อผูบ้ ริโภค ทาหน้าทีใ่ นการจัดการ แก้ไข และติดตามหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหรือมี
การผิดนัดชาระหนี้ เพื่อบรรเทาปญั หาการชาระหนี้ของลูกค้า รวมถึงการแก้ปญั หาหนี้ดอ้ ยคุณภาพของลูกหนี้ทไ่ี ม่
มีหลักประกันให้กลับมาเป็ นปกติ
4.2.2 การจัดชัน้ หนี้ และการกันสารอง
ลูกหนี้ และ/หรือคู่คา้ จะถูกจัดเป็ นลูกหนี้ผดิ นัดชาระ เมื่อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ตกลงไว้ใน
สัญญากับธนาคาร ธนาคารจัดชัน้ ลูกหนี้โดยพิจารณาจากสถานะการผิดนัดชาระหนี้และการจัดชัน้ ลูกหนี้เชิง
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คุณภาพ ซึง่ พิจารณาจากผลประกอบการทีผ่ ่านมาและผลประกอบการในอนาคต สภาพคล่อง และประวัตกิ ารชาระ
หนี้
ธนาคารได้ตงั ้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ กาหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์แบ่งแยกสินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อออกเป็ น 6 ระดับ โดยมีอตั ราส่วนร้อยละของการกันสารองแตกต่างกัน
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยังได้กนั สารองส่วนเกินเพิม่ เติมสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้
ปกติ และสินทรัพย์จดั ชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ เพื่อรองรับความสูญเสียทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเสีย่ งใน
อนาคตหรือผลขาดทุนที่เกิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั รู้ (Incurred but not recognized: IBNR) โดยคานวนจากค่าความ
น่าจะเป็ นทีล่ กู หนี้จะผิดนัดชาระหนี้ (Probability of Default: PD) ตามระดับความเสีย่ ง ยอดหนี้คงค้าง (Exposure
at Default) ที่คดิ จากประเภทของเงินกู้หรือประเภทของลูกหนี้ และค่าความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้
(Loss Given Default) ซึ่งขึน้ กับประเภทของหลักประกัน ธนาคารมันใจว่
่ าได้มกี ารกันสารองตามเกณฑ์หรือสูง
กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดอยู่เสมอ
4.2.3 นโยบายในการป้ องกันความเสี่ยงและ/หรือ ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิ ตและกระบวนการใน การ
ติ ดตามประสิ ทธิ ภาพของการป้ องกันความเสี่ยงและ/หรือ การปรับลดความเสี่ยง
ธนาคารมีกระบวนการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต โดยอาศัยวิธกี ารทีอ่ งิ กับข้อบังคับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยหลักการแล้ว ธนาคารจะปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงิน (เช่น เงินฝาก
และตราสารหนี้ต่างๆ) การค้าประกันโดยส่วนใหญ่เป็ นการค้าประกันโดยนิตบิ ุคคล (เช่นรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ)
โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ทัง้ นี้ธนาคารมิได้ใช้การปรับลดความเสีย่ งด้านสินเชื่อ
โดยวิธหี กั กลบลบหนี้ (Netting Approach) ในการปรับลดความเสีย่ ง
ธนาคารกาหนดหลักเกณฑ์ของสินทรัพย์ทางการเงินทีจ่ ะรับเป็ นหลักประกัน โดยอย่างน้อยทีส่ ดุ ต้องไม่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้ ต้องไม่มคี วามแตกต่างของสกุลเงิน
และอายุของภาระหนี้กบั หลักประกัน
ธนาคารกาหนดให้มนี โยบายประเมินราคาหลักประกันและกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง ตามกฏเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยความถีใ่ นการประเมินราคาจะกาหนดตามระดับความเสีย่ งของคุณภาพสินเชื่อ
ธนาคารจัดให้มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั ทิ ร่ี ดั กุมในการนาหลักประกันมาชาระหนี้เมื่อลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าธนาคารมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะสามารถดาเนินการได้ทนั ที
ธนาคารรับ ความเสี่ย งด้า นสิน เชื่อ โดยจะต้ อ งมีข้อ มู ลและวัด ค่ า ได้ ดังนั น้ ธนาคารจึง ประเมิน ความ
น่ าเชื่อถือด้านสินเชื่อ ของลูกค้า คู่ค้า และการลงทุน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อพิจารณาความสามารถในการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงินทีม่ ตี ่อธนาคาร ในระหว่างขัน้ ตอนการประเมินสินเชื่อใหม่ วงเงินเพื่อการค้า หรือ
การลงทุนของธนาคาร หรือทบทวนสินเชื่อทีม่ อี ยู่ในปจั ุบนั ธนาคารมีกาหนดจานวนและประเภทของหลักประกันที่
เหมาะสมทีล่ กู ค้าต้องวางเป็ นประกันกับธนาคาร โดยทัวไป
่ ธนาคารจะเรียกหลักประกันมากขึน้ สาหรับลูกค้าหรือ
คู่สญ
ั ญาทีม่ โี อกาสการผิดนัดชาระหนี้ (PD) อยู่ระดับในสูง สาหรับการทาธุรกรรมเพื่อค้า ธนาคารมีการทาความ
ตกลงทางกฎหมายหลายรูป แบบ ซึ่งธนาคารและ/หรือ คู่ส ญ
ั ญาอาจต้องวางหลัก ประกัน ให้อีกฝ่ายหนึ่ ง เพื่อ
คุ้มครองฐานะ ของตนเองจากความผันผวนในตลาด อีกทัง้ กฎหมายที่บงั คับใช้ในประเทศต่ างๆ ย่อมมีผลต่ อ
ประเภทและจานวนหลักประกันทีธ่ นาคารเรียกจากคู่สญ
ั ญา หรือต้องวางเป็ นหลักประกัน
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4.2.4 การคานวณเงิ นกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณเงินกองทุน ธนาคารใช้อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ดังต่ อไปนี้ ในการกาหนดน้ าหนักความเสีย่ งของลูกหนี้ทุกประเภท (ยกเว้นลูกหนี้สถาบันการเงินที่ไม่มกี ารจัด
อันดับให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับน้ าหนักความเสีย่ งประเทศตาม OECD) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
คานวนสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตโดยวิธี Standardized Approach ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด






บริษทั มูดดีส้ ์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วสิ
บริษทั แสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส
บริษทั ฟิทช์ เรทติง้
บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ (ประเทศไทย)
บริษทั ทริส เรทติง้
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสีย่ งด้านเครดิต
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

1. สิ นทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้า
ประกันและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด 4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ
ธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้
แล้ว (Undrawn committed
line)

เฉพาะธนาคาร

กลุ่มธนาคาร

ยอดคง
ค้างเฉลี่ย 31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
ระหว่าง
2559
2558
ปี 2559
763,105 751,288 774,921
664,126 671,597 656,654
76,777
58,652
94,902
10,846
10,578
11,115
11,355
10,460
12,250
1,365,800 1,395,369 1,336,230

ยอดคง
ค้างเฉลี่ย 31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
ระหว่าง
2559
2558
ปี 2559
765,496 755,263 775,729
664,138 671,615 656,662
78,289
61,677
94,902
11,713
11,511
11,916
11,355
10,460
12,250
1,365,800 1,395,369 1,336,230

31,037

23,968

38,107

1,311,101 1,354,033 1,268,170
23,661

17,369

29,954

31,037

23,968

38,107

1,311,101 1,354,033 1,268,170
23,661

17,369

29,954

1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชือ่
สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

รวม

738,539
8,064
3,216
1,469
751,288

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
เงินให้สนิ เชือ่
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
รวมสุทธิ 1/
สุทธิ2/
ค้างรับ)

664,436
7,151
10
671,597

58,652
58,652

6,571
457
3,213
337
10,578
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สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์

8,879
456
3
1,122
10,460

รวม

1,252,217
33,209
1,792
108,152
1,395,369

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

23,959
9
23,968

1,210,889
33,200
1,792
108,152
1,354,033

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว

17,369
17,369

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

รวม

760,011
11,065
3,076
769
774,921

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
เงินให้สนิ เชือ่
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
รวมสุทธิ 1/
สุทธิ2/
ค้างรับ)

646,363
10,287
3
656,654

94,902
94,902

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์

7,173
609
3,070
263
11,115

11,573
169
6
503
12,250

รวม

1,240,937
30,591
1,804
62,897
1,336,230

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

38,107
38,107

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว

1,172,998
30,470
1,804
62,897
1,268,170

* ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาแยกประเทศ หรือภูมภิ าคเองตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/ รวมดอกเบีย
้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบีย
้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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29,832
121
29,954

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

รวม

742,514
8,064
3,216
1,469
755,263

3/

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
เงินให้สนิ เชือ่
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
รวมสุทธิ 1/
สุทธิ2/
ค้างรับ)

664,454
7,151
10
671,615

61,677
61,677

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์

7,504
457
3,213
337
11,511

8,879
456
3
1,122
10,460
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รวม

1,252,217
33,209
1,792
108,152
1,395,369

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

23,959
9
23,968

1,210,889
33,200
1,792
108,152
1,354,033

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว

17,369
17,369

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

รวม

760,819
11,065
3,076
769
775,729

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
เงินให้สนิ เชือ่
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
รวมสุทธิ 1/
สุทธิ2/
ค้างรับ)

646,371
10,288
3
656,662

94,902
94,902

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์

7,974
609
3,070
263
11,916

11,573
169
6
503
12,250

รวม

1,240,937
30,591
1,804
62,898
1,336,230

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

38,107
38,107

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว

1,172,998
30,470
1,804
62,898
1,268,170

* ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาแยกประเทศ หรือภูมภิ าคเองตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/ รวมดอกเบีย
้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบีย
้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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29,832
122
29,954

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต จาแนกตามอายุสญ
ั ญาทีเ่ หลือ
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1. สิ นทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
1/
2/
3/

อายุไม่เกิน
1 ปี
428,400
406,176
12,522
4,474
5,228
849,311
16,099
815,843
17,369

31 ธ.ค. 2559
อายุเกิน
1 ปี
322,888
265,422
46,130
6,104
5,233
546,058
7,868
538,190
-

รวม
751,288
671,597
58,652
10,578
10,460
1,395,369
23,968
1,354,033
17,369

อายุไม่เกิน 1
ปี
490,404
415,925
57,243
11,115
6,122
847,059
24,927
792,188
29,944

31 ธ.ค. 2558
อายุเกิน
1 ปี
284,517
240,729
37,659
6,129
489,172
13,180
475,982
10

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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รวม
774,921
656,654
94,902
11,115
12,250
1,336,231
38,107
1,268,170
29,954

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1. สิ นทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารพาณิชย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
1/
2/
3/

อายุไม่เกิน
1 ปี
432,357
406,176
15,547
5,407
5,228
849,311
16,099
815,843
17,369

31 ธ.ค. 2559
อายุเกิน 1 ปี
322,906
265,440
46,130
6,104
5,233
546,058
7,868
538,190
-

รวม
755,263
671,615
61,677
11,511
10,460
1,395,369
23,968
1,354,033
17,369

31 ธ.ค. 2558
อายุไม่เกิน 1 อายุเกิน 1 ปี
ปี
491,205
284,524
415,925
240,737
57,242
37,659
11,916
6,122
6,128
847,059
489,172
24,927
13,180
792,188
475,982
29,944
10

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

26

รวม
775,729
656,662
94,901
11,916
12,250
1,336,231
38,107
1,268,170
29,954

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 9 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการ
ปรับ ลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทหรือภู มิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท.
กาหนด
เฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 2559

หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือ
ภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

ปกติ
652,998
7,272

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
18,865
1,797
1,594 14,163
3

689,416
7,275

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
(129)
-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
660,280

18,865

1,797

1,594

14,166

10
696,701

(129)

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือ
ภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

ปกติ
638,337

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
16,625
2,253
841 17,345

675,400

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
55

รวม

10,455

-

-

-

3

10,458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
648,796

16,625

2,253

841

17,348

4
685,862

55

* ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาแยกประเทศ หรือภูมภิ าคเองตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สน
ิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

27

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่
รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

ปกติ
652,998

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
18,865
1,797
1,594 14,211

689,464

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
(129)

รวม

7,272

-

-

-

3

7,275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
660,280

18,865

1,797

1,594

14,214

10
696,749

(129)

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่
รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

ปกติ
638,337

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
16,625
2,253
841 17,376

675,432

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
55
-

รวม

10,455

-

-

-

3

10,458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
648,796

16,625

2,253

841

17,379

4
685,894

55

* ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาแยกประเทศ หรือภูมภิ าคเองตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สน
ิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 10 มูลค่าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศหรือ
ภูมภิ าค*
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหว่างงวด
10,263
14,095
2
-

14,839

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
(129)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,265

14,095

(129)

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหว่างงวด
12,264
5,451
2

16,942

-

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
55
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,266

5,451

55

* ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาแยกประเทศ หรือภูมภิ าคเองตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก
่ นั ไว้และหนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินด้วย
2/ ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

29

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหว่างงวด
10,293
14,095
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

14,839

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
(129)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,295

14,095

(129)

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision 2/
ระหว่างงวด
12,288
5,451
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

16,942

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
55

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,290

5,451

55

* ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาแยกประเทศ หรือภูมภิ าคเองตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารพาณิชย์ใช้ในการบริหารภายในพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก
่ นั ไว้และหนี้สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินด้วย
2/ ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

30

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ งด้าน
เครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
9,884
303,425
21,865
57,381
97,795
169,930
660,280

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
192
13,244
655
316
3
1,002
40
2,198
280
1,913
819
18,865
1,797

สงสัย
886
0
8
307
393
1,594

สงสัย
จะสูญ
503
11,854
242
579
791
197
14,166

รวม
10,578
330,064
22,427
59,010
101,371
173,252
696,701

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
11,673
317,404
24,051
59,712
62,923
173,033
648,796

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
179
43
11,401
1,063
200
23
806
57
2,102
243
1,936
824
16,625
2,253

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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สงสัย
156
207
478
841

สงสัย
จะสูญ
635
14,380
277
884
817
355
17,348

รวม
12,531
344,404
24,551
61,459
66,292
176,626
685,862

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
9,884
303,425
21,865
57,381
97,795
169,930
660,280

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
192
13,244
655
316
3
1,002
40
2,198
280
1,913
819
18,865
1,797

สงสัย
886
8
307
393
1,594

สงสัย
จะสูญ
511
11,872
264
579
791
197
14,214

รวม
10,586
330,082
22,448
59,010
101,371
173,252
696,749

31 ธ.ค. 2558
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
11,673
317,404
24,051
59,712
62,923
173,033
648,796

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
180
43
11,401
1,063
200
23
806
57
2,102
243
1,936
824
16,625
2,253

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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สงสัย
156
207
478
841

สงสัย
จะสูญ
635
14,380
277
884
848
355
17,379

รวม
12,531
344,404
24,551
61,459
66,323
176,626
685,894

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 12 มูลค่าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และมูลค่าของหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
ออกจากบัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ* จาแนกตามประเภทธุรกิจ
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ

General
Provision
1/

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

14,839

31 ธ.ค. 2559
มูลค่าหนี้สญ
ู ที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่าง
งวด
379
138

31 ธ.ค. 2558
General
Provision
1/

มูลค่าหนี้สญ
ู ที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่าง
งวด
476
38

7,558

10,721

9,008

3,092

145

158

172

104

338

347

517

268

561
1,284

52
2,679

533
1,560

28
1,921

10,265

14,095

12,266

5,451

16,942

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/ ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ

General
Provision

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

14,839

31 ธ.ค. 2559
มูลค่าหนี้สญ
ู ที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่าง
งวด 1/
385
138

31 ธ.ค. 2558
General
Provision

มูลค่าหนี้สญ
ู ที่
Specific
ตัดออกจาก
Provision บัญชีระหว่าง
งวด 1/
476
38

7,565

10,721

9,008

3,092

162

158

173

104

338

347

517

268

561
1,284

52
2,679

556
1,560

28
1,921

10,295

14,095

12,290

5,451

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/ ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
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16,942

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินกันสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ
Specific Provision) สาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ*
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชี
ระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้เพิม่ หรือ (ลด)
ระหว่างงวด
เงินสารองอื่น (เงินสารองทีก่ นั ไว้
สาหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น เงินสารองทีก่ นั ไว้
สาหรับการควบรวมหรือขาย
กิจการ)
เงินสารองที่กนั ไว้คงเหลือ
ปลายงวด

31 ธ.ค. 2559
General
Specific
Provision Provision
16,942
12,266

รวม
29,208

31 ธ.ค. 2558
General
Specific
Provision Provision
17,535
10,831

รวม
28,366

-

14,095

14,095

-

5,451

5,451

(2,103)

12,094

9,991

(593)

6,886

6,293

-

-

-

-

-

-

14,839

10,265

25,104

16,942

12,266

29,208

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชี
ระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้เพิม่ หรือ (ลด)
ระหว่างงวด
เงินสารองอื่น (เงินสารองทีก่ นั ไว้
สาหรับขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น เงินสารองทีก่ นั ไว้
สาหรับการควบรวมหรือขาย
กิจการ)
เงินสารองที่กนั ไว้คงเหลือ
ปลายงวด

31 ธ.ค. 2559
General
Specific
Provision Provision
16,942
12,266

รวม
29,208

31 ธ.ค. 2558
General
Specific
Provision Provision
17,535
10,859

รวม
28,394

-

14,095

14,095

-

5,451

5,451

(2,103)

12,124

10,021

(593)

6,882

6,289

-

-

-

-

-

-

14,839

10,295

25,134

16,942

12,290

29,232

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของรายการนอกงบดุล*
แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร

ประเภทสินทรัพย์

1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้า
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
บริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค. 2559
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
ในงบดุล
ดุล**

708,433

173,182

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2558
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
รวม
ในงบดุล
ดุล**

รวม

881,614

728,824

169,738 898,562

65,507

69,127 134,634

105,704

74,645 180,349

11,424

51,705

63,129

24,728

293,592

50,637 344,228

303,224

48,487 351,711

178,976
94,688
64,245
7,292

1,713 180,689
- 94,688
- 64,245
425
7,717

177,524
59,576
58,068
8,693

2,241 179,765
- 59,576
- 58,068
506
9,199

-

-

173,607 889,331

737,517

715,725

-

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo

35

44,365

-

69,093

-

170,244 907,761

การเปิ ดเผยข้
ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร

ประเภทสินทรัพย์

1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้า
ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
บริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค. 2559
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
ในงบดุล
ดุล**

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2558
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
รวม
ในงบดุล
ดุล**

รวม

709,244

173,182 882,425

729,521

169,738 899,259

68,532

69,127 137,659

105,704

74,645 180,349

12,357

51,705

64,062

25,529

293,592

50,636 344,228

303,224

48,487 351,711

178,976
94,688
61,098
7,310

1,713 180,689
- 94,688
- 61,098
425
7,735

177,524
59,576
57,964
8,701

2,241 179,765
- 59,576
- 57,964
506
9,207

-

-

173,607 890,160

738,222

716,553

-

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo

36

44,365

-

69,894

-

170,244 908,466

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนัก
ความเสีย่ ง โดยวิธี SA : (เฉพาะธนาคาร)
31 ธ.ค. 2559
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

ยอดคงค้างทีม่ ี Rating
0

20

50

ยอดคงค้างทีไ่ ม่ม ี Rating
100

150

0

20

50

35

75

ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.

937.
5

100/
8.5%

-

3,148

-

-

995

-

-

-

2,562

13,354

822

4,008

-

732

-

-

-

-

14,033

34,698

10,443

53

259,004

-

-

-

685
23,480

-

-

-

57,502
น้าหนักความเสีย่ ง (%)

62
5

158,716

ลูกหนี้รายย่อย
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื

1/

100

0

20

50

100
2,387

37

150
2,118

99,337

1,899

0

20

50

35

158,961
37,182
75
22

100

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2558

หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสีย่ ง (%)

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ

1/
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8.5%

195,508

-

4,934

-

-

1,435

-

-
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-
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-

-
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-

-
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-

-
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154,435
45,938 13,631
88,699
0

20

50
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100
3,865
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1,417

รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
1/ ในส่วนทีไ่ ม่มก
ี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้ าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2559

หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสีย่ ง (%)

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ

1/
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-
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-

-
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-
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รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.
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31 ธ.ค. 2558

หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์
น้าหนักความเสีย่ ง (%)

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
1/

ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ
สง.
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* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
1/ ในส่วนทีไ่ ม่มก
ี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้ าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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ตารางที่ 16 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่ หี ลักประกันของแต่ละประเภทสินทรัพย์* โดยวิธี SA จาแนกตามประเภท
ของหลักประกัน
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1 ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2 ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2559
หลักประกัน การค้าประกัน
ทางการเงิน 1/ และอนุพนั ธ์
ด้านเครดิต
94,223
7,017

31 ธ.ค. 2558
หลักประกันทาง การค้าประกัน
การเงิน 1/
และอนุพนั ธ์
ด้านเครดิต
63,807
14,237

-

-

-

-

41,808

3,031

25,365

10,150

35,020

333

17,456

882

17,390
5
77
94,300

3,653
2,592
9,609

20,980
7
17
63,825

3,205
5,381
19,619

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทงั ้ ในและนอกงบดุลแล้ว
1/ หลักประกันทางการเงินทีธ
่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสีย่ งได้ โดยธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ลือกใช้วธิ ี Comprehensive
ให้ใช้มลู ค่าหลังการปรับลดด้วยค่าปรับลด (haircut)
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กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1 ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
1 กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกค้าภาครัฐบาล
1. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กร
2 ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1. ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กร
3 ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจ
เอกชน
1.
ลูกหนี้รายย่อย
4
1.
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
5
1.
สินทรัพย์อ่นื
6
2 ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
หลักประกัน
การค้าประกัน หลักประกันทาง การค้าประกันและ
1/
ทางการเงิน
และอนุพนั ธ์
การเงิน 1/
อนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต
ด้านเครดิต
94,223
7,017
63,807
14,237

-

-

-

-

41,808

3,031

25,365

10,150

35,020

333

17,456

882

17,390

3,653

20,980

3,205

5

-

7

-

-

-

-

-

77
94,300

2,592
9,609

17
63,825

5,381
19,619

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทงั ้ ในและนอกงบดุลแล้ว
1/ หลักประกันทางการเงินทีธ
่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสีย่ งได้ โดยธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ลือกใช้วธิ ี Comprehensive
ให้ใช้มลู ค่าหลังการปรับลดด้วยค่าปรับลด (haircut)
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4.3 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านตลาด หมายถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงด้านราคาของ
ปจั จัยตลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ปจั จัยหลักประกอบด้วย อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น ราคาตราสารทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์
4.3.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ธนาคารมีหน่ วยงานที่เป็ นอิสระจากหน่ วยงานธุรกิจสองหน่ วยงาน ทาหน้าที่บริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้านตลาด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ (ALCO) และหน่วยงานบริหารความเสีย่ งด้านตลาด
คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการ
กากับดูแลให้การบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของ
ธนาคาร และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็ นผู้ดูแลการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ของธนาคาร รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งด้านตลาด ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการกาหนดแนวทาง/คาสัง่ รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ิประเด็นความเสีย่ งด้านตลาด และ
เพดานความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ
คณะกรรมการบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สนิ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร ซึ่งดารงต าแหน่ ง
ประธาน และมีคณะผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ มีการประชุมกันอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือเมื่อจาเป็ น เพื่อทบทวนนโยบายที่ใช้ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ รวมทัง้ ความ
เสีย่ งด้านตลาดและความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาทบทวนฐานะสินทรัพย์และหนี้สนิ
ของธนาคารให้มคี วามสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเปลีย่ นแปลงของภาวะตลาด และกาหนดระดับอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกู้ เงินฝาก และตั ๋วแลกเงิน ให้เหมาะสม
บริหารความเสี่ยงด้านตลาด (MRM)
บริหารความเสีย่ งด้านตลาดเป็ นหน่วยงานสนับสนุนทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการติดตามและกากับ
ดูแลความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร โดยขึน้ ตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสีย่ ง บริหาร
ความเสีย่ งด้านตลาดมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
 พัฒนานโยบายใหม่สาหรับกากับการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด และปรับปรุงนโยบายทีม่ อี ยู่ใน
ป จั จุ บ ัน เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงด้า นกลยุ ท ธ์ข องธนาคาร ภาวะตลาด และกฎ
ข้อบังคับขององค์กรทีก่ ากับดูแลการดาเนินงานของธนาคาร
 พัฒ นากระบวนการบริห ารความเสี่ยงด้านตลาด น ากระบวนการนัน้ ไปปฏิบ ัติ และกากับ ดูแล
กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า
 พัฒ นากระบวนการบริห ารความเสี่ยงด้านตลาด น ากระบวนการนัน้ ไปปฏิบ ัติ และกากับ ดูแล
กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร
 พัฒนาแบบจาลองความเสี่ยง (Risk Models) และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองด้าน
ราคา (Pricing Models) ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
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 ให้คาแนะนาในการกาหนดเพดานความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Limits)
 ทดสอบความเสีย่ งด้านตลาดในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจ
เกิด ขึ้น จากการเปลี่ย นแปลงด้า นราคาของป จั จัย ตลาดในทิศ ทางตรงข้ามกับ ที่ค าดการณ์ ไว้
รวมถึงกาหนดสถานการณ์จาลองเพื่อใช้ในการทดสอบความเสีย่ งด้านตลาดในภาวะวิกฤติ
 ดาเนินการให้มกี ารจัดทาการประเมินตนเองในเรื่องการควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด รวมทัง้ ทา
การประเมินตนเองดังกล่าว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการระบุความเสีย่ งด้านตลาดอย่างครบถ้วนและมี
การจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
นอกจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ (ALCO) และบริหารความเสีย่ งด้านตลาด(MRM)แล้ว
ธนาคารยังมีหน่วยงานตรวจสอบ(Audit) เป็ นหน่วยงานอิสระซึง่ ทาหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร รวมทัง้ ทาหน้าทีต่ รวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริหารความเสี่ ยง
ด้านตลาดเป็ นไปตามนโยบายทีธ่ นาคารกาหนดและ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของทางการ
4.3.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
หน่วยงานธุรกิจทีท่ าธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านตลาด เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ในนโยบายของธนาคาร
บริหารความเสีย่ งด้านตลาดเป็ นผูด้ แู ลระดับความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้เพดานความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และ
หากเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดความเสีย่ งที่มนี ัยสาคัญขึน้ ในอนาคตอันใกล้ หรือเหตุการณ์ความเสีย่ งที่จะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธนาคาร จะต้องรายงานให้ผบู้ ริหารที่เกีย่ วข้องทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
เพดานความเสีย่ งทีธ่ นาคารกาหนดให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดรวมถึง
 เพดานด้า นอัต ราแลกเปลี่ย น (FX Limits) ครอบคลุ ม ธุ รกรรมด้า นอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่ างประเทศทัง้ หมด โดยก าหนดเพดานความเสี่ย งดังกล่ าวให้สอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์ข อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราต่างประเทศเกินดุล (overbought)/ ขาดดุล(oversold)
(ฐานะเปิ ด)
 เพดานความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ใช้ควบคุมผล
ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 1 basis point สาหรับผลิตภัณฑ์ซ่งึ อ่อนไหวต่ ออัตรา
ดอกเบีย้ โดยมีการกาหนดและติดตามดูแลเพดาน PV01 ในทุกช่วงเวลา (Tenor Buckets)
 เพดานความเสี่ยงสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) กาหนดระดับความเสีย่ ง
สูงสุด ที่ผู้บ ริห ารยอมรับ ได้ (Maximum Loss Levels) เมื่อ เกิด กรณี เกิน เพดานที่ก าหนดต้อ ง
รายงานให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ทราบ เพื่อตัดสินใจและให้ดาเนินการแก้ไขให้
ลุล่วงภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ภายใต้ระดับเพดานความเสีย่ งทีก่ าหนดนี้ ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการทาธุรกรรมทางการค้า
และบริหารพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเงินลงทุ นรวมทัง้ บริหารจัดการความเสี่ยงของ
ธนาคาร คณะกรรมการบริห ารสินทรัพ ย์และหนี้ สนิ มีห น้ าที่ท บทวนวิธีปฏิบ ัติ กลยุ ท ธ์และผลการดาเนิ น งาน
รวมทัง้ ติดตามความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้เพดานความเสีย่ งทีก่ าหนด
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สาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารอัน รวมถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด และ บริษทั เดซิกนี ฟอร์อที เี อ คอนแทรคท์ จากัด ธนาคารได้จดั ให้มี
นโยบายซึง่ กาหนดแนวทางปฏิบตั ขิ นั ้ ต่ าในการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า และบัญชีทไ่ี ม่ใช่
เพื่อการค้า และเปิ ดให้บริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ธุรกิจของตน อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะของธุรกิจของบริษทั ย่อยแล้ว ความเสีย่ งด้านตลาด(หากมี) จึงอยู่ในเกณฑ์
ต่า
ตารางที่ 17 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสีย่ งด้านตลาดในแต่ละประเภทโดยวิธมี าตรฐาน (เพื่อการค้า)
หน่วย: ล้านบาท

เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสีย่ งด้านตลาดโดยวิธมี าตรฐาน
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
2. ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง

เฉพาะธนาคาร
กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2559
2559
2559
2559
2,264
1,820
2,264
1,820
53
89
53
89
2,316
1,908
2,316
1,908

* อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50

4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีธ่ นาคารหรือบริษทั ย่อยไม่สามารถปฎิบตั ติ ามภาระผูกพันได้
เมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ ด้วย
ต้นทุนทีเ่ หมาะสมสาหรับการดาเนินงานได้ทนั ท่วงที จนทาให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สนิ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการกากับดูแลให้การบริหารความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของธนาคาร และความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึง่ อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็ นผู้
กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ยังมีหน้าที่ กาหนดเพดานความเสีย่ งที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ดาเนินการที่เหมาะสมหากมีการละเมิดระดับความเสีย่ งที่กาหนดไว้ บริหารเงินเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
บริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวม ธุรกิจตลาดเงินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องรายวัน การบริหาร
สภาพคล่องนัน้ รวมถึง
 บริหารแหล่งเงินทุนให้มกี ารกระจายตัวอย่างดี ทัง้ ในแง่ของประเภทตราสาร ผู้ให้เงินทุน ที่ตงั ้ ทาง
ภูมศิ าสตร์ของตลาด และสกุลเงิน
 บริหารความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
 ถือครองพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ท่เี ปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็วและสามารถใช้เป็ นหลักประกันในการ
กูย้ มื ได้
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 ดารงสัดส่วนสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงประเภทของสินทรัพย์และ
โอกาสในการหาเงินทุนของธนาคารทัง้ ทีม่ หี ลักประกันและไม่มหี ลักประกัน
 ดูแลหลักการกาหนดราคาเงินทุน (Funds Transfer Pricing - FTP) ให้สะท้อนถึงต้นทุนของสภาพ
คล่องของธนาคาร
ในการกาหนดกระแสเงินสดสาหรับรายงานสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารได้ปรับกระแสเงิน
สดของสัญญาที่มวี นั ครบกาหนดและที่ไม่มวี นั ที่ครบกาหนดสัญญาด้วยพฤติกรรมของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลใน
อดีตเป็ นฐาน ธนาคารมีการทบทวนการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ าอย่างสม่ าเสมอ และมีการศึกษาวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนาผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการรายงานและวิเคราะห์สภาพคล่องสุทธิให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
บริหารเงินได้รบั มอบอานาจในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องรวมทัง้ ดูแลรับผิดชอบการ
จัดทารายงานความเสีย่ งด้านสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ (Stress Testing) โดยมีการหารือร่วมกับบริหารความ
เสีย่ งด้านตลาด ซึ่งการรายงานดังกล่าวจะทาทุกเดือน ทัง้ นี้ฐานะสภาพคล่องของธนาคารจะถูกทดสอบภายใต้
สถานการณ์จาลองหลายรูปแบบ เพื่อประเมินว่าธนาคารจะอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติทเ่ี กิดขึน้ เป็ นเวลานานได้หรือไม่
ความรับผิดชอบของบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง รวมถึง
 พัฒ นา ทบทวน และปรับ ปรุงนโยบายบริห ารความเสี่ย งด้านสภาพคล่อ งให้เป็ น ป จั จุบ ัน อยู่เสมอ
รวมทัง้ ร่วมหารือเกีย่ วกับข้อมูลสถานการณ์ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีใ่ ช้ในการทดสอบแบบจาลอง
ภาวะวิกฤติ
 ให้ความเห็นชอบและแนะนาแนวทางปฏิบตั เิ สริมตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
 ทบทวน และแนะนาสมมติฐานทีใ่ ช้ปรับพฤติกรรมของลูกค้าในการประมาณการกระแสเงินสด และ
 ระบุ ติด ตาม และควบคุ ม ความเสี่ย งด้านสภาพคล่ อ ง เพื่อ ดูแลให้ม นั ่ ใจว่ าการปฏิบ ัติเป็ น ไปตาม
นโยบายของธนาคารและข้อบังคับขององค์กรทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีห น่ วยงานตรวจสอบ(Audit) เป็ นหน่ วยงานอิสระซึ่งท าหน้ าที่ป ระเมิน ความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
เพื่อให้ม นั ่ ใจว่าการบริห ารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็ นไปตามนโยบายที่ธนาคารกาหนดและ เป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ของทางการ
กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง
กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดแนวทางสาหรับการบริหารสภาพ
คล่องให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของทางการ นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานของธนาคาร
ธนาคารมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องซึ่งกาหนดขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ิในการบริหารสภาพคล่องใน
ภาวะวิกฤติ ทัง้ นี้ธนาคารมีการทบทวนและทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่ องอย่างสม่าเสมอเพื่อให้
มันใจว่
่ าธนาคารมีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
สาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ นั ้ ต่าในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และเปิ ดให้บริษทั ย่อยได้ใ ช้ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบาย
ของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของตน อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะของธุรกิจของบริษทั ย่อยแล้ว ความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่อง (หากมี) จึงอยู่ในเกณฑ์ต่า
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4.5 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
4.5.1 รายละเอียดข้อมูลโดยทัวไปส
่
าหรับความเสี่ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงของฐานะตราสารทุน (Equity price risk)ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงราคาตราสารทุ น คือ ความเสี่ย งที่ เกิด จากการเปลี่ย นแปลงราคา
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุน้ ทุน ทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงจากตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารอยู่ภายใต้การบริหารของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั มอบหมายซึง่
ขึน้ อยู่กบั กลยุทธ์ ประเภทธุรกิจของผูอ้ อกตราสารทุน และวัตถุประสงค์ในการถือครองของธนาคารโดยอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสิน ทรัพ ย์และหนี้สนิ และ/หรือคณะประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร (Chief
Executive Committee) ทัง้ นี้ เงินลงทุนในตราสารทุนทัง้ หมดต้องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและ
นโยบายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุ นในตราสารทุนของธนาคารจะ
คานึงถึงปจั จัยทางด้านความเสีย่ ง เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด และความเสีย่ งด้านสภาพ
คล่องโดยมีการกาหนดวงเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในตราสารทุน (Gross Limit) และเพดานวงเงินขาดทุน (Loss
Limit) เพื่อควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายและอยู่ภายในวงเงินที่กาหนดไว้ รวมทัง้ คานึงถึงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
4.5.2 ความแตกต่างของนโยบายการบริหารความเสี่ยงสาหรับตราสารทุน
นโยบายการบริหารความเสีย่ งจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบด้วยตราสาร
ทุนทีจ่ ดั ประเภทเป็ น หลักทรัพย์เผือ่ ขาย และ หลักทรัพย์อนื ่
ตราสารทุนทีอ่ ยู่ในพอร์ต หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ทีถ่ อื ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 การปรับโครงสร้างหนี้ และ
 เงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ส่วนตราสารทุ นที่อยู่ในประเภทหลักทรัพย์อนื ่ ประกอบด้วยหลักทรัพย์ท่ไี ม่ได้มีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้







เงินลงทุนทัวไปในโครงการร่
่
วมทุน
เงินลงทุนทัวไปในการปรั
่
บโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนทัวไปในกองทุ
่
นอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนทัวไปในธุ
่
รกิจการเงินและกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน และ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุน

ตามกลยุทธ์ของธนาคาร กาหนดให้ขายสินทรัพย์ดงั กล่าว ยกเว้นตราสารทุนสองประเภทหลังที่อยู่ใน
พอร์ตเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้านการเงินและธุรกิจสนับสนุ น และเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้านการเงินและธุรกิจ
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สนับสนุ น ซึ่งถือเป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเงินลงทุนทัวไปบางรายการที
่
่ถือเป็ นการลงทุนตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมทัง้ ทีถ่ อื เพื่อสนับสนุนธุรกิจธนาคาร
4.5.3 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี สมมติ ฐานและแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ใช้ในการประเมิ น
มูลค่ายุติธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิ บตั ิ ที่มีนัยสาคัญ
ธนาคารใช้นโยบายการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ อ่นื ที่ออกจาหน่ ายในประเทศคานวณโดยใช้ราคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้นนั ้ หรือคานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปจั จัยความเสีย่ งตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมสาหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาดจะใช้ราคาเสนอซือ้ ครัง้ สุดท้าย ณ วันทาการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลา
บัญชีทร่ี ายงาน มูลค่ายุตธิ รรมของหน่ วยลงทุนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทป่ี ระกาศ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
บริษทั ทีล่ งทุน
ตารางที่ 18 มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุนสุทธิทงั ้ หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสาร
ประเภทเผื่อขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับฐานะทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุนแยก
ตามวิธกี ารคานวณทีธ่ นาคารพาณิชย์ใช้
- วิธี SA
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เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558
5,439
5,566

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2559
2558
1,264
6,930

7
3
5,429
(0)

7
4
5,555
5

7
3
1,254
(0)

2,757
2,793
1,380
5

(1)

(1)

(1)

(1)

329

332

37
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4.6 ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสีย่ งที่จะเกิดความเสียหายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงิน อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร
หรือจากเหตุการณ์ภายนอกธนาคาร รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) และด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) ซึ่งการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้
กระบวนการทางธุรกิจดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบตั กิ าร ธนาคารใช้วธิ ี Basic Indicator
Approach (BIA) โดยใช้รายได้จากการดาเนินงานเป็ นค่าตัวแทนในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ าร
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารดาเนินการโดยผ่านโครงสร้างการกากับดูแลซึง่ มี
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสีย่ งของทัง้ องค์กร คณะกรรมการธนาคาร
ได้ ม อบอ านาจให้ ก ั บ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งด้ า นปฏิ บ ั ติ ก าร (Operational Risk Management
Committee) ซึง่ มีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้าทีใ่ นการระบุ ประเมิน ติดตาม และ
การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคารและบริษทั ในเครือ และดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ าการจัดการ
กับความเสีย่ งได้รบั การดาเนินการโดยผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารได้ จ ั ด ตั ้ง บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บ ั ติ ก ารองค์ ก ร (Corporate Operational Risk
Management: CORM) ซึง่ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าที่บริหารความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั ิการในภาพรวม ทาหน้าที่ดูแลความเสีย่ งด้านต่างๆ เช่น ความเสีย่ งในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ความเสี่ย งในการควบคุ ม การปฏิบ ัติงาน ความเสี่ย งที่เกิด จากการกระท าที่ไม่ ได้รบั อนุ ญ าต ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งที่เกีย่ วกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุการณ์วกิ ฤต ความเสีย่ ง
จากการทุจริต ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สนิ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยใน
สถานที่
ภายใต้หลักการ “แนวป้องกัน 3 ชัน้ (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุรกิจ
และสายงานสนั บ สนุ น เป็ น แนวป้ องกัน ชัน้ ที่ห นึ่ ง รับ ผิด ชอบหลัก ในการบริห ารและควบคุ ม ความเสี่ย งด้า น
ปฏิ บ ั ติ ก ารของหน่ ว ยงานของตน บริห ารความเสี่ย งด้ า นปฏิ บ ั ติ ก ารธุ ร กิ จ (Business Operational Risk
Management : BORM) เป็ นหน่ วยงานจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้แนวป้องกันชัน้ ที่หนึ่ง โดยมีสายการรายงานร่วม (Joint
reporting line) ขึน้ ต่อบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กร (CORM) ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาและสนับสนุ นสาย
งานธุรกิจและสายงานสนับสนุ น ในการนานโยบายการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารไปใช้ ควบคุมและวัดผล
สถานะระดับ ความเสี่ย งด้า นปฏิบ ัติก าร ธนาคารได้พ ัฒ นากรอบการบริห ารความเสี่ย งด้านปฏิบ ัติก าร โดย
กาหนดให้มกี ารระบุความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การวัดผล การติดตาม การรายงาน การวิเคราะห์และควบคุมอย่าง
เป็ นระบบ กรอบการดาเนินงานดังกล่าวครอบคลุมหลักการ โครงสร้างการดาเนินงาน และการกากับดูแลการ
บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรปู แบบการกากับดูแลความเสีย่ งด้วยหลักการ
ป้ องกั น 3 ชั ้น ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว และสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission)
หน่ วยงานตรวจสอบทาหน้าที่เป็ น “แนวป้องกันชัน้ ที่สาม” ภารกิจของสายงานตรวจสอบคือการ
ตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการควบคุมภายในซึง่ ดาเนินการโดยแนวป้องกันชัน้ ทีห่ นึ่ง (หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุน) และแนวป้องกันชัน้ ทีส่ อง (บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กร) มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ ตรวจสอบจะให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมตามทีเ่ ห็นสมควร
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ธนาคารได้กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สาหรับความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ เพื่อพิจารณา
ความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โอกาสและผลกระทบ) โดยกาหนดระดับดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตของธนาคาร
ความแข็งแกร่งทางการเงิน และสภาพแวดล้อ มการบริห ารความเสี่ย งด้านปฏิบ ัติก ารโดยรวม ในกรณี ค วาม
เสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สูงเกินระดับทีย่ อมรับได้นนั ้ ธนาคารจะกาหนดแผนการจัดการความเสีย่ งเพื่อลดระดับ
ความเสียหายให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ธนาคารได้จดั ทานโยบาย เพื่อใช้ในการบริหารความเสีย่ ง ด้านปฏิบตั กิ ารซึง่ ครอบคลุม
ถึงกระบวนการและเครื่องมือการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ Basel New Capital
Accord (Basel II) เช่น การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment:
R&CSA) ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งที่สาคัญ (Key Risk Indicators: KRI) การจัดการเหตุการณ์ความเสีย่ ง (Incident
Management) การติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking) กระบวนการอนุ มตั ิ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product and Service Approval Process: PSAP) นโยบายบริหารความเสีย่ งจาก
การใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก / การให้บริการด้านสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk
Management) และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนฉุ กเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP /
DRP)
การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุและประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมทีส่ าคัญรวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสีย่ ง ธนาคารยังได้กาหนดดัชนีชว้ี ดั
ความเสี่ยงที่สาคัญ ระดับ องค์กรและระดับธุรกิจเพื่อเป็ นสัญ ญาณเตือนล่วงหน้ าให้กบั ผู้บริห ารเพื่อดาเนินการ
จัดการและควบคุม ความเสี่ย งด้านปฏิบ ัติการในเชิงรุก การบริห ารเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ย งด้านปฏิบ ัติการเป็ น
กระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการและเก็บข้อมูลความ
เสียหาย นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ด้านปฏิบตั ิการและจุดอ่อนในการควบคุมความเสีย่ ง รวมถึงภาพรวมของความเสีย่ งที่มใี นธนาคาร ธนาคารนา
ระบบการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ (GRC System) ซึ่งเชื่อมต่อระบบการรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ ง
เข้ากับระบบการติดตามความคืบหน้ าของแผนการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking Module) มาใช้เพื่อให้
พนักงานทุกคนสามารถรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งทีพ่ บได้โดยไม่จาเป็ นต้องระบุช่อื ผูร้ ายงาน และเพื่อติดตาม
และบริหารจัดการข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธกี ารอื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบ (Nonaudit Item) อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุ มตั ิผลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และ
บริการ (Product and Service Approval Process: PSAP) ทีม่ อี ยู่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลิตภัณฑ์และบริการทีธ่ นาคาร
เสนออยู่ภายใต้หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยกาหนดให้มกี ารระบุและจัดการความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานและการควบคุมทีจ่ าเป็ นอย่างเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุ นธุรกิจ
ใหม่ดงั กล่าวให้ดาเนินการภายใต้ระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้
ธนาคารได้กาหนดให้มนี โยบายบริหารความเสีย่ งจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก / การ
ให้บริการด้านสนับสนุ นแก่บุคคลอื่น (Outsourcing / Insourcing Risk Management) เพื่อกาหนดหลักการและ
มาตรฐานในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จดั ให้มนี โยบายและมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึง่ กาหนดแนวทาง
ให้กบั ทุกหน่วยงานในการพัฒนาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้บริหาร
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการองค์กรทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็ นไปตามนโยบายและ
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มาตรฐานดังกล่าว รวมทัง้ ประเมินระดับความพร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อม
ในด้านการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกูค้ นื ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
สาหรับการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนัน้ บริษทั ลูกได้นากรอบ
การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร นโยบาย ของธนาคารไปปรับใช้ มีการกาหนดโครงสร้างหน่วยงานและ
คณะกรรมการทีด่ แู ลรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ งด้านปฎิบตั กิ าร และมีการนาเครื่องมือในการบริหารความ
เสีย่ งด้านปฎิบตั กิ าร ได้แก่ การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง การจัดเก็บข้อมูลความเสีย่ ง ดัชนีช้ี
วัดความเสีย่ งทีส่ าคัญ และการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปใช้
4.7 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสียหายต่อรายได้ห รือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ของธนาคาร อัน เกิด จากฐานะที่ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ในบัญ ชีเพื่อ การค้ า ซึ่ง ได้ ร ับ ผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ย ธนาคารได้ก าหนดความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ (Risk Appetite) ซึ่ง อนุ ม ัติโดย
คณะกรรมการธนาคาร และจัดทานโยบายซึง่ กาหนดกรอบในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร เพื่อ ดูแ ลให้การบริห ารความเสี่ย งด้านอัต ราดอกเบี้ย ในบัญ ชีเพื่อ การธนาคารเป็ น ไปด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ
การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารมีปจั จัยพืน้ ฐาน 4 ประการ ดังนี้





การกากับและควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูง
การกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ขัน้ ตอนการปฎิบตั ใิ นการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง และ
ระบบการควบคุมภายในและระบบสอบทานทีเ่ ป็ นอิสระ

คณะกรรมการบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ได้ ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการธนาคารให้ เป็ น ผู้
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ภ ายในโครงสร้างและขอบเขตเพดานความเสีย่ งที่
กาหนด โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็ นผู้ให้ความเห็นชอบและ/หรือเป็ นผูอ้ นุ มตั เิ พดานความ
เสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (แล้วแต่กรณี) และดาเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมในกรณีทเ่ี กิดการละเมิดเพดานความเสีย่ ง
ทีก่ าหนดไว้
บริหารเงินเป็ นหน่ วยงานที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิด ชอบในการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทัง้ ดูแลให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องซึ่งได้มี
การกาหนดไว้ ส่วนบริหารความเสีย่ งด้านตลาดซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความ
เสี่ย งด้านอัต ราดอกเบี้ยในบัญ ชีเพื่อการธนาคารได้มีก ารระบุ วัด ติด ตาม ควบคุ ม และรายงานอย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม กรณีทม่ี กี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ บริหารความเสีย่ งด้านตลาดจะเป็ นผูร้ ายงานไป
ยัง ผู้บ ริห ารระดับ สูงและคณะกรรมการบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน พร้อ มกับ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ข โดย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ จะเป็ นผูร้ ายงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้บริหารเงิน
เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการนาเสนอแผนงานในการแก้ไขเพื่อขออนุ มตั ิ /ขอความเห็นชอบ จากผูบ้ ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ นอกจากนี้ควบคุมทางการเงินเป็ นผูด้ แู ลให้วธิ ปี ฏิบตั ทิ างบัญชีสอดคล้อง
กับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อกาหนดของกฎหมาย
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นอกจากนี้ ธ นาคารยัง มีห น่ ว ยงานตรวจสอบ(Audit) เป็ น หน่ ว ยงานอิสระซึ่งท าหน้ า ที่ป ระเมิน ความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทัง้ ทาหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารเป็ นไปตามนโยบายที่
ธนาคารกาหนดและ เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของทางการ
ในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารนัน้ ธนาคารใช้ Repricing Gap เป็ น
เครื่องมือในการหาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของธนาคารในแต่ ละเดือน Repricing Gap ใช้อายุสญ
ั ญาคงเหลือหรือระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยครัง้
ต่อไปตามที่ระบุในสัญญา โดยธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพื่อใช้ในการดูแลและ
ควบคุมผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มตี ่ อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร โดยมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ย งด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญ ชีเพื่อการธนาคารไปยังคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจาทุกเดือน
ธนาคารมีการใช้วธิ กี ารป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
เช่น การใช้วธิ กี ารทาธุรกรรมแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สนิ โดยพิจารณา
ปจั จัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทัง้ การคาดการณ์ แนวโน้ มอัตราดอกเบี้ยจาก
หน่วยงานวิจยั ของธนาคาร
ธนาคารมีการจัดทาการทดสอบภาวะวิก ฤติ (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบจากเหตุ การณ์
ผิดปกติซง่ึ อาจเกิดขึน้ ได้ โดยในปจั จุบนั กาหนดให้คานวนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารโดยตัง้ สมมติฐานว่ามีก ารเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย บนเส้น โครงสร้างอัต รา
ดอกเบีย้ ในระดับต่างๆ กัน ธนาคารมีการรายงานผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม/ลด 100 bps และ 200 bps เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย
(Parallel Shift) และจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เท่ ากัน (Twist) ของเส้น โครงสร้างอัต ราดอกเบี้ย
รวมทัง้ มีการรายงานสถานการณ์วกิ ฤติทใ่ี ช้ทดสอบและผลจากการทดสอบภาวะวิกฤติ
ธนาคารกาหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารโดยให้มรี ะบบตรวจสอบและถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มี
การแบ่ งแยกหน้ าที่แ ละขอบเขตการควบคุ ม นอกจากนี้ ยัง มีระบบการควบคุ ม ภาย ในซึ่งก าหนดกรอบและ
กระบวนการปฏิบตั งิ านโดยละเอียด รวมถึงการมอบอานาจ การตรวจสอบธุรกรรม การกระทบยอดรายการ บัญชี
การบันทึกเอกสารและสัญญาเพื่อให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
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ตารางที่ 19 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ 100 bps ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิใน 1 ปี ขา้ งหน้า
หน่วย: ล้านบาท

สกุลเงิน

THB
USD
อื่นๆ
รวมผลกระทบ
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ของอัตรา
ดอกเบีย้
ร้อยละของ
ประมาณการ
รายได้ดอกเบีย้
สุทธิ ในอีก 1 ปี
ข้างหน้ า

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558

เพิม่ ขึน้
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิม่ ขึน้
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิม่ ขึน้
100 bps

ลดลง
100 bps

เพิม่ ขึน้
100 bps

ลดลง
100 bps

(547)
(0.2)
(5)

(1,266)
(2)
1

(172)
(3)
(6)

(1,479)
0
5

(516)
(0.2)
(5)

(1,293)
(2)
1

(166)
(3)
(6)

(1,485)
0
5

(552)

(1,267)

(182)

(1,474)

(524)

(1,294)

(175)

(1,480)

(2.05)

(4.72)

(0.61)

(4.91)

(1.95)

(4.81)

(0.58)

(4.91)

ฐานะสุทธิของรายการในงบดุลและนอกงบดุลที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยซึ่งมีกาหนดเวลาปรับอัตรา
ดอกเบีย้ ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1ปี ณ สิน้ ปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับณ สิน้ ปี 2558 ทาให้ผลกระทบในเชิงลบ
ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิใน 1 ปี ขา้ งหน้าเพิม่ ขึน้ ในกรณีทอ่ี ตั ราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ร้อยละ 1 แบบเท่ากันทุกระยะเวลา
(Parallel Shift) ในขณะเดียวกัน ผลกระทบในเชิงลบกลับลดลงเล็กน้อย กรณีทอ่ี ตั ราดอกเบี้ยปรับลดลงในขนาด
และรูปแบบเดียวกัน โดยกรณีอตั ราดอกเบีย้ ปรับขึน้ และลงร้อยละ 1 รายได้ดอกเบีย้ สุทธิใน 1 ปี ขา้ งหน้าจะลดลง
ร้อยละ 2.05 และร้อยละ 4.72 ของประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในช่วงเวลาเดียวกัน ตามลาดับ
ส่วนผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงินระดับ Full Consolidation เกือบทัง้ หมด
มาจากส่วนของธนาคาร ซึง่ ลักษณะของธุรกิจมีความเสีย่ งเกีย่ วเนื่องกับอัตราดอกเบีย้ ดังนัน้ ผลกระทบจึงเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับผลกระทบของธนาคาร
สาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ นั ้ ต่ าในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยสาหรับฐานะในทีไ่ ม่ได้อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า (อันรวมถึง
การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการนอกงบดุล) และเปิ ดให้บริษทั ย่อยได้ใช้
ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ ของตน อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะของ
ธุรกิจของบริษทั ย่อยแล้ว ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ (หากมี) อยู่ในเกณฑ์ต่า
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4.8 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์หมายถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การนา
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธนาคาร ทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อ รายได้ เงินกองทุน หรือ ความอยู่รอดของธุรกิจ
นโยบายความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็ นนโยบายบริหารความเสีย่ งทีใ่ ห้ความมันใจว่
่ าธนาคาร และบริษทั ย่อย
มีวิธปี ฏิบตั ิท่ดี ีในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม คณะกรรมการ ผู้บริหารต้อ งแสดงบทบาทที่ให้ความมันใจว่
่ า
ธนาคารและบริษทั ย่อยตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจแฝงอยู่ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการใช้เครื่องมือ และ
การนาไปปฏิบตั ิ เพื่อบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรที่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หน่วยงานธุรกิจ/หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษทั ย่อยของธนาคารฯ มีสว่ นร่วมในการกาหนดกลยุทธ์
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และการควบคุมกลยุทธ์
 การบริห ารความเสี่ย งด้านกลยุ ท ธ์ หมายถึง กระบวนการขององค์ก รที่ คณะกรรมการ ผู้บ ริห าร
หน่วยงานธุรกิจ/หน่วยงานสนับสนุ น ตลอดจนบริษทั ย่อยของธนาคารฯ ร่วมกันระบุถงึ ปจั จัยความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ กาหนดกรอบวิธดี ูแลความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม ตลอดจน ดาเนินงานและควบคุม
ความเสีย่ งดังกล่าว
ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลักด้านความเสีย่ งกลยุทธ์เป็ นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุงให้สะท้อนความ
เปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอก การเปลี่ย นแปลงนโยบายหลัก จะต้อ งมีการเปลี่ย น
นโยบายเสริม กรอบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกันของหน่วยธุรกิจ/หน่วยสนับสนุน และบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ ธนาคารจะทาการประเมินระดับความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ และระดับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
และแนวโน้มสาหรับความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็ นประจาทุกปี
4.9 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงหมายถึงความเสี่ยงที่เกิด จากเหตุ การณ์ ท่ีไม่คาดคิด หรือผลกระทบต่ างๆที่
ธนาคารไม่ได้คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้ า อัน สืบ เนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจ โครงการ หรือการกระทาต่ างๆ ของ
ธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ อชื่อเสียง ตัง้ แต่ มีภ าพลักษณ์ ในทางลบ ไปจนถึงถูกฟ้ องร้องดาเนิน คดี
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจจะเกิดผลลบกับรายได้ และ เงินทุน
ของธนาครทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
การบริหารความเสีย่ งด้านชื่อเสียงของธนาคาร ดาเนินการภายใต้ กรอบนโยบายขัน้ ตอนการบริหาร
ความเสีย่ งด้านชื่อเสียงขอหน่ วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โดยหน่ วยงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็ น
หน่ วยงานที่ดูแลและบริหารชื่อเสียงของธนาคาร ซึ่งชื่อเสียงของธนาคารถือเป็ นทรัพย์สิ นที่สาคัญ ที่จะช่วยให้
ธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยังยื
่ นในอนาคต ซึง่ ชื่อเสียงของธนาคารจะรวมถึงภาพลักษณ์ของ ธนาคารทีม่ ี
ต่อผูถ้ อื หุน้ การดาเนินธุรกิจของธนาคาร พฤติกรรมของพนักงานธนาคาร โดยจะมีมลู เหตุปจั จัยหลายประการทีจ่ ะ
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร
มูลเหตุปจั จัยต่างๆ ทีร่ ะบุถงึ นี้ ประกอบไปด้วย
 พฤติกรรมของพนักงานทีท่ าให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง
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 บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร
 การปฏิบตั ขิ ององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และหลักการควบคุมทีด่ ขี อง
ธนาคาร
ธนาคารบริห ารจัดการความเสี่ย งด้านชื่อเสีย ง โดยผ่ านหน่ วยงานต่ างๆ ดังนี้ กากับการปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบการกากับดูแลการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับโดยผ่านนโยบายเรื่องการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) นโยบายการรับ
การให้ของขวัญ ของกานัลและการเลี้ยงรับรอง (Gifts, Entertainment and Anti-Bribery) นโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายใน และการทาธุรกรรมทีอ่ าจมีหรือเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (TMB Policy on Confidential &
Insider Information and Conflict of Interest) นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower)และนโยบายต่ อต้าน
การคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption)
 บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กรรับผิดชอบการระบุ บริหาร ติดตาม และรายงานความเสีย่ งด้าน
ปฏิบตั กิ ารของธนาคารภายใต้กรอบ นโยบาย มาตรฐานขัน้ ต่า และแนวทางการปฏิบตั งิ าน และเครื่องมือ
เช่น การรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง
ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ กระบวนการอนุ มตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และการติดตามความคืบหน้า
ของแผนการจัดการความเสีย่ ง เป็ นต้น เหตุการณ์ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารจะมีการบันทึกและบริหาร
ภายใต้ข นั ้ ตอนการจัด การเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ย ง ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริการของธนาคารดาเนิ น การผ่ า น
กระบวนการอนุ มตั ิผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดความเสีย่ ง การป้องกันการทุจริตและการบริหารการ
สอบสวนดาเนิ น การภายใต้น โยบายป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต และนโยบายการดาเนิ น การ
สอบสวน ของบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กร


ทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบเรื่องความประพฤติของพนักงานผ่านการกาหนดจรรยาบรรณพนักงาน
ลูกค้าสัมพันธ์รบั ผิดชอบดูแลข้อร้องเรียนของธนาคารให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม



สือ่ สารและภาพลักษณ์องค์กรรับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธ์กบั สื่อ ผูม้ สี ่วนได้เสียของธนาคาร
และการสือ่ สารในภาวะวิกฤต



นักลงทุนสัมพันธ์ภายใต้กลยุทธ์องค์กรรับผิดชอบดูแลข้อมูลการลงทุนและการวิจยั นอกจากนี้ เพื่อเป็ น
การเน้นย้าให้พนักงานในธนาคารตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันมากยิ
่
ง่ ขึน้ ธนาคารจึงได้นา
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและแนวทางปฏิ
่
บตั ติ ่างๆ ของธนาคาร เสนอและได้ผ่านการรับรองจาก
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนกันยายน 2557 ทัง้ นี้
ธนาคารก็ได้ประกาศให้พนักงานได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ แล้วด้วย

นอกจากนี้ ตรวจสอบจะประเมินประสิทธิภาพและการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในทีไ่ ด้กาหนดโดย
หน่วยงานต่างๆในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านชื่อเสียง และให้คาแนะนาเพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งตามทีเ่ ห็นสมควร
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5. การเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นกองทุนเพิ่ มเติ มตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที่ 20 ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน
หัวข้อ
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนั บ ตราสารทางการเงิน เข้า เป็ น เงิน กองทุ น ตามหลัก เกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วน
ของเจ้ า ของ / เงิน กองทุ น ชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ น ตราสารทางการเงิน /
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)
มีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
กรณี ท่มี คี ุ ณ สมบัติไม่เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คุณสมบัตดิ งั กล่าว
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิ ช ย์ / ระดับ กลุ่ ม / ระดับ กลุ่ ม และ
ระดับธนาคารพาณิชย์
จานวนที่ส ามารถนับ เป็ น เงิน กองทุ น ตามหลักเกณฑ์ข องทางการ
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินที่ไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรือมี
การกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB 225A

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB 225B

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB 248A

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

ไม่มคี ุณสมบัติ
ไม่ม ี loss absorption at the point of nonviability แต่ได้รบั การยกเว้นตามประกาศ
ธปท.
นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

ไม่มคี ุณสมบัติ
ไม่ม ี loss absorption at the point of
non-viability แต่ได้รบั การยกเว้นตาม
ประกาศ ธปท.
นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

มีคุณสมบัติ
-

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

9,400 ลบ.

950 ลบ.

15,000 ลบ.

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

18-พ.ค.-55
มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่าย
25-พ.ค.-55
มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

18-พ.ค.-65

25-พ.ค.-65

29-ส.ค.-67
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14
15

16

17
18

19
20

หัวข้อ
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อน
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแลหรือไม่
วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอน วันที่มภี าระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวน
เงินในการไถ่ถอน

วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ ใด
ั
ผลตอบแทน / เงินปนผลแบบคงที
ห่ รือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง

มี dividend stopper หรือไม่
ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือตามคาสังที
่ ่
ได้รบั

รายละเอียด
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาต
จาก ธปท.ก่อน
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ แรก 18 พค.
2560 หรือ หากผูอ้ อกหุน้ กู้ แสดงได้ว่า
ดอกเบีย้ ของหุน้ กูไ้ ม่สามารถนามาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ พือ่ ประโยชน์ทาง
ภาษีอากร หรือเป็นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติม
ของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้

รายละเอียด
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั
อนุญาตจาก ธปท.ก่อน
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ แรก 25
พค.2560 หรือ หากผูอ้ อกหุน้ กู้ แสดงได้
ว่าดอกเบีย้ ของหุน้ กูไ้ ม่สามารถนามาหัก
เป็นค่าใช้จ่ายของผูอ้ อกหุน้ กูเ้ พือ่
ประโยชน์ทางภาษีอากร หรือเป็นไป
ตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมของธปท. ทัง้ นี้จะ
ไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้

หลังจาก 18 พค. 2560 ผูอ้ อกหุน้ กูอ้ าจขอไถ่
ถอนก่อนกาหนดได้ในวันชาระดอกเบีย้ หุน้ กู้
งวดใดก็ได้

หลังจาก 25 พค. 2560 ผูอ้ อกหุน้ กูอ้ าจ
ขอไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ในวันชาระ
ดอกเบีย้ หุน้ กูง้ วดใดก็ได้

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.5 ต่อปี ชาระ
ดอกเบีย้ ล่วงหน้าทุกวันที่ 18 พค.ของทุกปี
ยกเว้นปีแรกชาระดอกเบีย้ วันที่ 25 พค.
2555
ไม่ม ี
ธนาคารต้องปฎิบตั ติ ามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.5 ต่อปี
ชาระดอกเบีย้ ล่วงหน้าทุกวันที่ 25 พค.
ของทุกปี ยกเว้นปีแรกชาระดอกเบีย้
วันที่ 1 มิย.2555
ไม่ม ี
ธนาคารต้องปฎิบตั ติ ามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั
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รายละเอียด
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาต
จาก ธปท.ก่อน
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ แรก 29 สค.
2562 หรือ มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษี
อันส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีของผู้
ออกตราสารเปลีย่ นแปลงไป / หรือมีการ
เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารทีเ่ คยนับเป็น
เงินกองทุนชัน้ ที2่ มีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง / หรือเป็นไปตาม
เงือ่ นไขเพิม่ เติมของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 29 ส.ค. 2562 ผูอ้ อกตราสารอาจ
ขอไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ในวันชาระ
ดอกเบีย้ ตราสารงวดใดก็ได้
ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 5.5 ต่อปี

ไม่ม ี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้ตามเงือ่ นไขที่
ปรากฏในข้อกาหนดสิทธิ

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

หัวข้อ
มีเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนด
หรือไม่ เช่น มีเงือ่ นไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นใน
ลักษณะขัน้ บันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีทส่ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงือ่ นไขในการแปลงสภาพ
ทีธ่ นาคารพาณิชย์นนั ้ กาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
กรณี ส ามารถแปลงสภาพได้ ให้ ร ะบุ อ ัต ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงิน
ทีม่ กี ารแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงินทีม่ ี
การแปลงสภาพไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิช ย์นัน้
กาหนดไว้

รายละเอียด
ไม่มเี งือ่ นไขในการกาหนดดอกเบีย้ ให้
สูงขึน้ เป็นขัน้ บันได

รายละเอียด
ไม่มเี งือ่ นไขในการกาหนดดอกเบีย้ ให้
สูงขึน้ เป็นขันบั
้ นได

รายละเอียด
ไม่มเี งือ่ นไขในการกาหนดดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้
เป็นขันบั
้ นได

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
-

ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
-

มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อกตราสาร
อาจตัดตราสารนี้เป็นหนี้สญ
ู ทัง้ จานวนหรือ
บางส่วนได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้ ภายหลังจากทีผ่ ถู้ อื
หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิและตราสารทางการเงิน
ทีน่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ได้รบั ภาระผล
ขาดทุนนัน้ แล้ว ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้เป็นหนี้
สูญดังกล่าวจะต้องมีอตั ราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนของการลดทุนและอัตราส่วนของการ
ตัดตราสารทีน่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
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31
32
33
34

หัวข้อ
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรือชัวคราว
่
หากเป็ นการลดมูลค่ าชัวคราว
่
ให้อธิบายกระบวนการใน
การลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณี
ท่มี กี ารชาระบัญชี (ให้ระบุ
ใ
ประเภทของตราสารทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ ) /หุน้ บุรมิ สิทธิ /หุน้ สามัญ
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รายละเอียด
ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ ) /หุน้ บุรมิ สิทธิ /หุน้ สามัญ

รายละเอียด
ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน
ลดมูลค่าถาวร
ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ ) /หุน้ บุรมิ สิทธิ /หุน้ สามัญ

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 21 การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
หน่วย: ล้านบาท

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

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
7.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.4 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
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จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
ทางการเงิ น
(ข)

16,530
112,925
13,115
10,460
59,091
3,429

16,531
113,858
13,115
10,460
62,116
0

593,462
915
594,377
69
24,881
177
569,250

593,510
915
594,425
69
24,911
177
569,268

(L)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
การเงิ น
ทางการเงิ น
(ก)
(ข)
5
5
1,506
1,506
12,354
12,383
1,641
1,704 (H)
761
775 (I)
19,104
19,279
820,172
821,000

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2559

8.
9.
10.
11.
12.
13.
หนี้ สิน
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อ่นื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
ประมาณการหนี้สนิ

599,021
45,417
4,032
13,115
362
10,728
39,874
5
3,782
61

598,948
45,417
4,032
13,115
362
10,728
39,874 (K)
5
3,811

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

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

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
ทางการเงิ น
(ข)
- (I)
20,764
20,860
737,101
737,152

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2559

23. หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24. หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
25. ส่วนของเจ้าของ
25.1 ทุนเรือนหุน้
25.1.1 ทุนจดทะเบียน
25.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.1.2 หุน้ สามัญ
25.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
25.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.2.2 หุน้ สามัญ
25.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
25.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
25.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน – หุน้ บุรมิ สิทธิ

41,903
41,903
41,617
41,617
325
325
-
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41,903
41,903
41,617
41,617 (A)
325 (B)
325
-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

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

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2559

25.5 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน – หุน้ สามัญ
25.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
25.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
25.6.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
25.6.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.6.4 ทุนสารองอื่น
25.6.5 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
25.6.6 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.7 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.8 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทั ร่วม
25.7 กาไร (ขาดทุน) สะสม
25.7.1 จัดสรรแล้ว
25.7.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
25.7.1.2 อื่น ๆ
25.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร
63

5,278
6,450
(70)
85
105
(1,293)

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)
5,278
6,450
(70)
85
105
(1,293)

-

-

35,850
2,120
2,120
33,730

การ
อ้างอิ ง
(ค)

(E)
(F)
(G)

36,502
2,120
2,120 (C)
34,382 (D)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2559

25.8 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน – หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.9 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน – หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
25.10 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
83,070
83,070
820,172
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จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
ทางการเงิ น
(ข)
83,723
125 (J)
83,848
821,000

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 22 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
หน่วย: ล้านบาท

1
2
3
4
5
6
7

8

องค์ประกอบของเงิ นกองทุน แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
งบการเงิ นภายใต้
รายการ
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
41,617 (A)
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
325 (B)
ทุนสารองตามกฎหมาย
2,120 (C)
เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
29,315 (D)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
5,046
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
5,039 (E)
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
(34) (F)
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
41 (G)
้
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการปองกันความเสีย่ งในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
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องค์ประกอบของเงิ นกองทุน แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
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ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
-

รายการ

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
78,423
กากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash
flow hedge reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(68)
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
(68)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
60 (H)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
986 (H)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2,068 (I)
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
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รายการ

21 การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วน
ของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน่ นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่
ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละ
บริษทั นัน้
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
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(จ)
-

-

-
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องค์ประกอบของเงิ นกองทุน แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
งบการเงิ นภายใต้
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
-

รายการ

29 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
3,114
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
75,241
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิ
ทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
51 (J)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
51
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
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รายการ

40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จน
46 ครบเต็มจานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
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ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
-

-

51
75,291

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

องค์ประกอบของเงิ นกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ง)

รายการ

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
70

แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

25,350 (K)
5,878 (L)
12 (J)
31,240
-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

รายการ

62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และ
กรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเคร
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)

71

องค์ประกอบของเงิ นกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ง)
-

-

31,240
106,531

แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หมายเหตุ และอ้างอิ งหัวข้อที่ 21 และหัวข้อที่ 22
Basel III ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการกากับดูแลเงินกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของธนาคาร รายการต่างๆเหล่านี้ได้แก่ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และกาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์สว่ นใหญ่ใช้สาหรับการคานวณเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วน
ของเจ้าของ หัวข้อที่ 21 และหัวข้อที่ 22 ให้ความสาคัญกับรายการต่างๆเหล่านี้ และการอ้างอิง (A) ถึง (L) ข้างล่างนี้เพื่ออธิบายและง่ายต่อการกระทบยอด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี (DTAs) ขึน้ อยู่กบั กาไรทีจ่ ะรับรูใ้ นอนาคต จะถือเป็ นรายการหักจากการคานวณเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ หลังจากสุทธิจากการหักหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(DTLs) แล้ว
รายงานในงบดุล
การนับเงิ นกองทุน
(A) หุน้ สามัญ
41,617 (A) ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
41,617
(B)

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้

325 (B)

(C)

ทุนสารองตามกฎหมาย

(D)

กาไรสุทธิคงเหลือจัดสรร
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - รายการปรับปรุงบัญชี
กาไร (ขาดทุน) งวด 1/2559
กาไร (ขาดทุน) งวด 2/2559

26,395
(239)
4,243
3,984

กาไรทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ข้อ 25.7.2 ตามจานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

34,382

2,120 (C)
(D)

72

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
การนับเงินกองทุน
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
หัก กาไรสะสมส่วนที่ ธปท.ไม่ให้นบั เป็ นเงินกองทุน
กาไร (ขาดทุน) งวด 1/2559 นับเข้าเป็ นเงินกองทุนบางส่วน
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร ข้อ 6 องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน (ยังไม่ได้นบั กาไรงวด 1/59=4,243 ,และ
รายการปรับปรุงบัญชี= -239 ยังไม่ได้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
ณ 30 มิ.ย.59 )

325
2,120

26,395
2,920

29,315

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

(E)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

6,450 (E)

การนับเงินกองทุน
หัก ทีด่ นิ ทีป่ ิ ดทาการ
สาขาทีไ่ ม่อนุญาตินบั เป็ นเงินกองทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร
หรือห้องชุดในอาคารชุด ข้อ 7.1 องค์ประกอบของเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงิน

(F)

ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ข้อ 25.6.2 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(F)
(1)
(69)

(70)

73

การนับเงินกองทุน
ตราสารทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมตราสารทุน

6,450
(150)
(2)
(1,260)

5,039

(1)
0
(1) (1)

ตราสารหนี้
หัก ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทีถ่ อื
จนครบกาหนด ทีไ่ ม่ให้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
รวมตราสารหนี้

(69)
-

ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี 2559
รวมตราสารหนี้ทส่ี ามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตราสารหนี้หลังหักส่วนเกินฯและภาษี

60%
(41)
(8)
(33) (2)

(69)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตรา
สารหนี้และตราสารทุน ข้อ 7.2 องค์ประกอบของเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงิน รวม (1)+(2)
(G)

กาไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานใน
ต่างประเทศ
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(H) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ ข้อ 11 จานวนที่
เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(G)
85

(H)
1,644
60

การนับเงินกองทุน
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี 2559
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการเนิน
งานในต่างประเทศ
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศข้อ 7.3 องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี 2559
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีน่ บั เป็นเงินกองทุน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยม ข้อ 16 และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น

1,704
74

(34)

85
60%
51
(10)

41

1,644
60%
986
60

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

(I)

(J)

(K)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

775
-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้อ 12 หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี ข้อ23 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

775

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

125 (J)

ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื อื่น
หุน้ กูแ้ ละตราสารหนี้อ่นื
Subdebt (เงินต้น)
หัก ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้า

(I)

(K)
866
39,008
25,350
(176)
75

(นอกเหนือจากค่าความนิยม) ข้อ 17 องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTLs – DTAs)
หัก OCI ส่วนของ Net (DTA - DTL) ทีน่ าไปหักจากข้อ 7
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี ทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
2 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1,046

2,068
(1,293)

775
51

12

การนับเงินกองทุน
Subdebt (เงินต้น)

25,350

ตราสารทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน

25,350

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
13,834
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื ข้อ 20 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(L)

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญชัน้ ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญชัน้ อื่นๆ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม

39,874
(L)
14,664
10,247
24,911

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
นับเงินกองทุนได้ไม่เกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติทส่ี ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนได้ไม่เกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
ข้อ 54 องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

76

495,409
1.25%
6,193

5,878

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

ตารางที่ 23 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 :
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (CET1+ Additional tier 1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2)
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74,855
74,855
74,855

-

31,228
31,228
106,083

(10,350)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
4 ทุนสารองตามกฎหมาย
5 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
8 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
9 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
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41,617
325
2,120
29,315
5,046
5,039
(34)
41
-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2558
10 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
11 การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash
flow hedge reserve)
12 กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
13 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
15 ผลขาดทุนสุทธิ
16 ค่าความนิยม
17 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19 สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
20 กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
21 การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
79

78,423

(68)
(68)
60
986
2,068
-

(986)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ที่ทาธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของแต่ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของแต่ละบริษทั นัน้
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
เป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
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-

-

3,114
75,241

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้
คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิ
ทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
51
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
51
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

(51)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จน
ครบเต็มจานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
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-

-
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51
75,291
25,350

(10,350)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเคร
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5,878
12
31,240
-

(12)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2559
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)
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31,240
106,531

