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ตารางที่ 5

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ความเพียงพอของเงินกองทุน
วิธที ใ่ี ช้ในการคานวณเงินกองทุน
มูลค่าเงินกองทุนขันต
้ ่าทีต่ อ้ งดารงแยกตามประเภทความเสีย่ ง
มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ าคัญก่อนพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต
ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ าคัญก่อนพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสีย่ งด้านเครดิต จาแนกตามอายุสญ
ั ญาทีเ่ หลือ
ตารางที่ 8 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตจาแนกตามประเภทหรือภูมภิ าคของลูกหนี้และตาม
เกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
ตารางที่ 9 มูลค่าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
ออกจากบัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้
จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าค
ตารางที่ 10 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ ง
ด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
ตารางที่ 11 มูลค่าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และมูลค่าของ
หนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับจาแนกตาม
ประเภทธุรกิจ
ตารางที่ 12 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินกันสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision
และ Specific Provision) สาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
ตารางที่ 13 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของรายการ
นอกงบดุลแยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิหลังพิจารณามูลค่าการ
ปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์จาแนกตามแต่ละน้าหนักความเสีย่ ง
โดยวิธี SA
ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่ หี ลักประกันของแต่ละประเภทสินทรัพย์โดยวิธี SA จาแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน
ตารางที่ 16 มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ตารางที่ 17 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ 100 bps ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิใน 1 ปี
ข้างหน้า
ตารางที่ 18 ข้อมูลคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ตารางที่ 19 การกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกองทุน
ตารางที่ 20 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกองทุน
ตารางที่ 21 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
2

หน้า
5
6
6
7
15
16
18
19

21

23
25

26
27
29

33
40
45
47
51
56
68

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ขอบเขตการบังคับใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2562 ธนาคารได้ทาการเปิ ดเผยข้อมูล เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพในระดับธนาคารพาณิชย์ (Solo Basis) และระดับกลุ่มธนาคาร (Full Consolidation) ซึ่ง
เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ในกลุ่มธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย
ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด

ธนาคารพาณิชย์
บริหารสินทรัพย์
นายหน้าประกันภัย

2. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุ นการเติบโตทางธุรกิจและให้อยู่สูง
กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ณ สิ้นงวดปี 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นต่อสินทรัพย์
เสี่ย ง (CAR) ส าหรับ ธนาคารและกลุ่ ม ธนาคารอยู่ ท่ีร้อ ยละ 29.75 และร้อ ยละ 18.95 ตามล าดับ อัต ราส่ ว น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1) สาหรับธนาคารและกลุ่มธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 24.73 และร้อยละ 14.62 ตามลาดับ
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET 1) สาหรับธนาคารและกลุ่มธนาคารอยู่ทร่ี อ้ ยละ 23.18
และร้อยละ 13.62 ตามลาดับ อัตราส่วนเงินกองทุน ดังกล่าวอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดทีร่ อ้ ยละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
ธนาคารให้ความสาคัญในการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ถือเป็ นพืน้ ฐานในการดาเนินธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์
ของธนาคาร ทัง้ นี้ ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงทีค่ รอบคลุมถึง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงที่มใิ ช่ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให้
ธนาคารสามารถเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยั ่งยืนต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ธนาคารจึงได้ผนวกการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ากับการดาเนินธุรกรรมประจาวันและการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเหมาะสมระหว่างความ
เสีย่ งและผลตอบแทน
3. เงิ นกองทุน
3.1 โครงสร้างเงิ นกองทุน
ภายหลังวิกฤติทางการเงินในปี 2551 คณะกรรมการกากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน (Basel Committee on
Banking Supervision : BCBS) ได้ปรับปรุงวิธีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนผ่านหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลเงินกองทุนฉบับใหม่ หรือ Basel III โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนทัง้ ใน
ด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เงินกองทุนสามารถรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้และสามารถใช้เป็ นมาตร
วัดสภาพคล่องในระดับสากล ซึ่งเริม่ บังคับใช้ตงั ้ แต่มกราคม 2556 และจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2562
สาหรับโครงสร้างเงินกองทุนภายใต้ Basel III ของธนาคารประกอบด้วย
1) เงิ นกองทุนขัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) ประกอบด้วย
เงินกองทุนทีม่ คี ุณภาพสูงทีส่ ุดซึ่งต้องเพียงพอต่อการรองรับข้อผูกพันทางการเงินอย่างมั ่นคงและ
ไม่มขี อ้ จากัด ได้แก่
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• 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)
• รายการปรับต่าง ๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
2) เงิ น กองทุ น ขัน้ ที่ 1 ที่ เ ป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional Tier 1 Capital) ประกอบด้ว ย
เงินกองทุนทีม่ คี ุณภาพสูง ได้แก่
• ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Additioanal Tier 1 Capital Instrument)
• รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3) เงิ นกองทุนขัน้ ที่ 2 (Tier 2 Capital) ได้แก่
• ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2 Capital Instrument)
• 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 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.6 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.1.7 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน
1.1.8 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ1)
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
(Additional Tier 1)
1.2.1 ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.2.2 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ม ี
อานาจควบคุม และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที1่ ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
2.3 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3. เงินกองทุนทัง้ สิ้นตามกฏหมาย
1)

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2562

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2562

192,700

86,202

177,883

90,583

180,611
91,541
43,217
3,360
43,612
5,776
-

86,202
41,659
404
3,000
42,299
4,583
-

165,792
91,541
43,217
3,360
47,299
5,764
14

90,583
41,659
404
3,000
45,836
4,583
-

(61)

(62)

(61)

(62)

(6,834)

(5,681)

(25,342)

(4,837)

12,089

-

12,091

0

12,089
-

-

12,089
2

0

39,128

44,838

52,647

44,838

35,430
3,698
-

41,446
3,392
-

42,430
10,214
3

41,446
3,392
0

231,828

131,040

230,530

135,421

เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3.2 ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
ตารางที่ 2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2562

รายการ

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2562
2562

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้น (CAR Ratio)

29.75%

21.14%

18.95%

21.42%

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Teir 1 Ratio)

24.73%

13.90%

14.62%

14.33%

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1 Ratio)

23.18%

13.90%

13.62%

14.33%

1. สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk Weighted Asset)

705,819

544,307

2. สินทรัพย์เสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Weighted Asset)

6,916

8,942

8,739

8,942

66,434

66,736

69,244

67,715

779,168

619,985

สิ นทรัพย์เสี่ยง (RWA) (หน่วย: ล้านบาท)

3. สินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Weighted Asset)
รวมสิ นทรัพย์เสี่ยงทัง้ หมด

1,138,853 555,612

1,216,836 632,269

ณ วันสิน้ งวด เดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) สาหรับ
ธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 29.75 และกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 18.95 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1) สาหรับ
ธนาคารและกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี ร้อยละ 24.73 และ ร้อยละ 14.62 ตามลาดับ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ น
ส่วนของเจ้าของ (CET 1) สาหรับธนาคารและกลุ่มธนาคารอยู่ทร่ี อ้ ยละ 23.18 และ ร้อยละ 13.62 ตามลาดับ ทัง้ นี้
อัตราส่วนเงินกองทุนดังกล่าวอยู่สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีร่ อ้ ยละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
การเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งสาหรับธนาคาร เมื่อเทียบกับระดับร้อยละ
21.14 ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายน 2562 เป็ นผลจากการเพิม่ ขึ้นของเงินกองทุนจากการเพิม่ ทุนเพื่อเข้าซื้อหุน้
ธนาคารธนชาต ผ่านการออกหุน้ เพิม่ ทุน การออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิท่สี ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 และ
ตราสารหนี้ทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Additional Tier 1)
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ งสาหรับกลุ่มธนาคารลดลงเมื่อเทียบกับ ระดับ
ร้อยละ 21.42 ณ วันสิน้ งวดเดือนมิถุนายน 2562 โดยเป็ นผลมาจากสินทรัพย์เสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรวมสินทรัพย์
ของธนาคารธนชาตเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารจัดทากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP: Internal
Capital Adequacy Assessment Process) ทัง้ ภายใต้สถานการณ์ ปกติแ ละสถานการณ์ วิกฤติ และรายงานต่ อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการของธนาคาร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแ ลโดยคณะกรรมการและผู้บ ริห าร
ระดับสูง (Board and senior management oversight) เพื่อให้กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 วิธที ใ่ี ช้ในการคานวณเงินกองทุน
วิธีที่ใช้ในการคานวณในแต่ละความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

วิธีคานวณ

Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 4 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารงแยกตามประเภทความเสีย่ ง
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2561
ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนัก
ความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ securitisation
มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 30 มิ.ย.
2562
2562

59,340
67

45,539
78

95,125
73

46,499
78

541

708

1,806

708

25,768

26,499

39,559

26,499

10,519
6,414
16,031
655
-

10,138
6,367
1,749
727
-

38,329
10,058
5,300
1,668
10

10,138
6,367
2,709
728
-

59,995

46,266

96,803

47,227

525

685

705

685

2. ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน

-

-

-

-

3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น

63

75

38

75

4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

-

-

-

-

588

760

743

760

5,647

5,673

5,886

5,756

66,230

52,699

103,432

53,743

1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้

รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง
สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง
สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงทัง้ หมด

หมายเหตุ: เงินกองทุนขัน้ ตา่ ทีต่ อ้ งดารงคานวณจากอัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ตา่ ตามเกณฑ์ ธปท. ทีร่ อ้ ยละ 8.50
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4.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิ นความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย กระบวนการทีใ่ ช้ในการวัดและการควบคุมความเสีย่ ง รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลโดยสรุป
ของพอร์ตสินเชื่อและฐานะการเงินของธนาคาร
4.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถสร้าง
มูลค่าและผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างเหมาะสมและยั ่งยืน และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและ
ผลตอบแทน โดยยึดหลักการกากับดูแลความเสี่ยงทีเ่ ข้มงวดตามกฎเกณฑ์ของทางการ ทัง้ นี้ กรอบการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคารประกอบด้วยโครงสร้างการจัดการทีเ่ หมาะสมและชัดเจน กระบวนการบริหารความเสีย่ งที่
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ุ่งเน้นให้หน่ วยงานธุรกิจ
ตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ ง นอกจากนี้ การวัดความเสีย่ งยังได้ถูกผนวกรวมอย่างครบถ้วนในการวางแผน
ด้านกลยุทธ์ ซึง่ ทัง้ หมดนี้นาไปสู่การกาหนดกลยุทย์การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ดังนี้
• ในเรื่องผลิตภัณฑ์และพอร์ต กาหนดให้มโี ครงสร้าง กรอบการพิจารณา การกาหนดราคา กระบวนการ

อนุมตั ิ และการบริหารทีเ่ หมาะสม
• ในเรื่องกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง กาหนดให้มกี ารกากับการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทงั ้ ภายใน

และภายนอกธนาคารรวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอ
• กาหนดความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของธนาคาร ให้มคี วามโปร่งใสและสอดคล้องกัน
• มอบอานาจในการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับภาพรวมกลยุทธ์และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
• มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใสเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งแก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายนอกและภายใน

4.1.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จดั ให้มโี ครงสร้างการกากับดูแลทีเ่ สริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสีย่ ง ขณะเดียวกัน
ให้ม ั ่นใจได้ว่าได้มกี ารกระจายอานาจในการรับความเสีย่ งจากคณะกรรมการธนาคารไปยังคณะกรรมการชุดย่อยและ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของ
ทางการและสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้
เพื่อให้หน่ วยงานกากับการปฏิบตั งิ านธุรกิจธนาคารมีการทางานอย่างเป็ นอิสระ ธนาคารได้กาหนดให้มกี ารรายงาน
แบบคู่ขนาน ทัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านความเสีย่ ง
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โครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมของธนาคารและกระจายอานาจในการ
ทบทวนและกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านของธนาคารให้กบั คณะกรรมการกากับความเสี่ยง รวมถึงให้
อานาจบางส่วนในการอนุ มตั กิ ลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดาเนินงาน ตลอดจน
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และเพดานความเสีย่ งต่างๆ อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานธุรกิจยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบอันดับ
แรกในการบริหารความเสีย่ งพอร์ตทีห่ น่วยงานดูแล
ธนาคารจัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยในการตัดสินใจความเสีย่ งด้านต่างๆเฉพาะด้าน ดังนี้
1. คณะนโยบายบริ หารความเสี่ยง: สนับสนุ นคณะกรรมการกากับความเสี่ยงในการกากับดูแลในเรื่อง
เกีย่ วกับนโยบาย กรอบการดาเนินงาน มาตรฐานการดาเนินงาน เป้ าหมายของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ รวมถึงประเด็นอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
2. คณะกรรมการบริ หารคุณภาพและติ ดตามกลุ่มสิ นเชื่อธุรกิ จ: เป็ นการประชุมระหว่างสายงานธุรกิจ
และสายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแล ปรึกษาหารือและให้ความคิดเห็นต่อพอร์ตด้านสินเชื่อ
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าได้มกี ารดาเนินการในเชิงรุกในการบริหารพอร์ตด้านสินเชื่ออย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ มิใช่ด้านการเงิ นระดับธนาคารและคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: บริห ารความเสี่ย งที่มิใ ช่ด้า นการเงิน และความเสี่ย งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารและบริษทั ย่อย โดยกาหนดกลยุทธ์และนโยบายความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ด้า น
โดยกากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เพื่อเน้นประสิทธิภาพของ
“แนวป้ องกัน 3 ระดับ” ธนาคารได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินระดับหน่ วย
ธุรกิจ สาหรับธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ โดยขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินระดับธนาคาร
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4. คณะกรรมการควบคุม ธุร กิ จ การเงิ น : บริห ารความเสี่ย งด้า นปฎิ บ ัติก ารระหว่ า งสายงานธุ ร กิจ
หน่ วยงานปฏิบตั กิ าร เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่ วยงานบริหารความเสีย่ ง โดยมีเป้ าหมายหลักในการ
ควบคุมความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจและกระบวนการควบคุมธุรกรรมของตลาดการเงินตัง้ แต่การอนุ มตั ิ
และทบทวนผลิตภัณฑ์จนจบกระบวนการด้านการตลาดการเงินของธนาคาร
5. คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน: สนับสนุ นคณะกรรมการกากับความเสี่ยงในประเด็นที่
เกีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ และการบริหารเงิน
สายงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งอยู่ในการดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง โดย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นสมาชิกของคณะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและมีหน้าทีก่ ากับดูแล
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและนาการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องกันทัวทั
่ ง้ องค์กร
นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ทา Dashboard เพื่อรวบรวมความเสีย่ งทุกด้านให้ม ั ่นใจว่าคณะกรรมการกากับ
ความเสีย่ งสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการบริหารความเสีย่ ง
4.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสีย่ ง ผ่านทางกระบวนการสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1) การระบุความเสี่ยง: ธนาคารจาแนกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานออกเป็ น 6 ด้าน คือ
ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน
และความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน ความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ และความเสีย่ งด้านชื่อเสียง
2) การวัดและประเมิ นความเสี่ยง: ธนาคารใช้วธิ กี ารและเครื่องมือทีแ่ ตกต่างกันในการวัดความเสีย่ งแต่ละ
ประเภท โดยใช้วธิ กี ารวัดความเสีย่ งทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารได้จดั ให้มกี าร
ทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อวัดคุณภาพของพอร์ต และความสามารถของธนาคารในการยืนหยัดในภาวะ
วิกฤติ
3) การติ ดตามและควบคุมความเสี่ยง: ธนาคารควบคุมความเสี่ยงโดยการกาหนด ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
(Key risk indicators) รวมถึงระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้งเพดานความเสี่ยง (Risk Appetitelimits) ทัง้
ในระดับธนาคารโดยรวม ระดับพอร์ตโฟลิโอ ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4) การรายงานความเสี่ ยงและการสื่ อสาร: ธนาคารมีก ารรายงานสถานะของความเสี่ย งด้า นต่างๆ
ตลอดจนการดาเนิ น การต่ า งๆ ทัง้ ที่ไ ด้ดาเนิ น การไปแล้ว และก าลัง จะดาเนิ น การไปยัง ผู้เ กี่ย วข้อ ง
คณะกรรมการต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ รายงานเกี่ยวกับความเสีย่ งดังกล่าว มีทงั ้ ใน
ระดับผลิตภัณฑ์ ระดับพอร์ตโฟลิโอ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม
แนวป้ องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึง
การบริหารความเสี่ยง โดยที่ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนวป้ องกันระดับที่ 1) เป็ นผู้ประเมินและ
รายงานความเสีย่ งพร้อมทัง้ ดาเนินการเพื่อปรับลดความเสีย่ งนัน้ การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนทัง้ ในเรื่องของ
การฝึ กฝนอบรม การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและนโยบายที่สาคัญ ส่วนสายงานบริหารความเสี่ยง (แนว
ป้ องกันระดับที่ 2) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการ
กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามและดูแลการทางานของสายงาน
ธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้มกี ารพิจารณาถึงความเสีย่ งและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล ส่วนผูร้ บั ผิดชอบระดับที่ 3
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คือสายงานตรวจสอบ ทาหน้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการทางานเพื่อให้ม ั ่นใจว่าธนาคารมีการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และให้การเสนอแนะเพื่อให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุมความ
เสีย่ ง
4.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคารอันเป็ นผลมาจากผู้กู้และ/
หรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธะทางการเงินหรือเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงไว้ ความเสีย่ งด้านเครดิตส่วนใหญ่
เกิดจากธุรกรรมการให้สนิ เชื่อและรายการภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น การค้าประกันการกู้ยื มเงิน และตราสาร
อนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ธนาคารมีเป้ าหมายในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความเสีย่ ง
โดยการควบคุมความเสีย่ งด้านเครดิตให้อยู่ในระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจอย่างยั ่งยืนโดยให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร
ธนาคารให้ความสาคัญและมุ่งมั ่นในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากร การกากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ เครื่องมือและ
ระบบวัดระดับความเสีย่ ง รวมถึงการพัฒนาแนวทางบริหารความเสีย่ งในรูปของทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic
capital) การปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Assessment & Origination) และเครื่องมือในการวัด
ระดับความเสีย่ ง เช่น Risk Rating Model, Application Scorecard, Behavior Scorecard, Collection Scorecard
จัดทาและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมถึงแนวทางในการวัด และบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต นอกจากนี้
ธนาคารยังคงมุ่งมั ่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตทีแ่ ข็งแกร่งภายในธนาคาร ผ่านการ
รู้จกั และเข้าใจลูกค้า ของธนาคารอย่างรอบด้าน พนักงานของธนาคารผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เป็ นไปตาม
หลัก การป้ อ งกัน 3 ลาดับ ในการบริหารความเสี่ยงด้า นเครดิต ( 3 lines of defense credit risk management
framework) ซึง่ ช่วยในการลดความเสีย่ งดังกล่าว ดังนี้
• ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ เป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดขึ้น
ภายในสายงาน (แนวป้ องกันระดับที่ 1)
• สายงานบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต (แนวป้ องกันระดับที่ 2) ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของสายงานธุรกิจ (แนวป้ องกันระดับที่ 1) ทัง้ นี้ หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง มีความเป็ นอิสระจาก
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีใ่ ห้สนิ เชื่อ
• สายงานตรวจสอบ เป็ น แนวป้ องกันระดับ ที่ 3 มีหน้ าที่ให้ความเห็นอย่ างเป็ นอิสระต่ อการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
4.2.1 ปัจจัยเสี่ยงด้านเครดิ ต
คุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารยังคงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL)
เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่งอาจส่งผลต่อดอกเบี้ยรับของธนาคารในบางกรณีท่ไี ม่
สามารถชาระเงินต้นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความ
เพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร
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ธนาคารบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อโดยติดตามและทบทวนสถานะของลูกหนี้และหรือคู่สญ
ั ญา
อย่างสม่าเสมอทัง้ ในระดับรายลูกค้าและระดับพอร์ต ในส่วนของหลักการแนวป้ องกัน 3 ระดับในการบริหารความ
เสี่ ย งด้ า นเครดิ ต นั ้น (3 lines of defense credit risk management) เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารความสัม พัน ธ์ ลู ก ค้ า
(Relationship Managers) ได้มีการติดตามดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และลู ก ค้าธุรกิจขนาดกลางเป็ น รายลู ก ค้า
สาหรับลูกค้ารายย่อยนัน้ ธนาคารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารพอร์ตสินเชื่อซึ่งได้รบั การสนับสนุ นข้อมูลจาก
ฝ่ ายข้อมูลบริหารความเสีย่ งและระบบการตัดสินใจด้านด้านสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญต่อหนี้ทม่ี ี
ปั ญหาโดยกาหนดให้มีการทบทวนและรายงานสถานะของลูกหนี้ด้อยคุณภาพบ่อยครัง้ ยิง่ ขึ้นและจัดให้มรี ะบบ
Early Warning Triggers,Qualitative Risk Score, และ Behaviour Risk Level เพื่อติดตามลูกหนี้ซง่ึ ยังเป็ นหนี้ทม่ี ี
คุ ณภาพดีแ ต่ อ าจได้รบั ผลกระทบในทางลบจากปั จจัย ต่า งๆ ซึ่ง อาจส่ ง ผลต่ อคุ ณภาพหนี้ มีทีม งานปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และคณะกรรมการแก้ไขหนี้ดอ้ ยคุณภาพซึง่ จะให้คาแนะนาเกีย่ วกับเงือ่ นไขในการปรับโครงสร้างหนี้
ทัง้ นี้ ธนาคารได้ตงั ้ สารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอสาหรับความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงั ได้ตงั ้ สารองส่วนเกินเพื่อรองรับส่วนสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
อนาคตกับหนี้คุณภาพดี (Loss incurred but not yet recognized) โดยคานวณจากความน่าจะเป็ นทีล่ ูกหนี้ทจ่ี ะผิด
นั ด ช าระหนี้ (Probability of Default) ของลู ก หนี้ ใ นแต่ ละระดับ ความเสี่ย ง ยอดหนี้ เ มื่อ ลู ก หนี้ ผิด นั ด ช าระหนี้
(Exposure at Default) ตามประเภทของสินเชื่อและความเสียหายเมื่อลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ (Loss Given Default)
ตามประเภทหลักประกัน
ข้อกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RAS) ได้กาหนดประเภทและระดับความเสี่ยงที่ทางธนาคาร
ยอมรับเพื่อทีจ่ ะสามารถดาเนินงานตามเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ธนาคารมั ่นใจว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงยังคง
อยู่ในกรอบเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ และหากความเสี่ยงนี้อยู่เกินกรอบที่กาหนด ธนาคารจะปฏิบตั ิการแก้ไขให้
ทันท่วงที ทัง้ นี้ RAS ดังกล่าวตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของแผนการด้านการเงินของทางธนาคาร โดยที่ RAS ประกอบไป
ด้ว ยการวัด เชิง ปริม าณและเชิง คุ ณภาพซึ่ง ใช้ว ัด และรายงานให้กับ ทางคณะกรรมการก ากับ ความเสี่ย งและ
คณะกรรมการผู้บริหารทุกเดือน อีกทัง้ มีการรายงาน RAS ต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพและติดตามกลุ่ม
สินเชื่อธุรกิจทุกเดือนเพื่อทีจ่ ะมั ่นใจว่ามีการแก้ไขปั ญหาที่ทนั ท่วงที
การเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกัน
เนื่องจากหลักประกันของสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารนัน้ เป็ นอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ อื่น มูลค่า
ของหลัก ประกัน ดัง กล่ า วอาจได้ร ับ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ เช่ น การตกต่ า ของภาค
อสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลให้ยอดหนี้เงินต้นส่วนที่ค้าประกันโดยอสังหาริมทรัพย์นัน้ มีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วน
สินเชื่อต่อหลักประกันทีอ่ นุ มตั ไิ ว้เดิม อีกทัง้ การลดลงของมูลค่าหลั กประกันอาจมีผลทาให้ธนาคารต้องตัง้ สารอง
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ ธนาคารบริหารการเสื่อมค่าของมูลค่าหลักประกันโดยจัดทานโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ พื่อ
กาหนดแนวทางและมาตรฐานในการประเมินราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัดโดยความถีใ่ นการประเมินราคาหลักประกันนัน้ ขึน้ อยู่กบั ระดับความเสีย่ งของสินเชื่อ
การกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็ นปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสีย่ งด้าน
เครดิต ธนาคารได้บริหารและติดตามดูแลการกระจุกตัวของสินเชื่อในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สญ
ั ญา และลูกหนี้
รายใหญ่ โดยธนาคารได้กาหนดเพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ทงั ้ ในรายภาคธุรกิจ ในแต่ละประเทศ
คู่สญ
ั ญา และในรายกลุ่มลูกค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตให้มี
การกระจายตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงฐานะความเสีย่ งทีม่ ากเกินไปในแต่ละภาคธุรกิจ ประเทศคู่สญ
ั ญา
และ กลุ่มลูกหนี้ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการกาหนดเพดานความเสีย่ งด้านเครดิตสาหรับลูกหนี้รายใหญ่รวมผู้ท่ี
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เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการฐานะความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงสูงสุดสาหรับลูกหนี้รายใหญ่รวมผูท้ ่ี เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชื่อยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการบริหารความเสีย่ งด้านเครดิต
ของธนาคาร
4.2.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สิ นทรัพย์ และการกันเงิ นสารองเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้จดั ชัน้ สินทรัพย์และกันสารองตามแนวทางการปฏิบตั ิของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพย์ทไ่ี ม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ทส่ี งสัยว่าจะไม่มรี าคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์
ซึง่ รวมถึงการจัดชัน้ หนี้เชิงคุณภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ใิ นการจัดชัน้ หนี้สนิ เชื่อเชิงพาณิชย์ (Commercial Loan) เป็ น
รายลูกหนี้ ส่วนหนี้สินเชื่ออุปโภคบริโภค หรือลูกหนี้รายย่อย (Retail Loan) ได้มีการจัดชัน้ เป็ นรายบัญชีตาม
ระยะเวลาค้างชาระแต่หากลูกหนี้รายใดใช้สนิ เชื่อทัง้ 2 ประเภท และได้จดั ชั น้ เป็ นรายลูกหนี้ตามแหล่งทีม่ าของ
รายได้หลักของลูกหนี้รายนัน้ เพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ทแ่ี ท้จริงและกันสารองค่าเผื่อหนี้สูญได้อย่าง
พอเพียง นอกเหนือจากการกันสารองตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวแล้ว ธนาคารได้มกี ารกัน
สารองเป็ นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เพิม่ เติมสาหรับลูกหนี้ท่จี ดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
โดยพิจารณากันเงินสารองกลุ่มลูกหนี้ดงั กล่าวตามระดับความเสีย่ งแต่ละระดับตามนโยบายของธนาคาร
นโยบายการกันสารองสาหรับรายการนอกงบดุล
ธนาคารมีการประมาณการหนี้สินจากรายการภาระนอกงบดุ ลทุกไตรมาส ซึ่งเป็ นการกันสารองตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ในการกัน
เงินสารองภาระผูกพันนอกงบดุล ดังต่อไปนี้
1. รายการกันสารองภาระนอกงบดุลทีม่ คี วามเสีย่ งด้านเครดิตในระดับสูง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการคานวณเงินกองทุนทีต่ อ้ งดารงเท่ากับ 1.0
1.1 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ทถ่ี ูกจัดชัน้ เป็ นสินทรัพย์จดั ชัน้ ต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย
สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชัน้ สินทรัพย์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย โดยกัน เงินสารองในอัตราเดียวกัน กับอัตราการกันเงินสารองของลู กหนี้ราย
เดียวกันทีป่ รากฏในงบดุล
1.2 กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลที่ไม่เป็ นลูกหนี้ท่ถี ูกจัดชัน้ เป็ นสินทรัพย์จดั ชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
และปกติ ธนาคารพิจารณากันเงินสารองภาระผูกพันจากยอดประมาณการความเสียหายทีอ่ าจ
เกิด ขึ้น โดยการกันสารองเป็ น กลุ่ มลู กหนี้ (Collective Approach) เพิ่ม เติมของภาระผูกพัน
ดังกล่าว
2. กรณีเป็ นรายการนอกงบดุลทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดค่าแปลงสภาพน้อยกว่า 1.0 และเป็ น
ลูกหนี้ทจ่ี ดั ชัน้ ปกติและจัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ ธนาคารได้มกี ารกันสารองภาระผูกพันเป็ นกลุ่มลูกหนี้
(Collective Approach) เพิม่ เติมของภาระผูกพันเช่นเดียวกัน
3. ธนาคารได้ประมาณการหนี้สนิ อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 สาหรับหนี้สนิ ทีม่ ภี าระผูกพันและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีธ่ นาคารจะต้องสูญเสียตามภาระผูกพันดังกล่าว
นโยบายการบริหารสิ นเชื่อมีปัญหา
ธนาคารตระหนักถึงการบริหารสินเชื่อมีปัญหา (Non-Performing Loan) และสินเชื่อทีอ่ าจเสีอ่ มคุณภาพ
ลง (Possible Impared Loan: PIL) เป็ นเรื่องทีม่ ผี ลสาคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร จึงได้ตงั ้ ทีห่ น่ วยงานที่
ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ (Special Adivosry Banking Services: SABS) ในแนวป้ องกันระดับที่ 1 ซึ่งทางาน
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ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานพิจ ารณาสิน เชื่อ พิเ ศษ (Credit Restructuring Underwriting) ในแนวป้ อ งกัน ระดับ ที่ 2 เพื่อ
ป้ องกันสินเชื่อทีม่ ปี ั ญหาโดยใช้หลักการการเข้าไปดาเนินการแก้ไขปั ญหาก่อนเกิดและการแก้ไขปั ญหาทีร่ วดเร็ว
และติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทาให้สนิ เชื่อมีปัญหากลับมาเป็ นสินเชื่อปกติตาม
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงานพิจารณาสินเชื่อพิเศษที่ต้องการให้ม ั ่นใจในคุณภาพของการปรับโครงสร้างหนี้และ
ความถูกต้องของการจัดชัน้ ลูกหนี้ ทัง้ นี้ หน่ วยงานทีป่ รึกษาบริหารการเงินพิเศษ (SABS) มีการดูแลลูกหนี้ทค่ี าด
ว่าจะเริม่ ผิดนัดชาระหนี้ หรือแสดงสัญญาณเตือนเริม่ แรก (Early Warning Sign) หรือเคยเกิดภาวะทีม่ คี วามเสีย่ ง
เป็ นสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มที่ถูกจัดชัน้ กล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention) ที่ต้อง
ได้รบั การติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามควบคุมดาเนินการป้ องกัน ซึ่ง SABS Manager มี
หน้าทีป่ ระสานงานร่วมเจรจากับลูกหนี้เพื่อให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และระดับของปั ญหา และกาหนดแนวทางการ
แก้ไขในเบื้องต้นทีเ่ หมาะสมกับปั ญหาของลูกหนี้ อาทิ ในกรณีขาดสภาพคล่องระยะสัน้ สาหรับลูกหนี้ทย่ี งั สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ ธนาคารอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับปรุงวงเงิน ส่วนในกรณีประสบ
ปั ญหาระยะยาว เช่น การแข่งขันสูงหรือยอดขายลดลง ธนาคารอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามศักยภาพ
และความสามารถในการชาระหนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของธนาคาร ทีมเอกสารสัญญาและระเบียบปฎิบตั ิ
(Documentation) และทีมกฎหมาย (Legal Strategy) มีการประสานงานกับทีมพัฒนากลันกรองคุ
่
ณภาพหนี้เพื่อ
จัดทาเอกสารหรือวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นพืน้ ฐานสาหรับการประเมินนัน้ ๆ ให้เป็ นไปได้อย่างถูกต้อง ในการติดตามผล
การดาเนินงานนัน้ ทีมติดตามการชาระหนี้ (Monitoring) ได้มกี ารดูแล ติดตามการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในมาตรการ
ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ โดยประสานงานกับทีมพัฒนากลันกรองคุ
่
ณภาพหนี้ จนกว่าความเสี่ยงของลูกหนี้จะกลับสู่
สภาวะปกติและจัดชัน้ เป็ นหนี้ปกติ
สาหรับลูกหนี้มปี ั ญหา (NPL) เพื่อเป็ นการรับประกันว่าแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จะเป็ นไปตาม
นโยบายของธนาคารและเกณฑ์ทางกฎหมาย ทีมพัฒนาสินทรัพย์มกี ารประสานงานกับทีมกฎหมายเพื่อพิจารณา
หากลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมก่อนเจรจากับลูกหนี้ ทัง้ นี้ ธนาคารอาจพิจารณาตัดสินใจขาย NPL ทีไ่ ม่มศี กั ยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจต่อไปและไม่สามารถตกลงทีจ่ ะทาแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็ นลูกหนี้รายกลุ่มหรือรายบัญชี
เพื่อให้การลด NPL เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3 การคานวณเงิ นกองทุนสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณเงินกองทุน ธนาคารใช้อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ดังต่อไปนี้ ในการกาหนดน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ทุกประเภท (ยกเว้นลูกหนี้สถาบันการเงินที่ไม่มกี ารจัด
อันดับให้ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับน้ าหนักความเสี่ยงประเทศตาม OECD) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
คานวนสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตโดยวิธี Standardized Approach ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
▪ บริษท
ั มูดดีส้ ์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วสิ
▪ บริษท
ั แสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส
▪ บริษท
ั ฟิ ทช์ เรทติง้
▪ บริษท
ั ฟิ ทช์ เรทติง้ (ประเทศไทย)
▪ บริษท
ั ทริส เรทติง้
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ตารางที่ 5 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สาคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสีย่ งด้านเครดิต
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
รายการ

1. สิ นทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 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)

ยอดคง
ค้างเฉลี่ย
ระหว่าง
ปี 2562
842,695
754,212
66,737
14,090
7,656
914,101
17,051
892,687
4,363

31 ธ.ค.
2562

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค.
2561

836,694 848,697
753,649 754,776
60,239
73,236
15,411
12,769
7,395
7,916
709,147 1,119,055
15,293

ยอดคง
ค้างเฉลี่ย 31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
ระหว่าง
2562
2561
ปี 2562
1,246,326 1,643,937 848,714
1,104,797 1,454,800 754,793
118,281 163,327
73,236
14,090
15,411
12,769
9,158
10,399
7,916
1,068,625 1,018,196 1,119,055

18,808

19,176

689,010 1,096,365

1,042,876

4,844

3,882

6,573

19,544

18,808

989,387 1,096,365
9,265

3,882

1/ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่อ
สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลทีส่ าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวม
823,920
3,170
8,838
0
766
836,694

เงินให้สนิ เชื่อ
รวมสุทธิ 1/
750,189
2,685
774
1
753,649

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
สุทธิ2/
ค้างรับ)
60,239
6,767
357
8,044
243
60,239
15,411

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์
6,725
128
20
522
7,395

รวม
611,739
41,252
5,385
50,770
709,147

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
15,255
591,640
41,252
5,385
38
50,733
15,293
689,010

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว
4,844
4,844

31 ธ.ค. 2561
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวม
838,437
6,120
2,931
0
1,209
848,697

เงินให้สนิ เชื่อ
รวมสุทธิ 1/
749,764
4,700
311
0
1
754,776

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
สุทธิ2/
ค้างรับ)
73,236
9,390
504
2,620
255
73,236
12,769

1/

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์
6,047
916
0
953
7,916

รวม
987,669
36,066
55
95,265
1,119,055

รายการนอกงบดุล 3/
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
18,808
964,979
0
36,066
55
95,265
18,808
1,096,365

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว
3,882
3,882

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่ อสุทธิจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/
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กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม

หน่วย: ล้านบาท

รวม
1,613,514
19,252
9,463
37
1,672
1,643,938

เงินให้สนิ เชื่อ
รวมสุทธิ 1/
1,441,002
12,663
838
37
260
1,454,800

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
สุทธิ2/
ค้างรับ)
157,253
6,767
6,074
357
8,044
243
163,327
15,411

3/

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์
8,492
158
581
1,168
10,399

รวม
785,070
50,561
87,997
94,568
1,018,196

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
17,183
758,748
2,263
48,172
60
87,937
38
94,530
19,544
989,387

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว
9,139
126
9,265

31 ธ.ค. 2561
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา
กลุ่มแอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/
2/
3/

หน่วย: ล้านบาท

รวม
838,455
6,119
2,931
0
1,209
848,714

เงินให้สนิ เชื่อ
รวมสุทธิ 1/
749,782
4,699
311
0
1
754,793

สินทรัพย์ในงบดุล
เงินลงทุนใน
เงินฝาก
ตราสารหนี้ (รวมดอกเบีย้
สุทธิ2/
ค้างรับ)
73,236
9,390
504
2,620
255
73,236
12,769

3/

สินทรัพย์
ตราสาร
อนุพนั ธ์
6,047
916
0
953
7,916

รวม
987,669
36,066
55
95,265
1,119,055

รายการนอกงบดุล
การรับอาวัลตั ๋วเงิน
สัญญาอนุพนั ธ์
การค้าประกันและ
นอกตลาด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
18,808
964,979
0
36,066
55
95,265
18,808
1,096,365

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้
ซึง่ ธนาคารพาณิชย์ได้
ผูกพันไว้แล้ว
3,882
3,882

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่ อสุทธิจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

17

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต จาแนกตามอายุสญ
ั ญาทีเ่ หลือ
เฉพาะธนาคาร
รายการ
1. สิ นทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว

อายุไม่เกิน 1 ปี
430,799
376,437
35,566
15,411
3,385
484,231
9,179
470,208
4,844

31 ธ.ค. 2562
อายุเกิน 1 ปี
405,895
377,212
24,673
4,010
224,916
6,114
218,802
-

รวม
836,694
753,649
60,239
15,411
7,395
709,147
15,293
689,010
4,844

อายุไม่เกิน 1 ปี
442,797
398,318
26,672
12,769
5,038
858,903
12,351
842,670
3,882

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561
อายุเกิน 1 ปี
405,900
356,458
46,564
2,878
260,152
6,457
253,695
-

กลุ่มธนาคาร

หน่วย: ล้านบาท
รายการ

1. สิ นทรัพย์ในงบดุล
1.1 เงินให้สนิ เชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบดุล3/
2.1 การรับอาวัลตั ๋วเงิน การค้าประกันและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซง่ึ ธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว
1/
2/
3/

รวม
848,697
754,776
73,236
12,769
7,916
1,119,055
18,808
1,096,365
3,882

อายุไม่เกิน 1 ปี
577,214
468,788
88,736
15,411
4,279
658,078
13,090
637,776
7,212

31 ธ.ค. 2562
อายุเกิน 1 ปี
1,066,723
986,012
74,591
6,120
360,118
6,454
351,611
2,053

รวม
1,643,937
1,454,800
163,327
15,411
10,399
1,018,196
19,544
989,387
9,265

อายุไม่เกิน 1 ปี
442,797
398,317
26,672
12,769
5,039
858,902
12,351
842,669
3,882

31 ธ.ค. 2561
อายุเกิน 1 ปี
405,918
356,476
46,564
2,877
260,153
6,457
253,696
-

รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สนิ เชื่ อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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รวม
848,714
754,793
73,236
12,769
7,916
1,119,055
18,808
1,096,365
3,882

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 8 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท.
กาหนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
หน่วย: ล้านบาท

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

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
25,970
2,795
1,575 13,780
1/

ปกติ
731,491

775,611

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
51

รวม

2,717

0

-

-

0

2,717

-

789

-

-

-

-

789

-

-

-

-

-

-

0

-

1
734,998

25,970

2,795

1,575

13,780

1
779,118

51

31 ธ.ค. 2561
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือ
ภูมภิ าคของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือ
และละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศ
แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

ปกติ
732,913

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
28,158
2,071
1,927 17,674

782,743

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
118

รวม

4,754

0

1

-

-

4,755

-

315

-

-

-

-

315

-

0

-

-

-

-

0

-

1
737,983

28,158

2,072

1,927

17,674

1
787,814

118

รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้

ปกติ

ประเทศไทย
1,458,272
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่
11,693
รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
821
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
36
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
258
รวม
1,471,080

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
รวม
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
56,543
7,657
6,767 23,314 1,552,553

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
58

1,700

1

2

5

13,401

-

0

-

-

0

821

-

2

1

-

-

39

-

3
58,248

0
7,659

6,769

1
262
23,320 1,567,076

58

31 ธ.ค. 2561
หน่วย: ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค ไม่
รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

ปกติ
732,913

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัยจะ
สงสัย
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูญ
28,158
2,071
1,927 17,720

782,789

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
118

รวม

4,754

0

1

-

-

4,755

-

315

-

-

-

-

315

-

0

-

-

-

-

0

-

1
737,983

28,158

2,072

1,927

17,720

1
787,860

118

รวมยอดคงค้างเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 9 มูลค่าของเงินสารองที่กนั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และหนี้สูญที่ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศหรือ
ภูมภิ าค
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
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
ระหว่างงวด
8,989
9,249

16,481

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,989

9,249

51

31 ธ.ค. 2561
หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision
ระหว่างงวด
12,977
9,242
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

20,061

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,977

9,242

118

รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินด้วย

21

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision
ระหว่างงวด
21,832
15,701
1/

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

22,997

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
58

706

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

22,542

15,701

58

31 ธ.ค. 2561
หน่วย: ล้านบาท

เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
มูลค่าหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
General
Specific Provision
ออกจากบัญชี
Provision
ระหว่างงวด
13,006
9,242
1/

ประเทศหรือภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ประเทศไทย
กลุ่มเอเชียแปซิฟิค
ไม่รวมประเทศไทย
กลุ่มอเมริกาเหนือและ
ละตินอเมริกา
กลุ่มประเทศแอฟริกา
และตะวันออกกลาง
กลุ่มยุโรป
รวม
1/

20,061

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
Specific Provision
118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,006

9,242

118

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนี้สญ
ู ที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินด้วย
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 10 มูลค่า ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชัน้ ที่ ธปท. กาหนด
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
9,614
286,798
23,926
65,898
173,866
174,896
734,998

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
244
6
16,604
669
973
58
1,617
42
4,759
1,338
1,773
682
25,970
2,795

สงสัย
106
24
21
1,350
74
1,575

สงสัย
จะสูญ
201
10,914
315
600
1,589
161
13,780

รวม
10,065
315,091
25,296
68,178
182,902
177,586
779,118

31 ธ.ค. 2561
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
11,707
313,682
20,826
66,663
155,345
169,760
737,983

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
215
0
19,691
462
394
0
1,221
62
4,742
848
1,895
700
28,158
2,072

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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สงสัย
16
913
1
62
829
106
1,927

สงสัย
จะสูญ
210
15,216
363
882
849
154
17,674

รวม
12,148
349,964
21,584
68,890
162,613
172,615
787,814

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
319
113
17,478
1,191
1,088
326
3,870
316
4,761
1,348
30,732
4,365
58,248
7,659

ปกติ
15,508
346,275
61,383
118,184
324,829
604,901
1,471,080

สงสัย
36
2,030
64
145
1,367
3,127
6,769

สงสัย
จะสูญ
217
14,602
1,676
968
1,594
4,263
23,320

รวม
16,193
381,576
64,537
123,483
333,899
647,388
1,567,076

31 ธ.ค. 2561
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ
11,707
313,683
20,826
66,663
155,345
169,759
737,983

กล่าวถึง
ต่ากว่า
เป็ นพิเศษ มาตรฐาน
215
0
19,691
462
394
0
1,221
62
4,743
848
1,894
700
28,158
2,072

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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สงสัย
16
912
1
62
830
106
1,927

สงสัย
จะสูญ
218
15,217
363
919
848
155
17,720

รวม
12,156
349,965
21,584
68,927
162,614
172,614
787,860

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 11 มูลค่าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General Provision และ Specific Provision) และมูลค่าของหนี้สญ
ู ทีต่ ดั
ออกจากบัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ* จาแนกตามประเภทธุรกิจ
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
ประเภทธุรกิจ

General
Provision

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

16,481

31 ธ.ค. 2561

มูลค่าหนี้สญ
ู
Specific
ทีต่ ดั ออก
Provision
จากบัญชี
ระหว่างงวด
131
51

General
Provision

มูลค่าหนี้สญ
ู
Specific
ทีต่ ดั ออก
Provision
จากบัญชี
ระหว่างงวด
149
55

5,859

6,883

10,165

1,853

220

36

223

-

315

194

657

5,398

1,684
780

36
2,049

960
823

1,936

8,989

9,249

12,977

9,242

20,061

กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562
ประเภทธุรกิจ

General
Provision

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและ
บริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

22,997

31 ธ.ค. 2561

มูลค่าหนี้
สูญทีต่ ดั
Specific
ออกจาก
Provision
บัญชี
ระหว่างงวด
339
51

General
Provision

มูลค่าหนี้
สูญทีต่ ดั
Specific
ออกจาก
Provision
บัญชี
ระหว่างงวด
155
55

9,351

6,949

10,165

1,853

619

76

223

-

1,702

201

679

5,398

3,999
6,532

213
8,211

961
823

1,936

22,542

15,701

13,006

9,242

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

25

20,061

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 12 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. 2562
General
Specific
Provision Provision
20,061
12,977

รวม
33,038

31 ธ.ค. 2561
General
Specific
Provision Provision
14,990
9,978

รวม
24,968

-

9,249

9,249

-

9,242

9,242

(3,580)

5,261

1,681

5,071

12,241

17,312

-

-

-

-

-

-

16,481

8,989

25,470

20,061

12,977

33,038

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. 2562
General
Specific
Provision Provision
20,061
13,006

รวม
33,067

31 ธ.ค. 2561
General
Specific
Provision Provision
14,990
9,978

รวม
24,968

-

15,701

15,701

-

9,242

9,242

2,936

25,237

28,173

5,071

12,270

17,341

-

-

-

-

-

-

22,997

22,542

45,539

20,061

13,006

33,067

* รวมเงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 13 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของรายการนอกงบดุล*
แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร

ประเภทสินทรัพย์

1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้าหนักความเสีย่ 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 งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค. 2562
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
รวม
ในงบดุล
ดุล**
948,661
167,458 1,116,119

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
รวม
ในงบดุล
ดุล**
801,311
177,871 979,182

65,207

86,705

151,912

83,146

64,598

147,744

11,757

48,462

60,219

9,338

80,045

89,383

300,427

30,764

331,191

329,849

31,638

361,487

177,536
172,190
221,544
9,161

1,527
319

179,063
172,190
221,544
9,480

176,615
153,783
48,580
8,696

1,590
334

178,205
153,783
48,580
9,030

-

-

-

-

-

-

167,777 1,125,599

810,007

178,205

988,212

957,822

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

27

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มธนาคาร

ประเภทสินทรัพย์

1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้าหนักความเสีย่ 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 งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives
และ Securitization
รวม

31 ธ.ค. 2562
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
รวม
ในงบดุล
ดุล**
1,664,348
276,888 1,941,236

หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2561
รายการ
สินทรัพย์
นอกงบ
รวม
ในงบดุล
ดุล**
804,855
177,871 982,726

145,015

86,792

231,807

83,146

64,598

147,744

36,053

143,667

179,720

9,338

80,045

89,383

478,078

43,942

522,020

329,849

31,638

361,487

616,659
274,115
114,428
20,049

2,371
116
479

619,030
274,231
114,428
20,528

176,615
153,783
52,124
8,714

1,590
334

178,205
153,783
52,124
9,048

-

-

-

-

-

-

277,368 1,961,764

813,569

178,205

991,774

1,684,397

* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific Provision
** รวมธุรกรรม Repo และ Reverse Repo
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 14 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนัก
ความเสีย่ ง โดยวิธี SA
เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสิ นทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
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
สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
1/

ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.
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-

-
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-

-
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-

-
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เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 2561

หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสิ นทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง (%)

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
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
สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
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รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
1/ ในส่วนทีไ่ ม่มก
ี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2562

หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสิ นทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง (%)

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
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
สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
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รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.
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กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2561

หน่วย: ล้านบาท
ประเภทสิ นทรัพย์
น้าหนักความเสี่ยง (%)

ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการ
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
สินเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สินทรัพย์อน่ื
น้าหนักความเสีย่ ง (%)
ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
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รายการที่ ธปท. กาหนดให้หกั ออกจากเงิ นกองทุนของ สง.
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ
1/ ในส่วนทีไ่ ม่มก
ี ารปรับลดความเสีย่ งด้านเครดิต ซึง่ น้าหนักความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ต่อยอดหนี้ทงั ้ สิน้
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ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่ หี ลักประกันของแต่ละประเภทสินทรัพย์* โดยวิธี SA จาแนกตามประเภท
ของหลักประกัน
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทสิ นทรัพย์

1 ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ ง
เหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั
หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2 ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2562
หลักประกัน
การคา้
1/
ทางการเงิน
ประกันและ
อนุพนั ธ์ด้าน
เครดิ ต
70,871
4,300

31 ธ.ค. 2561
หลักประกัน
การคา้
1/
ทางการเงิน
ประกันและ
อนุพนั ธ์ด้าน
เครดิ ต
108,732
3,686

201

-

302

-

39,816

-

68,512

6

20,863

217

27,621

82

9,991
0
14
70,885

4,083
3,175
7,475

12,296
1
22
108,754

3,598
2,203
5,889

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ทงั ้ ในและนอกงบดุลแล้ว
1/ หลักประกันทางการเงินทีธ
่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสีย่ งได้
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กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทสิ นทรัพย์
1 ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคาร
กลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความ
เสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2 ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
รวม

31 ธ.ค. 2562
หลักประกัน การคา้ ประกัน
ทางการเงิน 1/ และอนุพนั ธ์
ด้านเครดิ ต
173,917
5,202

31 ธ.ค. 2561
หลักประกัน
การคา้ ประกัน
1/
ทางการเงิน
และอนุพนั ธ์ด้าน
เครดิ ต
108,732
3,686

201

-

302

-

125,804

378

68,512

6

34,035

547

27,621

82

13,877
0
153
174,070

4,277
3,201
8,403

12,296
1
22
108,754

3,598
2,203
5,889

* มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนนี้ทงั ้ ในและนอกงบดุลแล้ว
1/ หลักประกันทางการเงินทีธ
่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสีย่ งได้
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4.3 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของปั จจัย
ตลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึ่งปั จจัยหลักประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์
4.3.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
ธนาคารมีหน่วยงานทีเ่ ป็ นอิสระจากหน่วยงานธุรกิจสองหน่วยงานทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งด้าน
ตลาด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสิน ทรัพย์แ ละหนี้ สิน (ALCO) และหน่ วยงานบริหารความเสี่ยงด้า นตลาด
(MRM)
คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง ในการ
กากับดูแลให้การบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของ
ธนาคารและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite Statements) ซึ่งอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร โดย
คณะกรรมการกากับความเสีย่ งได้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็ นผู้ดูแลการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทัง้ การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกาหนดแนวทาง/คาสั ่ง รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ปิ ระเด็นความเสีย่ งด้านตลาด
และเพดานความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์แ ละหนี้ สินประกอบด้วยประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร ซึ่งดารงตาแหน่ ง
ประธาน และมีคณะผู้บริหารระดับสูงเป็ นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริห ารสินทรัพย์และหนี้สนิ มีการประชุม
ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือเมื่อจาเป็ น เพื่อทบทวนนโยบายที่ใช้ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้ สิน
รวมถึงความเสีย่ งด้านตลาดและความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาทบทวนฐานะสินทรัพย์
และหนี้สนิ ของธนาคารให้มคี วามสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด รวมถึงการ
กาหนดระดับอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อและเงินฝากทีเ่ หมาะสม
บริหารความเสี่ยงด้านตลาด (MRM)
บริหารความเสีย่ งด้านตลาดเป็ นหน่วยงานสนับสนุนทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการติดตามและกากับ
ดูแลความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร โดยขึน้ ตรงกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง
บริหารความเสีย่ งด้านตลาดมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
▪ พัฒนานโยบายใหม่สาหรับกากับการบริหารความเสีย่ งด้านตลาด และทบทวนนโยบายทีม่ อี ยู่ใน
ปั จ จุ บ ัน เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงด้า นกลยุ ท ธ์ข องธนาคาร ภาวะตลาด และกฎ
ข้อบังคับขององค์กรทีก่ ากับดูแลการดาเนินงานของธนาคาร
▪ พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด นากระบวนการนัน้ ไปปฏิบตั ิ และกากับดูแล
กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า และบัญชีเพื่อการธนาคาร
▪ พัฒนาแบบจาลองความเสี่ยง (Risk Models) และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองด้าน
ราคา (Pricing Models) ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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▪

จัดให้มรี ะดับความเสีย่ งด้านตลาดทีย่ อมรับได้ (Market Risk Appetite Statements) และเพดาน
ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Limits)

▪

ดาเนินการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) สาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า
เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของปั จจัยตลาดในทิศ
ทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงกาหนดสถานการณ์จาลองเพื่อใช้ในการทดสอบความ
เสีย่ งด้านตลาดในภาวะวิกฤติ

▪ ดาเนินการให้มกี ารจัดทาการประเมินตนเองในเรื่องการควบคุมความเสีย่ งด้านตลาด รวมทัง้ ทา
การประเมินตนเองดังกล่าว เพื่อให้ม ั ่นใจว่ามีการระบุความเสี่ยงด้านตลาดอย่างครบถ้วนและมี
การจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
นอกจากคณะกรรมการบริห ารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (MRM)
แล้ว ธนาคารยัง มีห น่ ว ยงานตรวจสอบ (Audit) เป็ น หน่ ว ยงานอิสระซึ่ง ท าหน้ า ที่ป ระเมิน ความเพีย งพอและ
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร รวมทัง้ ทาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ม ั ่นใจว่า การ
บริหารความเสีย่ งด้านตลาดเป็ นไปตามนโยบายทีธ่ นาคารกาหนดและเป็ 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 ูแลระดับความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้ ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทไ่ี ด้รบั
อนุ มตั ิ และหากเห็นว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญขึน้ ในอนาคตอันใกล้ หรือเหตุการณ์ความเสีย่ งที่
จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธนาคาร จะต้องรายงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที
ตัวอย่างเพดานความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร ได้แก่
▪ เพดานด้า นอัต ราแลกเปลี่ย น (FX Limits) ครอบคลุ ม ธุ ร กรรมด้า นอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่ า งประเทศทัง้ หมด โดยก าหนดเพดานความเสี่ยงดังกล่ า วให้สอดคล้อ งกับหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องฐานะเงินตราต่างประเทศเกินดุล (overbought) / ขาดดุล (oversold)
▪ เพดานความอ่ อ นไหวต่ อ อัต ราดอกเบี้ย (Interest Rate Sensitivity Limits: PV01) ใช้ค วบคุ ม
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยสาหรับผลิตภัณฑ์ทอ่ี ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้
PV01 ใช้ ว ัด ผลของการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ย 1 basis point ในช่ ว งเวลา (tenor
buckets) ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
▪ เพดานความเสี่ยงสูงสุด (Management Action Trigger Limits: MAT) กาหนดระดับความเสี่ยง
สูง สุ ด ที่ผู้บ ริห ารยอมรับ ได้ (Maximum Loss Levels) เมื่อ เกิด กรณี เ กิน เพดานที่ก าหนดต้ อ ง
รายงานให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ทราบ เพื่อตัดสินใจดาเนินการแก้ไขให้ลุล่วง
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ภายใต้ระดับเพดานความเสีย่ งทีก่ าหนดนี้ ธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการทาธุรกรรมทางการค้าและบริหารพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเงินลงทุน รวมทัง้

36

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริหารจัดการความเสีย่ งของธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ มีหน้าทีท่ บทวนวิธีปฏิบตั ิ กลยุทธ์
และผลการดาเนินงาน รวมทัง้ ติดตามความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้เพดานความเสีย่ งทีก่ าหนด
สาหรับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จดั ให้มนี โยบายซึ่งกาหนดแนวทางปฏิบตั ขิ นั ้
ต่าในการบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีทไ่ี ม่ใช่เพื่อการค้า และเปิ ดให้บริษทั ย่อยได้ใช้
ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของตน
4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีธ่ นาคารหรือบริษทั ย่อยไม่สามารถปฎิบตั ติ ามภาระผูกพันได้
เมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอภายใต้
ต้นทุนทีเ่ หมาะสมและทันต่อความต้องการจนทาให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สนิ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการกากับความเสี่ยงในการกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของธนาคารเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statements) ซึ่งอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยงเป็ นผู้กาหนดเพดานความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ทา
หน้าทีด่ าเนินการอย่างเหมาะสมหากระดับความเสีย่ งไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในการบริหารสภาพคล่องนัน้ บริหารเงินเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการบริหารสภาพคล่องในระดับภาพรวมทัง้
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ และธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงินเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการบริหาร
สภาพคล่องระหว่างวัน โดยการบริหารสภาพคล่องนัน้ รวมถึง
▪ การบริหารแหล่งเงินทุนให้มกี ารกระจายตัวอย่างเหมาะสม ทัง้ ในแง่ของประเภทตราสาร ผูใ้ ห้เงินทุน
ทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ของตลาด และสกุลเงิน
▪ การบริหารความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
▪ การถือครองพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ทเ่ี ปลี่ยนเป็ นเงินสดได้รวดเร็วและสามารถใช้เป็ นหลักประกัน
ในการกูย้ มื ได้
▪ การดารงสัดส่วนสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงประเภทของสินทรัพย์
และโอกาสในการหาเงินทุนของธนาคารทัง้ ทีม่ หี ลักประกันและไม่มหี ลักประกัน
▪ การดูแ ลหลัก การก าหนดราคาเงิน ทุ น (Funds Transfer Pricing - FTP) ให้สะท้อ นถึง ต้น ทุ นของ
สภาพคล่องของธนาคาร
ในการกาหนดกระแสเงินสดสาหรับรายงานสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap) ธนาคารได้ปรับกระแสเงิน
สดตามสัญ ญาด้ว ยพฤติก รรมของลู ก ค้า โดยอาศัยข้อ มูลในอดีต ทัง้ นี้ ธ นาคารได้มีก ารทบทวนการวิเ คราะห์
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการประมาณการกระแสเงินสดในรายงานสภาพคล่องสุทธิ
(Liquidity Gap Report) มีความสมเหตุสมผลและสะท้อนภาพความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของธนาคาร
นอกจากนี้ บริห ารเงิน ได้ร ับ มอบอ านาจในการบริห ารจัด การความเสี่ย งด้า นสภาพคล่ อ ง รวมทัง้
รับผิดชอบการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) สาหรับความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ซึ่งบริหารเงินดาเนินการ
ทดสอบภาวะวิกฤติเป็ นรายเดือนโดยมีการหารือร่วมกับบริหารตวามเสี่ยงด้านตลาด ทัง้ นี้ฐานะสภาพคล่องของ
ธนาคารจะถูกทดสอบภายใต้สถานการณ์จาลองหลายรูปแบบ เพื่อประเมินว่าธนาคารสามารถอยู่รอดภายใต้ภาวะ
วิกฤติทเ่ี กิดขึน้ เป็ นเวลานานได้หรือไม่
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริหารความเสีย่ งด้านตลาดในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง มี
ดังต่อไปนี้
▪
▪
▪
▪
▪

การพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
รวมทัง้ ร่วมหารือเกีย่ วกับสถานการณ์จาลองทีใ่ ช้ในการทดสอบภาวะวิกฤติ
จัดให้มรี ะดับความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทีย่ อมรับได้และเพดานความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
การให้ความเห็นชอบและแนะนาแนวทางปฏิบตั ภิ ายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง
การให้คาแนะนาและการทาการทดสอบ (Back Testing) สมมติฐานทีใ่ ช้ปรับพฤติกรรมของลูกค้า
การระบุ ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เพื่อดูแลให้ม ั ่นใจว่าการปฏิบตั เิ ป็ นไปตาม
นโยบายของธนาคารและกฎเกณฑ์ของทางการ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่ วยงานตรวจสอบ (Audit) เป็ นหน่ วยงานอิสระซึ่งทาหน้ าที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่ องเป็ น ไปตามนโยบายที่ธนาคารก าหนดและเป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ของทางการ
กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง
กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดแนวทางสาหรับการบริหารสภาพ
คล่ อ งให้มีประสิท ธิภาพ และเป็ น ไปตามข้อ กาหนดของทางการ นโยบาย กลยุ ท ธ์และแผนงานของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารจัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องซึ่งกาหนดขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ิใน
การบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติ ทัง้ นี้ธนาคารมีการทบทวนและทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพ
คล่องอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ม ั ่นใจว่าธนาคารมีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤติดา้ นสภาพคล่องทีอ่ าจเกิดขึน้
ได้
สาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ นั ้ ต่าในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และเปิ ดให้บริษทั ย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการพัฒนานโยบาย
ของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของตน
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4.5 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
4.5.1 รายละเอียดข้อมูลโดยทั ่วไปสาหรับความเสี่ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ยงของฐานะตราสารทุน (Equity Price Risk) ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงราคาตราสารทุ น คือ ความเสี่ย งที่เ กิด จากการเปลี่ย นแปลงราคา
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุน้ ทุน ทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงจากตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
การลงทุนในตราสารทุนของธนาคารอยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั มอบหมายซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั กลยุทธ์ ประเภทธุรกิจของผูอ้ อกตราสารทุน และวัตถุประสงค์ในการถือครองของธนาคารโดยอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และ/หรือคณะประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (Chief
Executive Committee) ทัง้ นี้ เงินลงทุนในตราสารทุนทัง้ หมดต้องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายการลงทุนและ
นโยบายความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารจะคานึงถึง
ปั จจัยทางด้านความเสีย่ ง เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด และความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยมี
การกาหนดวงเงินลงทุนสาหรับการลงทุนในตราสารทุน (Gross Limit) และเพดานวงเงินขาดทุน (Loss Limit) เพื่อ
ควบคุมดูแลการลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายและอยู่ภายในวงเงินทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ คานึงถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของธนาคาร
4.5.2 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี สมมติ ฐานและแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ใช้ในการประเมิ น
มูลค่ายุติธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิ บตั ิ ที่มีนัยสาคัญ
ธนาคารใช้นโยบายการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตามมาตรฐานบัญชี โดยมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ภาครัฐ คานวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนที่ออกจาหน่ ายในประเทศคานวณโดยใช้ ราคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้หรืออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้นัน้ หรือคานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปรับด้วยปั จจัยความเสีย่ งตามความเหมาะสม
มูลค่ายุตธิ รรมสาหรับเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื้อ
ครัง้ สุดท้าย ณ วันทาการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบัญชีท่รี ายงาน มูลค่า
ยุตธิ รรมของหน่ วยลงทุนใช้มลู ค่าสินทรัพย์สุทธิทป่ี ระกาศ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุตธิ รรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาดอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ทีล่ งทุน
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ตารางที่ 16 มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (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

กลุม่ ธนาคาร
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

169,773

1,906

12,819

5,612

7
2

7
2

1,324
1,129

7
2

169,764

1,897

71

2

10,366
189

5,603
2

0

0

(33)

0

14,308

64

909

993

4.6 ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิ น
ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน (Non-financial risk) หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายทัง้ ที่เป็ น
ตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน เช่นการถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือตามกฎระเบียบของทางการ หรือความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง อันเป็ นผลมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร
ระบบงานของธนาคาร การไม่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางการ หรือจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ภายนอกธนาคาร ธนาคารใช้วิธี Basic Indicator Approach (BIA) โดยใช้ร ายได้จ ากการดาเนิ น งาน (Gross
Income) เป็ นค่าตัวแทนในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ตามน้าหนักความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (RWA)
การบริหารความเสี่ยงทีม่ ใิ ช่ด้านการเงินของธนาคารดาเนินการโดยผ่านโครงสร้างการกากับดูแลซึ่งมี
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบระดับสูงสุดในการบริหารความเสีย่ งของทัง้ องค์กร คณะกรรมการธนาคาร
ได้มอบอานาจให้กับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มใิ ช่ด้านการเงิน ระดับธนาคาร (Bank Non-Financial
Risk Committee - BNFRC) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Non-Financial
Risk Committee – IT NFRC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นประธานคณะกรรมการ ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารและบริษัทในเครือ โดย
ดาเนินการกาหนดกลยุทธ์ให้ม ั ่นใจว่ามีการจัดการนโยบายและกากับดูแลด้วยกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมครบถ้วน
ธนาคารมีหลักการ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) ทีส่ อดคล้องกับ
แนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ธนาคารได้
จัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน (Non-Financial Risk Committee) อีก 3 คณะในระดับ
สายงานธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสาย
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งานที่เกี่ยวข้องเป็ นประธาน และขึ้นตรงต่อ BNFRC เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามหลักการ “แนวป้ องกัน 3
ระดับ” มีประสิทธิผลทัวทั
่ ง้ องค์กร
ภายใต้หลักการ “แนวป้ องกัน 3 ระดับ” (3 lines of defense risk governance model) สายงานธุรกิจและ
สายงานสนับสนุ น (BU/SU) ทาหน้าที่เป็ นแนวป้ องกันระดับที่หนึ่ง โดยเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักในการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงที่มใิ ช่ด้านการเงินของหน่ วยงานของตน บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการธุรกิจ (Business
Operational Risk Management: BORM) เป็ นหน่ วยงานจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้สายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุ น ใน
การบริหารและควบคุมความเสี่ยง โดยมีสายการรายงานร่วม (Joint reporting line) ต่อหน่ วยงานบริหารความ
เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กร (Corporate Operational Risk Management: CORM)
ธนาคารได้จ ัด ตัง้ หน่ ว ยงานบริห ารความเสี่ย งด้า นปฏิบ ัติก ารองค์ก ร (Corporate Operational Risk
Management: CORM) ซึ่งขึน้ ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง (CRO) เป็ นแนวป้ องกันระดับที่
2 ท าหน้ า ที่ใ นการก ากับ ดูแ ลการบริห ารความเสี่ย งที่มิใ ช่ ด้า นการเงิน ของทัง้ องค์ ก ร เช่ น ความเสี่ย งด้า น
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงด้านการควบคุม ความเสี่ยงด้านกิจกรรมที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารภาวะวิกฤตและแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/แผนการเรียกคืนการ
ดาเนินงาน ความเสีย่ งด้านการบริหารภาวะวิกฤตและแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/แผนการกูค้ นื การ
ดาเนินงาน ความเสีย่ งด้านการทุจริต ความเสีย่ งต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สนิ และความปลอดภัยใน
สถานทีท่ างาน CORM กาหนดนโยบาย และมาตรฐานด้านบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าจะมี
การระบุและประเมินความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานอย่าง
เป็ นระบบสอดคล้องกัน
กากับการปฏิบตั งิ าน (Compliance) เป็ นแนวป้ องกันระดับที่ 2 ทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลความเสีย่ งด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ทางการ (Compliance risk) ซึ่งเป็ นหนึ่งในประเภทความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน กากับ
การปฏิบตั งิ านกาหนดนโยบายด้านการปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ทางการ (Compliance Risk Policy) เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การบริหารความเสีย่ งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
กฏหมาย (Legal) และควบคุมการเงิน (Financial Control) เป็ น แนวป้ อ งกัน ระดับที่ 2 ซึ่ง ขึ้น ตรงต่อ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน ตามลาดับ ทาหน้าทีใ่ น
การกากับดูแลความเสีย่ งด้านกฏหมายและความเสีย่ งด้านการเงินที่มสี าเหตุมาจากความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน
หน่ ว ยงานตรวจสอบท าหน้ า ที่เ ป็ น “แนวป้ อ งกัน ระดับ ที่ 3” ภารกิจ ของสายงานตรวจสอบคือ การ
ตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้ม ั ่นใจว่ามาตรการควบคุมภายในซึ่งดาเนินการโดยแนวป้ องกันระดับทีห่ นึ่ง (หน่ วยงาน
ธุรกิจและหน่ วยงานสนับสนุ น) และแนวป้ องกันระดับทีส่ อง (บริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารองค์กร กากับการ
ปฏิบตั ิงาน กฏหมาย และควบคุมการเงิน) ได้รบั การออกแบบอย่างดีและสามารถควบคุมความเสี่ยงในการทา
ธุรกิจของธนาคารอย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ หน่วยงานตรวจสอบจะให้คาแนะนาทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เพื่อปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาล กรอบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ธนาคารมีการใช้เครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่มใิ ช่ด้านการเงิน อาทิเช่น การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) ข้อกาหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement: RAS) ดัช นี ช้ีว ัด ความเสี่ย งที่สาคัญ (Key Risk Indicators:
KRI) การจัดการเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Incident Management) การติดตามความคืบหน้ าของแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Action Tracking) กระบวนการอนุ มตั ิผลิตภัณฑ์และบริก ารใหม่ (Product and Service Approval
Process: PSAP) นโยบายบริห ารความเสี่ย งจากการใช้บ ริก ารจากผู้ใ ห้บ ริก ารภายนอก (Outsourcing Risk
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Management) และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแผนการกูค้ นื การดาเนินงาน (BCP / DRP) และ
การทดสอบการควบคุมทีส่ าคัญ (KCT)
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (RCSA) เป็ นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ ประเมิน
ความเสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม รวมถึงการพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
กาหนดดัชนีช้วี ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญระดับองค์กรและระดับธุรกิจเพื่อใช้เป็ นสัญญาณเตือนให้กบั ผูบ้ ริหารทุกระดับ
เพื่อดาเนินการจัดการและควบคุมความเสีย่ งในเชิงรุก การบริหารเหตุการณ์ความเสีย่ ง (Incident Management)
เป็ นกระบวนการที่ช่วยในการตรวจหา แก้ไข และวิเคราะห์เหตุการณ์ ความเสี่ยง รวมถึงการเก็บข้อมูลความ
เสียหาย การรายงานเหตุการณ์ความเสีย่ งและการจัดการแก้ไขเป็ นสิง่ สาคัญทีท่ าให้ ผูบ้ ริหารเข้าใจและตระหนัก
ถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ความเสีย่ ง จุดอ่อนในการควบคุมความเสีย่ ง และภาพรวมของความ
เสีย่ งทีม่ ใี นธนาคาร ธนาคารใช้ระบบการบริหารความเสีย่ ง (GRC System) เป็ นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์
ความเสีย่ ง การติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการจัดการความเสีย่ ง (Action Tracking Module) ทัง้ รายการ
ทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Item) และจากวิธกี ารอื่นทีไ่ ม่ใช่การตรวจสอบ (Non-audit Item) เพื่อให้ม ั ่นใจ
ทุกเหตุการณ์ได้รบั การติดตามและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
RAS กาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ผ่านมา โดย
กาหนดทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการการวัดผล ติดตาม และการรายงาน RAS จะดาเนินการผ่าน
รายงานความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน (Non-Financial Risk Dashboard: NFRD) ซึ่งจัดทาขึน้ อย่างสม่าเสมอ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่ดา้ นการเงิน คณะกรรมการกากับความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะส่งเสริมการบริหารความเสีย่ งในเชิงรุก ในกรณีทธ่ี นาคารมีความเสีย่ งเกินกว่าระดับที่
กาหนดไว้ หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะบ่งชีป้ ระเด็นปั ญหาทีเ่ กิดในรายงาน ซึ่งผูบ้ ริหารและพนักงานต้องดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ความเสีย่ งกลับมาอยู่ภายในระดับทีย่ อมรับได้
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการอนุ มตั ผิ ลิตภัณฑ์และบริการทีอ่ อกใหม่และทบทวนผลิตภัณฑ์และบริการ
(Product and Service Approval Process: PSAP) ทีม่ อี ยู่ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการทีธ่ นาคารเสนออยู่
ภายใต้หลักการของความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยกาหนดให้มกี ารระบุและจัดการความเสี่ยงที่อ าจ
เกิดขึน้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานและการควบคุมทีจ่ าเป็ นอย่างเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุ นผลิตภัณท์
และบริการใหม่ดงั กล่าวให้ดาเนินการภายใต้ระดับความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้
ธนาคารได้ ก าหนดให้ มีน โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากการใช้ บ ริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก
(Outsourcing Risk Management) เพื่อกาหนดหลักการและมาตรฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิผล
ธนาคารได้จดั ให้มนี โยบายและมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) ซึ่งกาหนด
แนวทางให้กบั ทุกหน่ วยงานในการพัฒนาแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็ นหน่ วยงานภายใต้ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ทาหน้าที่
กากับดูแลการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทัง้ ประเมินระดับความ
พร้อมและประสานงานการพัฒนาแผนเพื่อให้ธนาคารมีความพร้อมในด้านการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง/การกู้คนื
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP/DRP)
ธนาคารได้กาหนด การทดสอบการควบคุมทีส่ าคัญ ( Key Control Testing: KCT) เพื่อเป็ นแนวทางและ
มาตรฐานสาหรับหน่ วยงานธุรกิจและหน่ วยงานสนับสนุ นทุกหน่ วยงาน KCT เป็ นวิธกี ารและกระบวนการสาหรับ
การระบุการควบคุมที่สาคัญ , การนาไปปฏิบตั ิและการทดสอบเพื่อให้ม ั ่นใจว่าความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินที่
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เกี่ย วข้อ งกับกิจกรรมทางธุรกิจ อยู่ภ ายในระดับ ที่ธนาคารยอมรับได้ มีก ารควบคุ มที่มีป ระสิทธิผ ลและสร้าง
วัฒนธรรมป้ องกันความเสีย่ งเชิงรุก
การบริหารความเสี่ยงที่มใิ ช่ด้านการเงินของบริษัทย่อย มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสีย่ งของธนาคารตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยมีการจัดองค์กรเพื่อการบริหารความ
เสีย่ งสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของธนาคาร
4.7 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสียหายต่อรายได้หรือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ของธนาคาร อัน เกิด จากฐานะที่ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ใ นบัญ ชีเ พื่อ การค้า ซึ่ง ได้ร ับ ผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
กากับความเสีย่ งในการกากับดูแลให้การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารเป็ น ไปด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบและการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของธนาคารให้อยู่ภายในโครงสร้างและภายใต้ระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite Statemens) ซึง่ อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยงเป็ นผู้กาหนดเพดานความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ ทา
หน้าทีด่ าเนินการอย่างเหมาะสมหากระดับความเสีย่ งไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารมีปัจจัยพืน้ ฐาน 4 ประการ ดังนี้
▪
▪
▪
▪

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

บริหารเงินเป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารในระดับภาพรวม รวมทัง้ ดูแลให้ม ั ่นใจว่าการดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริหาร
ความเสีย่ งด้านตลาดซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบในการกาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และ
เพดานความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อให้ม ั ่นใจว่าความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารได้มกี ารระบุ วัด ติดตาม ควบคุมและรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม กรณีท่ี
มีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ บริหารความเสี่ยงด้านตลาดจะเป็ นผู้ร ายงานไปยังผู้บ ริห าร
ระดับสูงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ จะเป็ นผูร้ ายงานไปยังคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง ทัง้ นี้บริหารเงินเป็ นผูร้ บั ผิด ชอบ
ในการนาเสนอแผนงานในการแก้ไขเพื่อขออนุ มตั ิ/ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ นอกจากนี้ ควบคุมทางการเงินเป็ นผูด้ แู ลให้วธิ ปี ฏิบตั ทิ างบัญชีสอดคล้องกับนโยบายที่
เกีย่ วข้องและข้อกาหนดของกฎหมาย
นอกจากนี้ ธนาคารยัง มีหน่ วยงานตรวจสอบ (Audit) เป็ นหน่ วยงานอิสระซึ่งทาหน้ าที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทัง้ ทาหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้ม ั ่นใจว่าการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเป็ นไปตามนโยบายที่
ธนาคารกาหนดและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของทางการ
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ในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารนัน้ ธนาคารใช้ Repricing Gap เป็ น
เครื่องมือในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่ า ทาง
เศรษฐกิจ ของธนาคารในแต่ละเดือ น Repricing Gap ใช้อ ายุ สัญ ญาคงเหลือ หรือระยะเวลาการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยครัง้ ต่อไปตามทีร่ ะบุในสัญญา โดยธนาคารมีการกาหนดเพดานความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ ย เพื่อใช้ใน
การดูแลและควบคุมผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มตี ่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของธนาคาร โดยมีการรายงานผลการประเมินความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคารไป
ยังคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ และคณะกรรมการกากั บความเสีย่ งเป็ นประจาทุกเดือนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจาทุกไตรมาส
ธนาคารมีการใช้วธิ กี ารป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
เช่น การใช้วธิ กี ารทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิ น โดยพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกของธนาคาร รวมทัง้ การคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจาก
หน่วยงานวิจยั ของธนาคาร
ธนาคารมีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์
ผิดปกติซ่งึ อาจเกิดขึน้ ได้ โดยในปั จจุบนั กาหนดให้คานวนการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารโดยตัง้ สมมติฐานว่ามีการเปลี่ย นแปลงของดอกเบี้ย บนเส้นโครงสร้างอัต รา
ดอกเบี้ย (Yield Curve) ในระดับต่าง ๆ กัน ธนาคารมีการรายงานผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและต่อมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เพิม่ /ลด 100 bps และ 200 bps เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ย (Parallel Shift) และจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากัน (Twist) ของเส้นโครงสร้างอัตรา
ดอกเบีย้ รวมทัง้ มีการรายงานสถานการณ์จาลองทีใ่ ช้ทดสอบและผลจากการทดสอบภาวะวิกฤติ
ธนาคารกาหนดโครงสร้างองค์กรของธนาคารโดยให้มรี ะบบตรวจสอบและถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มี
การแบ่ ง แยกหน้ า ที่แ ละขอบเขตการควบคุม นอกจากนี้ ยัง มีร ะบบการควบคุ ม ภายในซึ่ง ก าหนดกรอบและ
กระบวนการปฏิบตั งิ านโดยละเอียด รวมถึงการมอบอานาจ การตรวจสอบธุรกรรม การกระทบยอดรายการ บัญชี
การบันทึกเอกสารและสัญญาเพื่อให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
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ตารางที่ 17 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. 2562
31 ธ.ค. 2561

กลุ่มธนาคาร
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561

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

(294)
124
(15)

(1,587)
(180)
1

(800)
31
(2)

(1,029)
(59)
(2)

(293)
124
(15)

(1,590)
(180)
1

(800)
31
(2)

(1,029)
(59)
(2)

(185)

(1,765)

(771)

(1,091)

(185)

(1,768)

(771)

(1,091)

(0.62)

(5.89)

(2.42)

(3.43)

(0.62)

(5.90)

(2.42)

(3.42)

ฐานะสุทธิของรายการในงบดุลและนอกงบดุลทีอ่ ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ณ สิน้ ปี 2562 ในกรณีทอ่ี ตั รา
ดอกเบี้ยมีการปรับ เพิ่มขึ้นและลดลงลงร้อยละ 1 แบบเท่ากันทุกระยะเวลา (Parallel Shift) จะส่งผลกระทบให้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิใน 1 ปี ขา้ งหน้าลดลงร้อยละ 0.62 และร้อยละ 5.89 ของประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุทธิใน 1
ปี ขา้ งหน้าตามลาดับ
ส่วนผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงินระดับ Full Consolidation ส่วนใหญ่มา
จากส่วนของธนาคาร ซึ่งลักษณะของธุรกิจมีความเสีย่ งเกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบีย้ ดังนัน้ ผลกระทบจึงเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลกระทบของธนาคาร
สาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบายกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ นั ้ ต่าในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ สาหรับฐานะทีไ่ ม่ได้ อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า (อันรวมถึงการ
บริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการนอกงบดุล) และเปิ ดให้บริษทั ย่อยได้ใช้ดุลย
พินิจในการพัฒนานโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของตน
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4.8 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการนา
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธนาคาร และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุน หรือความอยู่รอดของธุรกิจ
นโยบายความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็ นนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้ม ั ่นใจว่าธนาคารและบริษทั ย่อย
มีแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทัง้ นี้ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของธนาคารมีหน้าที่
สนับสนุ นให้ธนาคารและบริษทั ย่อยมีความตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจแฝงอยู่ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึง
การนาเครื่องมือและวิธกี ารตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าใช้ในการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
▪ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรทีค่ ณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หน่วยงานธุรกิจ/หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษทั ย่อยของธนาคารฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธ์
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และการควบคุมงบประมาณและติดตามผลของการดาเนินกลยุทธ์
▪ การบริห ารความเสี่ย งด้า นกลยุ ท ธ์ หมายถึง กระบวนการขององค์ก รที่ ค ณะกรรมการ ผู้บ ริห าร
หน่ วยงานธุรกิจ/หน่ วยงานสนับสนุ น ตลอดจนบริษทั ย่อยของธนาคารฯ ร่วมกันระบุถงึ ปั จจัยความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ กาหนดกรอบวิธดี ูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม ตลอดจนดาเนินการลดความเสีย่ ง
ดังกล่าว
ธนาคารจะทบทวนนโยบายหลักด้านความเสี่ยงกลยุทธ์เป็ นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุงให้สะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก รวมทัง้ ทบทวนนโยบายเสริม กรอบปฏิบตั ิ หรือแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกันของหน่วยธุรกิจ/หน่วยสนับสนุน และบริษทั ย่อย เพื่อให้มคี วามสอดคล้องกัน
นอกจากนี้ ธนาคารได้มกี ารประเมินระดับความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ คุณภาพการบริหารความเสีย่ งด้านกล
ยุทธ์ และแนวโน้มความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็ นประจาทุกปี
4.9 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสีย่ งด้านเชื่อเสียง หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ที่
เกิดจากการกระทาหรือไม่ทากิจกรรมใดๆ ที่ทาให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้ได้ว่ามีความไม่เหมาะสม ผิด
จรรยาบรรณ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ธนาคารมีการระบุ และประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงในระดับธนาคาร (Bank-wide) เป็ นประจาทุกปี
รวมถึงมีการจัดการกับความเสีย่ งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในกระบวนการประเมินความความเสีย่ งด้วยตนเอง
(RCSA) จะมีการพิจารณาถึงความเสีย่ งด้านชื่อเสียงของธนาคาร
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5. การเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นกองทุนเพิ่ มเติ มตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที่ 18 ข้อมูลคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
1
2

หัวข้อ
ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB 27NA

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB 296A

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
XS2084378798

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน

มีคุณสมบัติ
-

มีคุณสมบัติ
-

มีคุณสมบัติ
-

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

5,430 ลบ.

30,000 ลบ.

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
29-พ.ค.-60
มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
28-มิ.ย.-62
มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ประมาณ 12,089 ลบ.
(400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
1,000 (หนึ่งพัน) ดอลลาร์สหรัฐ / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
2-ธ.ค.-62
ไม่มกี าหนดระยะเวลาการชาระคืน

29-พ.ย.-70
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาต
จาก ธปท.ก่อน

28-มิ.ย.-72
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาต
จาก ธปท.ก่อน

ไม่มกี าหนดอายุ
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาต
จาก ธปท.ก่อน

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็ นเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้าของ / เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสาร
ทางการเงิน / เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)
มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
กรณีท่ีมีคุ ณสมบัติไม่เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
ให้ระบุคุณสมบัตดิ งั กล่าว
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่ม
และระดับธนาคารพาณิชย์
จานวนทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงิน ที่ไ ม่ มีก ารกาหนดระยะเวลาการ
ชาระคืนหรือมีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทาง
การเงินก่อนได้รบั การอนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแลหรือไม่
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15

16

17
18
19
20

21

22
23

หัวข้อ
รายละเอียด
วันที่มสี ทิ ธิไถ่ถอน วันที่มภี าระผูกพันในการไถ่ถอนและ มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ แรก 29 พ.ย.
จานวนเงินในการไถ่ถอน
2565 หรือ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี
อันส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีของผูอ้ อก
ต ร าส าร เปลี่ ย นแปลงไ ป / ห รื อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงิน กองทุน ชัน้ ที่ 2 มีคุ ณสมบัติไ ม่ค รบถ้วน
ตามเกณฑ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง / หรือ เป็ น ไปตาม
เงื่อนไขเพิม่ เติมของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
หลังจาก 29 พ.ย. 2565 ผูอ้ อกตราสารอาจ
ขอไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ในวันชาระดอกเบีย้
ตราสารงวดใดก็ได้
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ ใด
ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงทีห่ รือลอยตัว
ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.5 ต่อปี
มี Dividend Stopper หรือไม่
ไม่มี
ธนาคารพาณิช ย์มีอ านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ า ย
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้ตามเงื่อนไข
ดอกเบี้ย หรือ ผลตอบแทนอื่น ใดได้ เ องทัง้ หมด หรือ
ทีป่ รากฏในข้อกาหนดสิทธิ
บางส่วน หรือตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อน ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนดดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้
ก าหนดหรือ ไม่ เช่ น มีเ งื่อ นไขในการก าหนดอัต รา
เป็ นขัน้ บันได
ผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะขัน้ บันได (Step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
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รายละเอียด
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ แรก 28 มิ.ย.
2567 หรือ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี
อันส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีของผูอ้ อก
ต ร าส าร เปลี่ ย นแปลงไ ป / ห รื อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงิน กองทุน ชัน้ ที่ 2 มีคุ ณสมบัติไ ม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง / หรือ เป็ น ไปตาม
เงื่อนไขเพิม่ เติมของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 28 มิ.ย. 2567 ผูอ้ อกตราสารอาจ
ขอไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ในวันชาระดอกเบีย้
ตราสารงวดใดก็ได้

รายละเอียด
มีส ิท ธิไ ถ่ ถ อนก่ อ นก าหนดครัง้ แรก 2 ธ.ค.
2567 หรือ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี
อันส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีของผูอ้ อก
ต ร าส าร เปลี่ ย นแปลงไ ป / ห รื อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารที่เคยนับเป็ น
เงิน กองทุน ชัน้ ที่ 1 มีคุ ณสมบัติไ ม่ค รบถ้วน
ตามเกณฑ์ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง / หรือ เป็ น ไปตาม
เงื่อนไขเพิม่ เติมของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 2 ธ.ค. 2567 ผูอ้ อกตราสารอาจขอ
ไถ่ถอนก่อนกาหนดได้ในวันชาระดอกเบีย้
ตราสารงวดใดก็ได้

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.0 ต่อปี
ไม่มี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้ตามเงื่อนไข
ทีป่ รากฏในข้อกาหนดสิทธิ

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.9 ต่อปี
มี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้ตามเงื่อนไข
ทีป่ รากฏในข้อกาหนดสิทธิ

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนดดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้
เป็ นขัน้ บันได

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนดดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้
เป็ นขัน้ บันได

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
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24

25
26
27
28
29
30

31
32

หัวข้อ
รายละเอียด
กรณีทส่ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการ
แปลงสภาพที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ นั ้น ก าหนดไว้
(Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทัง้
จานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลง
สภาพ (Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสาร
ทางการเงินทีม่ กี ารแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสาร
ทางการเงินทีม่ กี ารแปลงสภาพไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร กรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
พาณิชย์นนั ้ กาหนดไว้
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อกตราสาร
อาจตัดตราสารนี้เป็ น หนี้สูญทัง้ จานวนหรือ
บางส่ ว นได้ แต่ต้อ งเกิดขึ้น ภายหลังจากที่ผู้
ถือ หุ้น สามัญ หุ้น บุร ิมสิทธิและตราสารทาง
การเงิ น ที่ นั บ เป็ นเงิ น กองทุ น ชั น้ ที่ 1 ได้
รับภาระผลขาดทุนนัน้ แล้ว ทัง้ นี้การตัดตรา
สารนี้เป็ นหนี้สูญดังกล่าวจะต้องมีอตั ราส่วน
ไม่ ม ากกว่ า อัต ราส่ ว นของการลดทุ น และ
อั ต ราส่ ว นของการตั ด ตราสารที่ นั บ เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
กรณี มีก ารลดมูล ค่ า เป็ น การลดมูล ค่ า ถาวรหรือ
ชัวคราว
่

รายละเอียด
-

รายละเอียด
-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อกตราสาร
อาจตัดตราสารนี้เป็ น หนี้สูญทัง้ จานวนหรือ
บางส่ ว นได้ แต่ต้อ งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้
ถือ หุ้น สามัญ หุ้น บุร ิมสิทธิและตราสารทาง
การเงิ น ที่ นั บ เป็ นเงิ น กองทุ น ชั น้ ที่ 1 ได้
รับภาระผลขาดทุนนั น้ แล้ว ทัง้ นี้การตัดตรา
สารนี้เป็ นหนี้สูญดังกล่าวจะต้องมีอตั ราส่วน
ไม่ ม ากกว่ า อัต ราส่ ว นของการลดทุ น และ
อั ต ราส่ ว นของการตั ด ตราสารที่ นั บ เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1

มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อกตราสาร
อาจตัดตราสารนี้เป็ น หนี้ สูญทัง้ จานวนหรือ
บางส่ ว นได้ แต่ต้อ งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้
ถือหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ รับภาระผลขาดทุน
นั ้น แล้ ว ทัง้ นี้ ก ารตัด ตราสารนี้ เ ป็ น หนี้ สูญ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี อ ั ต ราส่ ว นไม่ ม ากกว่ า
อัต ราส่ วนของการลดทุนและอัตราส่วนของ
การตัดตราสารทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1

ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน

ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน

ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน

ลดมูลค่าถาวร

ลดมูลค่าถาวร

ลดมูลค่าถาวร
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33
34

หัวข้อ
ห า ก เ ป็ น ก า ร ล ด มู ล ค่ า ชั ว่ ค ร า ว ใ ห้ อ ธิ บ า ย
กระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณี
์
ทม่ี กี ารชาระบัญชี
(ให้ระบุประเภทของตราสารทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
-

รายละเอียด
-

ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ / หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

50

ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ / หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

รายละเอียด
หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ
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ตารางที่ 19 การกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกองทุน
หน่วย: ล้านบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้
7.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.4 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ

51

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

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
ทางการเงิ น
(ข)

13,427
121,581
0
7,395
60,507
168,062

23,853
236,311
0
10,399
166,265
8,953

671,661
1,285
672,946
58
24,470
939
647,479

1,458,961
1,883
1,460,844
66,737
44,538
939
1,348,630

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

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
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

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
การเงิ น
ทางการเงิ น
(ก)
(ข)
0
0
2,738
4,810
13,116
23,642
3,001
22,363 (H)
2,331
1,496 (I)
5,706
11,468
1,045,343
1,858,190
663,558
72,751
2,362
0
418
7,331
77,353
0
2,387
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1,398,112
86,626
3,382
0
418
9,719
108,835
0
11,735

(K)
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จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
การเงิ น
ทางการเงิ น
(ก)
(ข)
0
0 (I)
28,068
44,552
854,228
1,663,379
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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 ะซื้อหุน้
25.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
25.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน – หุน้ บุรมิ สิทธิ

106,224
0
106,224
91,541
0
91,541
0
43,217
0
43,217
-
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106,224
0
106,224
91,541
0
91,541
0
43,217
0
43,217
-

(A)
(B)
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25.5 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน – 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 รรมตราสารป้ องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.7 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้ องกันความเสีย่ งสาหรับการ
ป้ องกันความเสีย่ 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
54

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
6,010
7,210
319
(17)
0
(1,502)

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
ทางการเงิ น
(ข)
6,042
7,192 (E)
377 (F)
(17) (G)
0
(1,510)

-

-

50,347
3,360
3,360
0
46,987

53,977
3,360
3,360
0
50,617

(C)
(D)
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25.8 หัก หุน้ ทุนซื้อคืน – หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.9 หัก หุน้ ทุนซื้อคืน – หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
25.10 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
191,115
0
191,115
1,045,343
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จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์ อ้างอิ ง
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ (ค)
ทางการเงิ น
(ข)
194,777
34 (J)
194,811
1,858,190
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ตารางที่ 20 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินกองทุน
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 สามัญซื้อคืน
91,541
(A)
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
43,217
(B)
ทุนสารองตามกฎหมาย
3,360
(C)
เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
47,299
(D)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
5,765
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
5,477
(E)
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
301
(F)
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
(13)
(G)
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
56
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องค์ประกอบของเงิ นกองทุน แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
งบการเงิ นภายใต้
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
14
(J)

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 ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
191,196
กากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash
flow hedge reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(61)
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
(61)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
14,015
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
8,320
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3,007
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
57

(H)
(H)
(I)
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รายการ

21 การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีน่ ับเป็ 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 ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่
ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละ
บริษทั นัน้
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

58

องค์ประกอบของเงิ นกองทุน แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
งบการเงิ นภายใต้
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่ ธุรกิ จ หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(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
25,342
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
165,793
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื้อคืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิ
12,089
ทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
2
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
12,091
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
59

(J)
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รายการ

40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ 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)
60

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

-

0
12,091
177,884
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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 สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้อคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
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
การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การถือตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
61

42,430
10,214
3
52,647
-

แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

(K)
(L)
(J)
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รายการ

62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และ
กรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ 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)

62

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

-

0
52,647
230,531

แหล่งที่มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)
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หมายเหตุและการอ้างอิ งในตารางที่ 19 และตารางที่ 20
Basel III ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับการกากับดูแลเงินกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของธนาคาร รายการต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และกาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ใช้สาหรับการคานวณเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ หัวข้อที่ 21 และหัวข้อที่ 22 ให้ความสาคัญกับรายการต่าง ๆ เหล่านี้ และการอ้างอิง (A) ถึง (L) ข้างล่างนี้เพื่ออธิบายและง่ายต่อการกระทบยอด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(DTAs) ขึน้ อยู่กบั กาไรทีจ่ ะรับรูใ้ นอนาคต จะถือเป็ นรายการหักจากการคานวณเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ หลังจากสุทธิจากการหักหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTLs)
แล้ว
รายงานในงบดุล
การนับเงิ นกองทุน
(A) หุน้ สามัญ
91,541 (A) ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
91,541
(B)

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้

(C)

ทุนสารองตามกฎหมาย

(D)

กาไรสุทธิคงเหลือจัดสรร
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - รายการปรับปรุงบัญชี
กาไร (ขาดทุน) งวด 1/2562 (หลังหักเงินปั นผล)
กาไร (ขาดทุน) งวด 2/2562
กาไรทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ข้อ 25.7.2 ตามจานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

43,217 (B)
3,360 (C)
(D)
45,839
(304)
1,356
3,726
50,617
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ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
การนับเงินกองทุน
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
หัก กาไรสะสมส่วนที่ ธปท.ไม่ให้นับเป็ นเงินกองทุน
กาไร (ขาดทุน) งวด 1/2562 นับเข้าเป็ นเงินกองทุนบางส่วน
(รวมรายการปรับปรุง)
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร ข้อ 6 องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน (ยังไม่รวมกาไรงวด 2/62 เข้าเป็ น
เงินกองทุน ณ 31 ธ.ค. 62)

43,217
3,360

45,839
0
1,460

47,299
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(E)

รายงานในงบดุล
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

การนับเงิ นกองทุน
7,192 (E)

การนับเงินกองทุน
หัก ทีด่ นิ ทีป่ ิ ดทาการ
สาขาทีไ่ ม่อนุญาตินับเป็ 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)
(33)
410

377
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การนับเงินกองทุน
ตราสารทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมตราสารทุน
ตราสารหนี้
หัก ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทีถ่ อื
จนครบกาหนด ทีไ่ ม่ให้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
รวมตราสารหนี้ทส่ี ามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตราสารหนี้หลังหักส่วนเกินฯและภาษี

7,192
(288)
(2)
(1,425)

5,477
(33)
6
(27) (1)
410
410
82
328 (2)
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รายงานในงบดุล

(G)

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

กาไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานใน
ต่างประเทศ
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

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

(G)
(17)

(H)
8,348
14,015
22,363
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การนับเงินกองทุน
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศข้อ 7.3 องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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(17)
(4)

(13)

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ค่าความนิยม

8,320
14,015

ค่าความนิยม ข้อ 16 และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
(นอกเหนือจากค่าความนิยม) ข้อ 17 องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

22,335
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รายงานในงบดุล
(I)

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

(J)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

การนับเงิ นกองทุน
(I)

-

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTLs – DTAs)
หัก OCI ส่วนของ Net (DTA - DTL) ทีน่ าไปหักจากข้อ 7
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

(1,511)

1,496

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี ทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1,496

1,496

34 (J)

รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
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
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3,007

14

2

3
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(K)

(L)

รายงานในงบดุล
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื อื่น
หุน้ กูแ้ ละตราสารหนี้อ่นื
Subdebt (เงินต้น)
42,506
หัก ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้า
(0)
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
66,251
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื ข้อ 20 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญชัน้ ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญชัน้ อื่นๆ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม

การนับเงิ นกองทุน
(K)
78
108,757

การนับเงินกองทุน
Subdebt (เงินต้น)

42,430

ตราสารทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน

42,430

108,835
(L)
10,804
33,734
44,538

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
นับเงินกองทุนได้ไม่เกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติทส่ี ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนได้ไม่เกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
ข้อ 54 องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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1,138,853
1.25%
14,236

10,214
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ตารางที่ 21 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 2562
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)
68

180,611
180,611
12,089
12,089
192,700

-

39,128
39,128
231,828

-
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กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ 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 ธ์สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสีย่ 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 ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
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91,541
43,217
3,360
47,299
5,765
5,477
301
(13)
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หน่ วย:
ย: ล้านบาท
นบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
10 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
11 การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ 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 ะซื้อหุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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191,196

0
(61)
(61)
14,015
8,320
3,007
-
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หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีน่ ับเป็ 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 ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของแต่ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ 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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หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื้อ
คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิ
12,089
ทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
2
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
12,091
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III
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หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ 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 สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้อคืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
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หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
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
การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การถือตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต
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10,214
3
52,647
-

(3)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ประจาวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด ธันวาคม 2562
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ 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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