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1. บทนา
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จ ากัด (มหาชน) มี ก ารบริ หารงานโดยตระหนัก ถึ งความเสี่ย งด้ านต่า ง ๆ พร้ อ มไปกับ
การก้าวไปอย่างเติบโตและมั่งคงทางธุรกิจ ดังนั้น ธนาคารจึงจัดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีและการปฏิบตั ิ
ตามประกาศ ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน และ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล (Market
Discipline) และเพื่ อ ให้บุ คคลภายนอกรวมทั้ งผู้มีส่วนได้เสีย สามารถใช้ เ ป็น ข้อ มูลในการประเมินความเสี่ย งและเสถียรภาพ
ทางการเงิ น ของธนาคารได้ อ ย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม และเป็ น กระบวนการเสริ ม สร้ า งระบบการบริ ห าร ความเสี่ ย งที่ ดี
ของสถาบันการเงินอีกทางหนึ่งด้วย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน
ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Basel ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลคงเดิม ได้แก่ เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบแสดงฐานะการเงินย่อ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับงวดประจาปีบัญชี

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนเฉพาะระดับธนาคารพาณิชย์ (Solo Basis) โดยธนาคารใช้วิธีคานวณเงินกองทุน
สาหรับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ธนาคารใช้วิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตภายใต้หลักเกณฑ์ Basel หลักการที่ 1 ด้วยวิธี Standardised Approach
(วิธี SA) โดยใช้อันดับเครดิ ตจากสถาบันจัดอันดับเครดิต ภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเป็น
เกณฑ์เทียบเคียงเพื่อกาหนดน้าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) ของลูกหนี้ตั้งแต่การรายงานเงินกองทุน งวดเดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นมา

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายต่อสถาบันการเงินอันเนื่องมาจากความผันผวนทางด้านราคา
หรือมูลค่าของฐานะ อันได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันที่สถาบันการเงินมีอยู่ โดยปัจจัยด้านตลาดที่จะส่งผลกระทบต่อ
ราคาหรือมูลค่าดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาของตราสารทุนและสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ซึ่งความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับค วาม
เสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ธนาคารมี ฐ านะความเสี่ย งด้า นตลาดจากอั ตราแลกเปลี่ ยน ซึ่ งธนาคารได้ใ ช้ วิ ธี ก ารคานวณสิ นทรั พ ย์เ สี่ยงด้ านตลาดด้วยวิธี
Standardised Approach (วิธี SA)
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารใช้วิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) โดยมีการดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามระดับความซับซ้อนของ 8 สายธุรกิจ (Business
Lines) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้

3. เงินกองทุน
3.1 ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key prudential metrics)
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ ธนาคารเปิดเผยข้ อมูลตัว ชี้ วัดความเสี่ย งที่สาคัญ (Key prudential metrics)
ทั้งด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนสะท้อนถึงผลกระทบทั้งจานวนจากการกันสารอง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (Thai Financial Reporting Standards: TFRS9) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
จากการคานวณเงินสารองด้วยวิธี Expected Credit Loss (ECL) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS9) ธนาคารมีเงินสารองเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน รายละเอียด
ปรากฏดังแสดงตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key prudential metrics)
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

31 ธั น วาคม 2564

30 มิ ถุน ายน 2564

เงิ น กองทุ น (หน่ วย : ล้ านบาท)
1

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1)

33,914.86

33,886.34

1ก

33,914.86

33,886.34

2

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของหลังหักเงินสารองตามวิธี ECL 1/ ทั้งจานวน (Fully loaded ECL CET1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 (Tier 1)

33,914.86

33,886.34

2ก

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทั้งจานวน (Fully loaded ECL Tier 1)

33,914.86

33,886.34

3

เงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital)

38,513.90

38,627.46

3ก

เงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทั้งจานวน (Fully loaded ECL total capital)

38,513.90

38,627.46

209,809.33

202,911.69

สิ น ทรั พ ย์เ สี่ ยง (หน่ วย : ล้ านบาท)
4

สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (RWA)

อั ตราส่ วนเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์เ สี่ ยง (ร้ อ ยละ)
5

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1 ratio)

16.17

16.70

5ก

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของหลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทั้งจานวน (Fully loaded ECL CET1 ratio)

16.17

16.70

6

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (Tier 1 ratio)

16.17

16.70

6ก

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้ นที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทั้งจานวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio)

16.17

16.70

7

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)

18.36

19.04

7ก

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสารองด้วยวิธี ECL ทั้งจานวน (Fully loaded ECL total capital ratio)

18.36

19.04

อั ตราส่ วนเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่ ม (ร้ อ ยละ)
8

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer)

2.50

2.50

9

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสี่ยงเชิ งระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่ วงเศรษฐกิจขาลง (Countercylical buffer)

0.00

0.00

10

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสียหายสาหรับธนาคารพาณิช ย์ที่มนี ัยต่อความเสี่ยงเชิ งระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)

0.00

0.00

11

อัตราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิม่ ทั้งสิ้น (ผลรวมของรายการที่ 8 ถึงรายการที่ 10)

0.00

0.00

10.17

10.70

อัตราส่วนของเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1 ratio) ที่คงเหลือหลังจากดารงเงินกองทุนขั้นต่า 2/
การดารงสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ด้ านสภาพคล่ อ งที่ มีค วามรุ น แรง (LCR)
12

13

ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น (Total HQLA) (หน่วย : ล้านบาท)

38,488

44,099

14

ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows) (หน่วย : ล้านบาท)

29,625

28,623

15

LCR (ร้อยละ)

131%

154%

1/

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบัญชี
2/ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ที่คงเหลือหลังจากการดารงเงินกองทุนขั้นต่า ไม่จาเป็นต้องเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราส่ว นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ (CET1 ratio) ในรายการที่ 5 กับอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของขั้นต่า (minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เนื่องจากอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) อาจถูกนาไปใช้ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่า (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรืออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขั้นต่า
(minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตัวอย่างเช่น ธนาคารมีสินทรัพย์เสี่ยง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และไม่มีเงินกองทุน T2 ธนาคารจึงต้องนา
เงินกองทุน CET1 บางส่วนไปใช้ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขั้นต่าร้อยละ 8.5 ดังนั้น เงินกองทุน CET1 ที่คงเหลือหลังจากการดารงเงินกองทุนขั้นต่า จะเท่ากับ 10 - 4.5 - 2.5 = 3

หน้า 4 จาก 55

3.2 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารมี น โยบายในการบริ ห ารเงิ น กองทุ น เพื่ อ ให้ มี ร ะดั บ เงิ น กองทุ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น
การเติบโตของธนาคารทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีกระบวนการ
บริหารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินระดับความเสี่ยงและ
ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ทั้ ง ภายใต้ ภ าวะปกติ แ ละภาวะวิ ก ฤต ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามและรายงานความเพี ย งพอ
ของเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอและทันเหตุการณ์ให้กับคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อให้การบริหารจัดการ
และการรักษาระดับเงินกองทุนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่

3.3 โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure)
การดารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และ
เงิน กองทุน ชั้น ที่ 2 (Tier 2 Capital) โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ธนาคารมีเงิน กองทุน ทั้งสิ้น ตามกฎหมาย จานวน
38,514 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจานวน 33,915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.06 ของ
เงินกองทุนทั้งสิ้น จากทุนชาระแล้วของหุ้นสามัญ ทุนสารองตามกฎหมาย และกาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรรายการอื่น
ของส่ ว นของเจ้ า ของ เช่ น ก าไร (ขาดทุ น ) จากการวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เงิ น กองทุ น ส่ ว นที่
มีคุณภาพและแข็งแกร่งที่สุด เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจานวน 4,599 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ทั้งนี้
ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพ
ที่ 1 และตารางที่ 2
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร
Tier 2
4,599 ล้านบาท
(11.94 )

Tier 2
4,741 ล้านบาท
(12.2 )
38,627 ล้านบาท
(100%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

CET 1
33,886 ล้านบาท
( .3 )

38,514 ล้านบาท
(100%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

CET 1
33,915 ล้านบาท
( .6 )
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ตารางที่ 2 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
1. เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 (1.1+1.2)

31 ธั น วาคม 2564

30 มิ ถุน ายน 2564

33,914.86

33,886.34

33,914.86

33,886.34

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

10,598.91

10,598.91

924.30

889.70

0.00

0.00

5,333.85

5,022.07

-1,653.95

-1,510.90

-1,653.95

-1,510.90

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,288.25

-1,113.45

-1,288.25

-1,113.45

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1 เงินที่ได้รบั จากการออกหุ้นบุรมิ สิทธิช นิดไม่สะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุรมิ สิทธิช นิดไม่สะสมเงินปันผลซื้ อคืน

0.00

0.00

1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นบุรมิ สิทธิช นิดไม่สะสมเงินปันผล

0.00

0.00

1.2.3 เงินที่ได้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มสี ิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี้สามัญ และเจ้ าหนี้ด้อยสิทธิ

0.00

0.00

1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิช ย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รบั

0.00

0.00

1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (1.2.5.1+1.2.5.2)

0.00

0.00

1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน **

0.00

0.00

1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้ นที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอ

0.00

0.00

4,599.05

4,741.12

0.00

0.00

1.1 เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1) (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้ อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสารองที่ได้จัดสรรจากกาไรสุทธิเมือ่ สิ้นงวดการบัญชี ตามมติที่ประชุ มใหญ่ผู้ถอื หุ้น หรือตามข้อบังคับของ
ธนาคารพาณิช ย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจั ดสรรตามมติที่ประชุ มใหญ่ผู้ถอื หุ้นหรือตามข้อบังคับของธนาคารพาณิช ย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้ าของ (1.1.7.1+1.1.7.2)
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้ าของ
1.1.8 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของ (1.1.9.1+1.1.9.2)
1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้ นที่ 1
ที่เป็นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หักจนครบเต็มจานวน
1.2 เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)

ทุกประเภท ซึ่ งรวมถึงผู้ถอื ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้ นที่ 2

ให้หักจนครบเต็มจานวน
2. เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
2.1 เงินที่ได้รบั จากการออกหุ้นบุรมิ สิทธิช นิดสะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุรมิ สิทธิช นิดสะสมเงินปันผลซื้ อคืน
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นบุรมิ สิทธิช นิดสะสมเงินปันผล
2.3 เงินที่ได้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มสี ิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี้สามัญ
2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิช ย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รบั
2.5 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้ นปกติ
2.6 เงินสารองส่วนเกิน
2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 2 ***
3. เงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ตามกฎหมาย (1+2)
* เช่น ผลขาดทุน (สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

2,199.05

2,341.12

0.00

0.00

0.00

0.00

38,513.90

38,627.46
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3.4 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
การดารงเงินกองทุนของธนาคารถือเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการชี้วัดระดับความมั่นคงทางการเงินของ สถาบัน
การเงิ น และเป็ น ข้ อ ก าหนดหลั ก ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ช้ ก ากั บ ดู แ ลธนาคารพาณิ ช ย์ ส าหรั บ การวั ด ระดั บ
ความเพียงพอของเงินกองทุน สามารถพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด หรือ BIS Ratio
ในปี 2559 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยก าหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ด ารงเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ( Capital Buffer)
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
โดยให้ ท ยอยด ารงอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม อี ก ปี ล ะร้ อ ยละ 0.625 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2559 ไปจนครบ
ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องดารงอัตราส่วนเงินกองทุนสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุน ชัน้ ที่ 1
(Tier 1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิน้
(Total capital ratio)

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2561

1 มกราคม 2562

5.125

5.75

6.375

7

6.625

7.25

7.875

8.5

9.125

9.75

10.375

11

จากข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ธนาคารมี อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ า กั บ
ร้ อยละ 18.36 อั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 16.17 และอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1
ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 16.17 ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ สู ง กว่ า อั ต ราขั้ น ต่ าตามที่ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทยก าหนดไว้ ตามหลั กเกณฑ์ Basel III เท่ ากั บร้ อยละ 11 ร้ อยละ 8.5 และ ร้ อยละ 7 ตามล าดั บ ซึ่ งปรากฏ
รายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 2
นอกจากนี้ ธนาคารมี ก ารประเมิ นความเสี่ย งและความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ทั้ งในภาวะปกติแ ละภาวะวิกฤต
เพื่ อ น าผลการศึ ก ษามาพิ จ ารณาความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น และก าหนดกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิน ธุ รกิ จพร้ อมทั้ งวางแผน
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง

แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน

858

3.5 เงินกองทุนขั้นต่าที่ธนาคารต้องดารงไว้สาหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจานวน 38,514 ล้านบาท โดยเป็นการดารงเงินกองทุนขั้นต่า
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดจานวน 17,834 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตจานวน 16,958 ล้านบาท ความเสี่ยงด้านตลาด 18 ล้านบาท และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจานวน 858 ล้านบาท
ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นงวดแรกในเดือนธันวาคม 2562
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ดังนั้น ธนาคารจึงมีเงินกองทุนส่วนเกิน (Excess Capital) สาหรับความเสี่ยงตามหลักการที่ 1 เป็นจานวน 20,680 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่าที่ธนาคารต้องดารงเพื่อรองรับความเสี่ยง ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6
ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท

เงิน กองทุน ขั้ น ต่าสาหรั บ ความเสี่ยงด้ านเครดิ ต แยกตามประเภทของสิน ทรั พ ย์ โดยวิ ธี SA
1. ลู กหนี้ ที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

31 ธั น วาคม 2564

30 มิ ถุน ายน 2564

16,774.72

16,211.49

347.41

407.45

858.66

947.77

13,705.39

13,135.93

1.4 ลูกหนี้รายย่อย

116.37

105.04

1.5 สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

996.40

818.22

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

1.6 สินทรัพย์อื่น

750.47

797.08

2. ลู กหนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

183.66

198.91

0.00

0.00

0.00

0.00

145.97

163.95

9.11

8.46

2.5 สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

28.57

26.50

2.6 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สินทรัพย์อื่น )

0.00

0.00

0.00

0.00

16,958.37

16,410.40

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รฐั บาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จัดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเป็นสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมู ล ค่ าเงิ น กองทุ น ขั้น ต่าที่ ต้ อ งดารงสาหรั บ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตทั้ ง หมดที่ ค านวณโดยวิธี SA

ตารางที่ 4 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน (SA)
หน่ วย : ล้ านบาท

เงิน กองทุน ขั้ น ต่าสาหรั บ ความเสี่ยงด้ านการตลาด

31 ธั น วาคม 2564

30 มิ ถุน ายน 2564

คานวณโดยวิธีมาตรฐาน

17.38

21.75

รวมมู ล ค่ าเงิ น กองทุ น ขั้น ต่าที่ ต้ อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด

17.38

21.75

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธี Standardised Approach (SA-OR)
หน่ วย : ล้ านบาท

เงิน กองทุน ขั้ น ต่าสาหรั บ ความเสี่ยงด้ านปฏิ บั ติ การ

31 ธั น วาคม 2564

30 มิ ถุน ายน 2564

คานวณโดยวิธี Standardised Approach

858.04

815.34

รวมมู ล ค่ าเงิ น กองทุ น ขั้น ต่าที่ ต้ อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การ

858.04

815.34
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ตารางที่ 6 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
หน่ วย : %

อัต ราส่วน

อัต ราส่วนการดารงเงิน กองทุน

อัต ราส่วนการดารง

ของธนาคารพาณิชย์

เงิน กองทุน ขั้ น ต่า

31 ธั น วาคม 2564

30 มิ ถุน ายน 2564

ตามเกณฑ์ ธ นาคารแห่ ง

อัต ราส่วนการดารง
Conservation Buffer

ประเทศไทย

เงิน กองทุน ทั้งสิ้น
ตามเกณฑ์ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย

1. เงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

18.36

19.04

8.5

2.5

11.0

2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง*

16.17

16.70

6.0

2.5

8.5

3. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง*

16.17

16.70

4.5

2.5

7.0

4. การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไป

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เนื่ อ งด้ ว ยการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง ภายในและภายนอกที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเองได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับ
ผลกระทบ ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก อันได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งหมายรวมถึง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยธนาคารได้มีการกาหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน พร้อมจัดให้มีเครื่องมือวัดและจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันกาล
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• โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้จัดโครงสร้างการบริหารจัด การความเสี่ยง ให้ส อดคล้อ งกับระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมี
คณะกรรมการที่กากั บดูแลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) มี ห น้ า ที่ รั บ ผิด ชอบในการกาหนดแผนกลยุ ทธ์การ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร อนุมัติและกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และ
กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเปิดเผยข้อมู ลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบทานและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคาร
3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีหน้าที่กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและ
การลงทุน กลั่นกรองสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนที่เป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร และมี
อานาจอนุมัติสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนได้ตามอานาจอนุมัติที่ธนาคารกาหนด
4. คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ย ง (Right Oversight Committee: ROC) มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม
ติดตาม และกากับดูแลให้ ธนาคารจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และดาเนินการตาม
นโยบายที่ได้กาหนด รวมถึงประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยคณะกรรมการกากับความ
เสี่ยงของธนาคารชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
ประธาน
นายฉี
ชิง-ฟู่
กรรมการ
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร
เลขานุการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) มีหน้าที่พิจารณานโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และดูแลให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ประเมินผลการปฏิบัติงานของธนาคารตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเป็นตัวแทนธนาคารในการ
สื่อสารและดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การป้องกันการจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชันทั้งกับผู้บริหาร
พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) มีหน้าที่ในการกลั่นกรอง
และนาเสนอนโยบายและวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมทั้งมีการประเมิน ติดตาม ดูแล และการนาแนวนโยบายที่ได้รับ
อนุมัติไปใช้ติดตาม ควบคุมดูแลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้
7. คณะกรรมการบริ ห ารสินทรั พย์ แ ละหนี้สิ น (Asset and Liability Committee: ALCO) มี ห น้าที่
กาหนดเป้าหมายโครงสร้างทางการเงินของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร พิจารณาอนุมัตินโยบาย
การลงทุนเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงกาหนดเพดานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร และพิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ ดอกเบี้ย
เงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร
8. คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามขอบเขตอานาจ
อนุ มั ติ ที่ ธนาคารก าหนด รวมทั้ งกลั่ นกรองสิ นเชื่ อที่ เป็ นอ านาจอนุ มั ติ ของคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการธนาคาร
9. คณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Working Group)
มีหน้าที่กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของ
ธนาคาร พร้อมทั้งกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสียหายด้านปฏิบัติการที่จะต้องมี
การรายงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร ซึ่งรวมถึงแผนรองรับการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือระดับความเสี่ยง
ที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ รายงานสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสาคัญต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการกากับ
ความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรือเมื่อพบการปฏิบัติที่แตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอนุมัติแนวทางปรับลดความเสี่ยงในกรณีที่สามารถ
สรุปแนวทางปรับลดความเสี่ยงได้
ในด้านการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมี
การกระจายอ านาจในการบริห ารงานและก าหนดอ านาจการอนุ มั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ดความโปร่งใสในการบริ หารจัด การและ
การสอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Check and Balance)
นอกจากนี้ ธนาคารมี ร ะเบี ย บ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางประกอบการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีสายงานตรวจสอบทาหน้าที่ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้า 12 จาก 55

• การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารได้จัดให้มีเครื่องมือในการบริหารสาหรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิ น วัดผล
และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของธนาคาร โดยสรุปได้ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสินเชื่อ ธนาคารได้
จัดทาแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปีการทาประมาณการเงินกองทุน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนงานและประมาณการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคารได้ อ ย่ า งเหมาะสม รวมทั้ งเปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ แสดงความคิ ด เห็ น และน า เสนอแผนต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ติดตามผลการดาเนินงาน
ของธนาคาร เปรียบเทียบกับแผนงานประจาปีที่กาหนดเป้าหมายไว้อย่างสมาเสมอ เพื่อประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ที่
ได้กาหหนดไว้

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารใช้เครื่องมือในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- Credit Scoring Model เป็ น เครื่ อ งมื อ แยกแยะ และจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ ที่ เ ป็ น บุ ค คล
ธรรมดา ซึ่งตัวแบบที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูล
พื้นฐานทางสถิติของลูกหนี้ของธนาคารประกอบกับใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base)
- Credit Rating Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่เป็น
นิติบุคคล
ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นยาและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าว ที่ธนาคารนามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุน การดาเนินธุรกิจของธนาคารได้
อย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงด้านตลาด
▪

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Risk)

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาเป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายอั น สื บ เนื่ อ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีการใช้
แบบจาลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครองหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด โดยธนาคารได้ใช้ค่าความเสี่ยงที่คานวณได้เป็นแนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ธนาคารมีการจาลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่ างรุนแรงเฉียบพลัน
หรือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อสามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต

▪

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด
ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจ
เกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและ
ลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไม่สอดคล้องระหว่าง
ระยะเวลาคงเหลือในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะกาหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลาและดูแลให้โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กาหนด รวมทั้งควบคุมสัดส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกาหนดต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ธนาคารมี ก ารติ ด ตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ร ะยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งรวมถึงการจาลองรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพื่อดูผลกระทบต่อรายได้ของ
ธนาคารให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กาหนด

▪

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่ธนาคารมีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ หรือ
จากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปธนาคารอาจได้รับความ
เสียหายต่อมูลค่าของฐานะเงินตราต่างประเทศทั้งที่อ ยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงอาจ
กระทบต่อรายได้ของธนาคาร
ธนาคารป้อ งกัน ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยนด้ว ยการกาหนดเพดานการรับ ความเสี่ย งสูงสุดจากอัตรา
แลกเปลี่ย น โดยก าหนดเพดานความเสี่ย งที่ม ีทั ้ง ประเภทค่า การค านวณทางสถิติ ได้แ ก่ Value-at-Risk และประเภท
จานวนเงิน เช่น Net Open Position, Intraday Limit และระดับผลขาดทุน (YTD Loss) เป็นต้น
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงิน
เมื่อครบกาหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารได้
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในจะขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ของสินทรัพย์และหนี้สินและการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับ
สภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก ธนาคารมีเครื่องมือสาหรับวัด ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และได้กาหนดระดับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักการบริหารความเสี่ยงสากล
ธนาคารได้วางแผนและบริ หารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการชาระ
ภาระผูกพันในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้อง
กับสภาวะตลาด

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือ
ความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงานหรือมาจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมีการ
กาหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจขั้นตอนการทางาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มี
กระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เป็นต้น
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้แก่
การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ (Operational Loss Data) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงข้อมูลความเสียหายที่สามารถป้องกันความเสียหายไว้ได้ (Near-Misses) ตลอดจนข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ
อื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ธนาคารจะนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อให้โอกาส
เกิดความเสี่ยงลดลง
ธนาคารกาหนดให้ทุกหน่วยงานทาการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน รวมทั้งประเมินว่ามาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมเพียงใด และได้นาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล และจัดทาดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicators: KRI) เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ งมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต ใน
หน่วยงานที่มีโอกาสในการทุจริตจากการปฏิบัติงานสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน
ธนาคารได้ ก าหนดนโยบายการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกและนโยบายการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
โดยกาหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินความเสี่ยง ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจะพิจารณาให้ความเห็นก่อนการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
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ธนาคารจัดให้มีแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วินาศภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หรือลดเวลาการหยุดชะงักการดาเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทุกหน่วยงานของธนาค ารมีส่วนร่วม
ในการจัดทาและได้ ทบทวนแผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ ซักซ้อมการฟื้นฟูระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบ
การปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กรรมงานส าคั ญ เป็ น ประจ าทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารสามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ภ าวะวิ ก ฤต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber threat)
ธนาคารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย การกากับดูแลและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอบรมสื่อสารและสร้างความตระหนักในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแลในการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้สอดคล้องเป็นไปตามที่ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลกาหนดไว้ โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และ
กาหนดให้ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสาคัญ
ธนาคารกาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมรอบคอบและรัดกุม
โดยบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุน และให้คาปรึกษาแก่เจ้าของความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญในปัจจุบัน
ของธนาคาร การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การพิจารณาใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การบริหาร
จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดให้มีการระบุ การประเมิน การจัดการ การติดตาม การทบทวน และการ
รายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่นั้น อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดย
พิจารณาภายใต้กรอบหลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality)
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity)
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)
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ธนาคารมี การสื่อสารเพื่อ ให้ค วามรู้ แก่ก รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับ ความเสี่ย งด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ที่พบในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อ าจจะ
เกิดขึ้นและกาหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารมีการรายงานเหตุการณ์ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุก ารณ์ที่มี
นัยสาคัญในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบหรือชื่อเสียงของธนาคาร โดยรวมถึงกรณี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ คื อ ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่ ง เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยี โดยการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่การ
เตรียมความพร้อมและกาหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้ง นี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่มี
ความสาคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ที่หลากหลาย ธนาคารจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใดๆ มาใช้เป็นครั้งแรก หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
รอบคอบและรัดกุม โดยการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริกา รทางการเงิน
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ กาหนด รวมทั้ ง แจ้ งผลการทดสอบต่อ หน่ ว ยงานกากั บดูแ ลก่ อนนานวั ตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
มาให้บริการแก่ลูกค้า
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดาเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความซับซ้อนซึ่งถือเป็นโครงสร้าง
หลักพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของธนาคารในระดับสูง รวมทั้งแนวโน้มของภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการโจมตีที่มีความซับซ้อนทาให้ธนาคารต้องมีการพัฒนามาตรการในการการป้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง และกู้คืน
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยธนาคารได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 27001 และมีการทบทวน
ตามกาหนด นอกจากนี้ ประเด็นการละเมิดด้านความปลอดภัยข้อมูลยังอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
ธนาคารได้อีกด้วย โดยธนาคารได้ดาเนินโครงการเพื่อยกระดับด้านการบริห ารจัดการข้อมูลส่ว นบุค คลให้สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้กาหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต อาทิ วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจเกิดผลกระทบกับธุรกิจของลูกค้าที่ธนาคารให้การสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินของลูกค้าของธนาคารได้เช่นกัน ดังนั้น ธนาคารจึงได้ยกระดับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพิ่มต้นทุนของลูกค้าในรูปแบบต่า งๆ ซึ่งหากลูกค้าไม่มีการปรับตัวที่เหมาะสมและ
รวดเร็วเพียงพอจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและศักยภาพในการชาระหนี้ รวมทั้งมีผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้กาหนดนโยบายการให้สินเชื่อและมีการประเมินความเสี่ยงด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร นอกจากนี้ ผลกระทบดังกล่าวยังเป็น
ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร และสามารถสร้างความเสียหายทางการเงินแก่ธนาคารได้เช่นกัน ดังนั้น
ธนาคารจึงใช้แนวทางการดาเนินกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ โดยการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าที่ประกอบ
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูงให้อยู่ในสัดส่วนสินเชื่อระดับต่า
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส (Pandemic Risk)
การแพร่ระบาดของไวรัสถือเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสหลายชนิด เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ การระบาดของโรค
ทางเดินหายใจหรือโรคเมอร์ส การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในทวีปอเมริกาและประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน และล่าสุดได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งโรคระบาดหลายๆ โรคได้มีการ
แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ยังมีการระบาดเป็นวงกว้าง
ในปีที่ผ่านมา
ธนาคารมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบกับ
ธนาคารในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการให้บริการของธนาคาร การมาปฏิบัติงานของพนักงาน และยังมีข้อจากัดที่เกิดจากการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติ ข องทางภาครัฐ จึ งได้ มี ก ารก าหนดมาตรการรองรับ ระบุ ไว้ ใ นแผนรองรับการดาเนิ นธุ รกิ จอย่า งต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และ
ให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ธนาคารได้ปฏิบัติตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP) ที่ได้จัดทาไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสานักงาน ดังนี้
การบริหารจัดการพื้นที่สานักงานและสาขา
การดาเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนด เช่น การคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ
รวมทั้งพนักงานก่อนเข้าอาคาร การจัดพื้นที่บริการให้มีการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรองผู้ที่มาติดต่อ
หรือใช้บริการ เป็นต้น
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การลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ธนาคารจัดกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติธุรกรรมงานที่สาคัญ และที่จาเป็นต้องใช้ระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงานที่สานักงานหลัก กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติงานสารอง ซึ่งหากมีพนักงานกลุ่มใดติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา พนักงานกลุ่มที่เหลือจะยังสามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังกาหนดให้
พนักงานหน่วยงานสนับสนุนรวมทั้งพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานโดยไม่จาเป็ นต้องใช้ระบบงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการเดินทางมาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา

ความเสี่ยงจากการกากับดูแลกิจการที่ดี
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณ จริยธรรม และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชันทุกรูปแบบ จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิด ชอบ แนวทางปฏิบัติ ใ ห้
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงในการคอร์รัปชันของหน่วยงาน
ภายในองค์กรที่มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันจากกระบวนการทางานหรือธุรกรรมต่างๆ จึงได้จัดทาแนวทางการติดต่อ
หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและช่วยป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์แนวทางการติดต่อหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยัง
พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการต่อ ต้านคอร์รัปชัน ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิก
แนวร่ ว มต่ อต้า นคอร์รัป ชั นของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition: CAC) และในปี 2564 ได้ ผ่ านการรับรอง
การต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
ความเสี่ยงจากกรณีพิพาทกับชุมชน
แนวปฏิบัติของธนาคารได้พิจารณาถึงการนาหลักการและแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทาประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชุน โดยการนาจุดแข็งของธนาคารทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และ
บริการทางการเงิน ไปตอบสนองความต้องการของชุมชน ในการส่งเสริมทักษะและให้ความรู้ทางการเงินที่จาเป็นเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ธนาคารให้ความสาคัญในการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงได้มีการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่สานักงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ผู้มาติดต่อ และ
บุคลากรของธนาคาร มีการจัดตรวจสุขภาพประจาปีให้กับพนักงาน การให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค อาทิ วัคซีน
ป้องกันไวรัสโคโรนา และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการจัดให้มีชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงต่อลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่อ มีแผนด้านการป้องกันอัคคีภัยและจัดซ้อมอพยพหนีไฟ และกากับดูแลโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
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• บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็น กลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อ ฝ่ายบริหาร
ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและช่วยให้ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ สอบทานให้ธนาคารมี การรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอเหมาะสม รวมถึงสอบทานให้ธนาคารมี ระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึง
การสอบทานให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร โดยธนาคารได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
สายงานตรวจสอบทาหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยง
และระบบการกากับดูแลกิจการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในธนาคาร เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร และฝ่ายจัดการของธนาคารจะ
นาไปพิจารณาดาเนินการปรับ ปรุงแก้ไ ขในเรื่ อ งต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และจัดให้มีระบบติดตามในการ
ดาเนินการของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน
4.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
▪

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึง
โอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงอั นเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อ หรือเงินลงทุน
เสื่อมลงและไม่สามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อที่เป็นธุรกรรมหลักของธนาคารทั้งในด้านเงินให้สินเชื่อที่เป็น
สินทรัพย์ธนาคารและส่วนที่เป็นภาระผูกพัน เช่น การให้กู้ยืมและธุรกรรมที่เกิดจากการที่คู่สัญญามีภาระที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์
หรือชาระหนี้แก่ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต
และความเสียหายจากการตีราคามูลค่าตลาดของตราสารที่มีมูลค่าลดลง

▪

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เพื่อควบคุม ป้องกัน
และลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเชื่อของธนาคาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงในการ
ให้ สิ น เชื่ อ กั บ ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ โดยวางนโยบายให้ มี เ ป้ า หมายและกระบวนการที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย ง
ของแต่ละประเภทสินเชื่อของธนาคาร เพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงนโยบาย
ภายใต้ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักการที่สาคัญ ได้แก่
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- หลักการให้สินเชื่อ ที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เป้าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุรกิ จ

ลักษณะสินเชื่อ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน
- หลักการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และการให้สินเชื่อ แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคาร
- การกาหนดขอบเขตวงเงินให้กู้ยืม และ/หรือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนต่อรายเพื่อลดความเสี่ยงใน
การกระจุกตัวของสินเชื่อ
ทั้งนี้ ธนาคารยังกาหนดให้มีการรายงานเหตุผลและความจาเป็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยกเว้นเงื่อนไขต่าง ๆ
และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ให้กับคณะกรรมการของธนาคาร

▪

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ธนาคารได้จัดให้มีเครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทาข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถดาเนินการติดตาม และ ควบคุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทารายงานนาเสนอแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่าเสมอเพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ ยวกับตัวลูกหนี้
ธุรกิจของลูกหนี้ /คู่สัญญา และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และการดาเนินธุรกิจของลูกหนี้ /คู่สัญญา
ตามหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อ
และแนวโน้มการค้างชาระ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านเครดิตได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้
มีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และสอบทานความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่กาหนด
2) การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) เนื่องจากลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิตมีความแตกต่างกันไป
ตามประเภทสินเชื่อ ธนาคารจึงมีการใช้วิ ธีการที่แตกต่า งกัน เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ย งในสินเชื่อ แต่ละประเภท
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ที่สามารถติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงของธนาคาร และกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทา
ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถดาเนินการติดตามและควบคุมได้อย่าง
เหมาะสม พร้ อ มจั ด ท ารายงานน าเสนอแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ตัดสินใจได้ทันเวลา
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความเสี่ยงของธนาคาร ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยประกอบการกลั่ นกรองคุณภาพสินเชื่อ
ของธนาคาร ประกอบด้วย Credit Rating Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสาหรับลูก หนี้นิติบุคคล และ Credit Scoring
Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสาหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยวิธีการทางสถิติ ประกอบกับใช้ดุลยพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base)
ธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นยาและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวที่ธนาคารนามาใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของผู้อนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารได้มีการ
ติดตามผลของการใช้ตัวแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยเครื่องมือทั้งสองจะผ่านความเห็นชอบให้มีการพัฒนาและมีการนามาใช้ จากคณะกรรมการกากับความเสี่ยงของ
ธนาคาร
3) การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจัดให้มีกระบวนการติ ดตามดูแล
ความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ทาให้ทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีการ
ทบทวนวงเงินและการติดต่อเยี่ยมเยียนลูกหนี้ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ใช้ค้าประกันทั้งในด้าน
มูลค่าและสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานสถานะและการการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกหนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
4) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคาร
มีการกาหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit) และระดับลูกค้า
เพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเมื่อใดที่ระดับ
ความเสี่ยงถึงระดับที่กาหนด หน่วยงานต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุถึงความผิดปกติดังกล่าว เพื่อดาเนินการให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการความ
เสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารกาหนด
นอกจากนี้ ธนาคารยังดาเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคู่สัญญาแต่ละราย และคุณภาพเครดิตประเภท
ต่าง ๆ ภายในพอร์ต และนาผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพสินเชื่อในพอร์ตสินเชื่อของลูกหนี้มาพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความ
เพียงพอของเงินกองทุนและการกันสารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคารสามารถดาเนินการ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
▪

คาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี้และการด้อยค่าของสินทรัพย์
- การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้ /คู่สัญญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถชาระหนี้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันถึงกาหนดชาระ หรือลูกหนี้ที่ได้รับ
การจั ดชั้ นเป็ น ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต (non-performing) ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ชั้ น และ
การกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

▪

การจัดชั้นและการกันเงินสารอง

ธนาคารได้มี นโยบายการจัดชั้นและการกัน เงินสารองตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อให้
ธนาคารมี ก ารกั น เงิ น ส ารองอย่ า งเพี ยงพอและสามารถรองรั บ ความเสี ยหายที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรัพย์
ที่ ธ นาคารได้ ถื อ ครองอยู่ เมื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ลู ก หนี้ จ ะไม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ และจากความเสี่ ย งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยแบ่งประเภทการจัดชั้นลูกหนี้เป็น ลูกหนีท้ ี่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) ลูกหนี้
ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (under-performing) และลู ก หนี้ ที่ มี ก ารด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต
(non-performing) ตามระยะเวลาการค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
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สาหรับการคานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามวิธี Standardised Approach (วิธี SA) ธนาคาร
มีการแบ่งเงินกันสารอง ดังนี้
• Specific Provision หมายความว่า เงินสารองที่ได้กันไว้สาหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงินทั้งหมด โดยธนาคารต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นเงินสารองที่ได้กันไว้สาหรับสินทรัพย์หรือรายการนอก
งบแสดงฐานะการเงินใด รวมถึงค่าเผื่อสาหรับส่วนที่ลดลงจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) และสิ นทรั พย์ ทางการเงิ นที่วั ดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่
รวมถึงส่วนที่ธนาคารธนาคารได้นับเป็นเงินสารองทั่วไปในเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว
• General Provision หมายความว่ า เงิ น ส ารองส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละภาระผู ก พั น ที่ ไ ม่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing) และเงินสารองสาหรับสินทรัพย์และภาระผู กพั น
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) แต่ไม่รวมถึงเงินสารองทั่วไป
ส่ วนที่ นั บเป็ น Specific provision แล้ ว โดยตามที่ ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ธนาคารสามารถนับเงินสารองสาหรับสินทรัพย์
และภาระผูกพันในชั้น Performing และ Under-performing เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้
ทั้งนี้ ตามทีม่ าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กาหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งธนาคารได้มีการกาหนดหลักการและวิธีการทางบัญชีสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน โดยให้จัดประเภทรายการในงบการเงิน ได้แก่ ลูกหนี้ เงินลงทุน เงินกู้ยืม ให้สะท้อนการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
โดยพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Forward looking) ด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิธีการจัดชั้น
การกันเงินสารอง และการตัดรายการออกจากบัญชีของธนาคาร
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการดาเนินการกันเงินสารองให้เพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและระบบงานที่ใช้ในการคานวณการกันเงินสารองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS9) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
สาหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงปริมาณของฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 7 ตารางที่ 8.1 ตารางที่ 8.2 ตารางที่ 9 ตารางที่ 10 ตารางที่ 11 ตารางที่ 12.1 ตารางที่ 12.2 ตารางที่ 13
ตารางที่ 14 ตารางที่ 15 ตารางที่ 16.1 และ ตารางที่ 16.2
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ตารางที่ 7 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่สาคัญ ก่อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ
1. สิ น ทรั พ ย์ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
1.1 เงินให้สินเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ

1/

2/

1.3 เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
1.4 สินทรัพย์อนุพันธ์

3/

4/

2. รายการนอกงบดุ ล (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้าประกันการกู้ยมื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด

5/

2.3 วงเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้ ซึ่ งธนาคารพาณิช ย์ได้ผูกพันไว้แล้ว (Undrawn committed line)
1/

31 ธั น วาคม 2564

31 ธั น วาคม 2563

240,255.34

228,862.14

202,659.44

188,970.83

34,679.62

36,685.51

2,752.30

2,793.34

163.99

412.46

50,113.09

59,061.48

6,692.65

5,691.05

14,258.24

23,019.01

29,162.20

30,351.42

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรวมเงินให้

สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/

รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

หน้า 24 จาก 55

ตารางที่ 8.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามภูมิภาค
ของลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : ล้ านบาท

สิน ทรั พ ย์ใ นงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุงเทพและปริมณฑล

เงิ น ให้สิ น เชื่ อ และ

รวม

ดอกเบี้ ยค้ างรั บ สุ ท ธิ

เงิ น ลงทุ น
1/

ในตราสารหนี้ สุ ท ธิ

รายการนอกงบดุ ล

วงเงิ น ที่ ยัง มิ ไ ด้ เ บิ กใช้

การรั บ อาวัล ตั๋ วเงิ น

เงิ น ฝากและ
2/

ดอกเบี้ ยค้ างรั บ สุ ท ธิ

3/

สิ น ทรั พ ย์อ นุ พั น ธ์

รวม

4/

การค้ าประกัน การกู้ยืมเงิ น
และเล็ ตเตอร์ อ อฟเครดิ ต

สั ญ ญาอนุ พั น ธ์

ซึ่ ง ธนาคารพาณิ ช ย์

นอกตลาด 5/

ได้ ผูกพั น ไว้แ ล้ ว
(Undrawn committed line)

210,826.31

173,230.40

34,679.62

2,752.30

163.99

48,801.26

6,378.90

14,258.24

28,164.12

77.30

77.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ

6,874.15

6,874.15

0.00

0.00

0.00

238.93

91.92

0.00

147.01

4. ภาคตะวันออก

4,033.72

4,033.72

0.00

0.00

0.00

387.06

45.74

0.00

341.32

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,804.04

10,804.04

0.00

0.00

0.00

372.01

114.27

0.00

257.74

21.63

21.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,618.20

7,618.20

0.00

0.00

0.00

313.82

61.82

0.00

252.00

6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
1/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอการตัดบัญชี ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/

รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

หน้า 25 จาก 55

ตารางที่ 8.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามภูมิภาค
ของลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้ านบาท

สิน ทรั พ ย์ใ นงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุงเทพและปริมณฑล

เงิ น ให้สิ น เชื่ อ และ

รวม

ดอกเบี้ ยค้ างรั บ สุ ท ธิ

เงิ น ลงทุ น
1/

ในตราสารหนี้ สุ ท ธิ

รายการนอกงบดุ ล

2/

วงเงิ น ที่ ยัง มิ ไ ด้ เ บิ กใช้

การรั บ อาวัล ตั๋ วเงิ น

เงิ น ฝากและ
ดอกเบี้ ยค้ างรั บ สุ ท ธิ

3/

สิ น ทรั พ ย์อ นุ พั น ธ์

รวม

4/

การค้ าประกัน การกู้ยืมเงิ น
และเล็ ตเตอร์ อ อฟเครดิ ต

สั ญ ญาอนุ พั น ธ์
นอกตลาด

5/

ซึ่ ง ธนาคารพาณิ ช ย์
ได้ ผูกพั น ไว้แ ล้ ว
(Undrawn committed line)

200,712.26

160,820.94

36,685.51

2,793.34

412.46

57,234.61

5,434.70

23,019.01

28,780.90

2. ภาคกลาง

117.91

117.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

6,696.63

6,696.63

0.00

0.00

0.00

874.05

55.34

0.00

818.72

4. ภาคตะวันออก

4,191.39

4,191.39

0.00

0.00

0.00

287.06

27.16

0.00

259.90

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9,629.44

9,629.44

0.00

0.00

0.00

445.78

114.16

0.00

331.62

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,499.44

7,499.44

0.00

0.00

0.00

219.97

59.69

0.00

160.28

6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
1/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอการตัดบัญชี ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/

รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

หน้า 26 จาก 55

ตารางที่ 9 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

อายุไ ม่ เ กิน 1 ปี

1. สิ น ทรั พ ย์ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

31 ธั น วาคม 2564
อายุเ กิน 1 ปี

รวม

อายุไ ม่ เ กิน 1 ปี

31 ธั น วาคม 2563
อายุเ กิน 1 ปี

รวม

100,825.84

139,429.50

240,255.34

91,218.34

137,643.81

228,862.14

91,534.10

111,125.34

202,659.44

79,551.80

109,419.03

188,970.83

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/

6,493.22

28,186.40

34,679.62

8,737.40

27,948.12

36,685.51

1.3 เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3/
1.4 สินทรัพย์อนุพันธ์

2,752.30

0.00

2,752.30

2,793.34

0.00

2,793.34

46.24

117.76

163.99

135.80

276.66

412.46

30,217.07

19,896.02

50,113.09

42,850.94

16,210.54

59,061.48

5,279.40

1,413.25

6,692.65

5,187.19

503.85

5,691.05

13,188.80

1,069.44

14,258.24

22,057.83

961.19

23,019.01

11,748.87

17,413.33

29,162.20

15,605.92

14,745.49

30,351.42

1.1 เงินให้สินเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1/

2. รายการนอกงบดุ ล4/ (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้าประกันการกู้ยมื เงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพันธ์นอกตลาด 5/
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้ ซึ่ งธนาคารพาณิช ย์ได้ผูกพันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)
1/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ ยค้างรับสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

5/

รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

หน้า 27 จาก 55

ตารางที่ 10.1 มูลค่ายอดคงค้างของเครื่องมือทางการเงิน ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต และเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision)
ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : ล้ านบาท
2/

มู ล ค่ ายอดคงค้ าง
ฐานะที่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ/

รายการ

ฐานะที่ ผิดนั ดช าระหนี้ 1/
(Defaulted exposures)

1. เงินให้สินเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับ
2. เงินลงทุนในตราสารหนี้

4/

5/

3. เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับ

6/
7/

มู ล ค่ าเงิ น สารอง ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี SA

ฐานะที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ/
ฐานะที่ ไ ม่ ผิดนั ดช าระหนี้ 1/

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 2/

(Non-defaulted

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 2/
General provision

Specific provision

ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี IRB

มู ล ค่ าสุ ท ธิ 3/

exposures)

5,361.20

206,243.67

8,945.43

2,199.05

6,746.38

0.00

202,659.44

0.00

34,881.96

202.34

0.00

202.34

0.00

34,679.62

0.00

2,752.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2,752.30

43.97

35,831.11

20.23

0.00

20.23

0.00

35,854.85

0.00

275,946.20

4. ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่ อ และสัญญาค้าประกันทางการเงิน
รวม
5,405.17
279,709.03
9,168.00
2,199.05
6,968.95
* เฉพาะเครื่องมือทางการเงินที่ต้องรับรู้การด้อยค่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบัญชี
1/ ขึ้นกับวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ (1) วิธี SA: ฐานะที่ด้อยคุณภาพ และฐานะที่ไม่ด้อยคุณภาพ (2) วิธี IRB: ฐานะที่ผิดนัดชาระหนี้ และฐานะที่ไม่ผิดนัดชาระหนี้ ทั้งนี้ สาหรับฐานะที่ด้อยคุณภาพ/ฐานะที่ผิดนัดชาระหนี้ (Defaulted exposures) ให้พิจารณา
ในแนวทางเดียวกันกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
2/ หมายถึง ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กาหนดใน TFRS 9 ทั้งนี้ สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่ต้องแสดงมูลค่าเงินสารองตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมูลค่ายอดคงค้างของเครื่องมือทางการเงินประเภทดังกล่าว จะแสดงด้วยยอดสุทธิจากมูลค่าเงินสารองแล้ว
3/ มูลค่าสุทธิ = มูลค่ายอดคงค้าง - มูลค่าเงินสารอง
4/ รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้ สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
5/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้
6/ รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
7/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

หน้า 28 จาก 55

ตารางที่ 10.2 มูลค่ายอดคงค้างของเครื่องมือทางการเงิน ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต และเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision)
ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
2/

มู ล ค่ ายอดคงค้ าง
รายการ

ฐานะที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ/

ฐานะที่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ/
ฐานะที่ ผิดนั ดช าระหนี้

1/

(Defaulted exposures)
1. เงินให้สินเชื่ อและดอกเบี้ยค้างรับ

4/

5/

มู ล ค่ าเงิ น สารอง ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี SA

ฐานะที่ ไ ม่ ผิดนั ดช าระหนี้ 1/

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 2/

(Non-defaulted

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 2/
General provision

Specific provision

ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี IRB

มู ล ค่ าสุ ท ธิ 3/

exposures)

5,498.95

189,481.42

6,009.54

2,247.09

3,762.45

0.00

188,970.83

0.00

36,887.79

202.28

0.00

202.28

0.00

36,685.51

6/

0.00

2,793.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2,793.34

4. ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่ อ และสัญญาค้าประกันทางการเงิน 7/

18.16

36,031.23

6.91

6.32

0.59

0.00

36,042.47

0.00

264,492.16

2. เงินลงทุนในตราสารหนี้

3. เงินฝากและดอกเบี้ยค้างรับ

รวม
5,517.11
265,193.77
6,218.72
2,253.40
3,965.32
* เฉพาะเครื่องมือทางการเงินที่ต้องรับรู้การด้อยค่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบัญชี
1/ ขึ้นกับวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ (1) วิธี SA: ฐานะที่ด้อยคุณภาพ และฐานะที่ไม่ด้อยคุณภาพ (2) วิธี IRB: ฐานะที่ผิดนัดชาระหนี้ และฐานะที่ไม่ผิดนัดชาระหนี้ ทั้งนี้ สาหรับฐานะที่ด้อยคุณภาพ/ฐานะที่ผิดนัดชาระหนี้ (Defaulted exposures) ให้พิจารณา
ในแนวทางเดียวกันกับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
2/ หมายถึง ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กาหนดใน TFRS 9 ทั้งนี้ สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่ต้องแสดงมูลค่าเงินสารองตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 7) โดยมูลค่ายอดคงค้างของเครื่องมือทางการเงินประเภทดังกล่าว จะแสดงด้วยยอดสุทธิจากมูลค่าเงินสารองแล้ว
3/ มูลค่าสุทธิ = มูลค่ายอดคงค้าง - มูลค่าเงินสารอง
4/ รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้ สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
5/ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้
6/ รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
7/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

หน้า 29 จาก 55

ตารางที่ 11.1 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้
และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : ล้ านบาท
เงิ น ให้สิ น เชื่ อ รวมดอกเบี้ ยค้ างรั บ
ภูมิภาคของลู กหนี้

ที่ ไ ม่ มีการเพิ่ มขึ้น

ที่ มีการเพิ่ มขึ้น

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต
1. กรุงเทพและปริมณฑล

1/

เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้
ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ด้ านเครดิ ตเมื่อ ซื้ อ หรื อ

ด้ านเครดิ ต

รวม

เมื่อ เกิดรายการ

ที่ ไ ม่ มีการเพิ่ มขึ้น

ที่ มีการเพิ่ มขึ้น

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต

2/

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ด้ านเครดิ ตเมื่อ ซื้ อ หรื อ

ด้ านเครดิ ต

รวม

เมื่อ เกิดรายการ

172,424.72

3,820.03

4,106.69

0.00

180,351.44

31,960.99

2,920.97

0.00

0.00

34,881.96

2. ภาคกลาง

77.74

0.00

0.00

0.00

77.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

6,847.53

8.55

70.45

0.00

6,926.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. ภาคตะวันออก

4,013.60

22.42

27.69

0.00

4,063.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10,443.20

218.70

451.08

0.00

11,112.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6. ภาคตะวันตก

21.77

0.00

0.00

0.00

21.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,548.01

797.41

705.29

0.00

9,050.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201,376.57

4,867.10

5,361.20

0.00

211,604.87

31,960.99

2,920.97

0.00

0.00

34,881.96

8. ภาคใต้
รวม
1/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี และผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้
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ตารางที่ 11.2 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้
และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงิ น ให้สิ น เชื่ อ รวมดอกเบี้ ยค้ างรั บ 1/
ภูมิภาคของลู กหนี้

ที่ ไ ม่ มีการเพิ่ มขึ้น

ที่ มีการเพิ่ มขึ้น

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต
1. กรุงเทพและปริมณฑล

เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ 2/
ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ด้ านเครดิ ตเมื่อ ซื้ อ หรื อ

ด้ านเครดิ ต

รวม

เมื่อ เกิดรายการ

ที่ ไ ม่ มีการเพิ่ มขึ้น

ที่ มีการเพิ่ มขึ้น

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

ด้ านเครดิ ตเมื่อ ซื้ อ หรื อ

ด้ านเครดิ ต

รวม

เมื่อ เกิดรายการ

157,996.66

3,213.60

4,344.79

0.00

165,555.05

33,175.02

3,510.50

0.00

0.00

36,685.51

2. ภาคกลาง

117.88

0.80

0.00

0.00

118.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

6,645.20

67.35

12.63

0.00

6,725.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4. ภาคตะวันออก

4,178.62

26.44

14.01

0.00

4,219.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9,257.20

272.92

436.71

0.00

9,966.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6. ภาคตะวันตก

15.21

0.00

0.00

0.00

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8. ภาคใต้
รวม

6,488.96

1,200.57

690.82

0.00

8,380.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184,699.73

4,781.68

5,498.95

0.00

194,980.37

33,175.02

3,510.50

0.00

0.00

36,685.51
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ตารางที่ 12.1 มูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหว่างงวดสาหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : ล้ านบาท
เงิ น ให้สิ น เชื่ อ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ 1/
มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี SA
General Provision 4/ Specific provision

เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ 2/

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/

มู ล ค่ าหนี้ สู ญ ที่ ตั ดออก

4,921.99

ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี IRB
0.00

จากบั ญ ชี ร ะหว่างงวด

2. ภาคกลาง

0.44

3. ภาคเหนือ

52.37

4. ภาคตะวันออก

ภูมิภาคของลู กหนี้

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี SA
General provision Specific provision

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/

0.00

202.34

ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี IRB
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.99

0.00

0.00

0.00

0.00

308.95

0.00

0.00

0.00

0.00

6. ภาคตะวันตก

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,432.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6,746.38

0.00

0.00

202.34

0.00

1. กรุงเทพและปริมณฑล

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. ภาคใต้
รวม

2,199.05

0.00

1/

รวมมูลค่าเงินสารองและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย

2/

ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้

3/

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4/

ให้เปิดเผยมูลค่าเป็นยอดรวม

ตารางที่ 12.2 มูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหว่างงวดสาหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
เงิ น ให้สิ น เชื่ อ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ 1/
มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี SA
General Provision 4/ Specific provision

เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ 2/

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/

มู ล ค่ าหนี้ สู ญ ที่ ตั ดออก

ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี IRB
0.00

จากบั ญ ชี ร ะหว่างงวด

3,112.22

2. ภาคกลาง

0.00

3. ภาคเหนือ

4.29

4. ภาคตะวันออก

ภูมิภาคของลู กหนี้

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี SA
General provision Specific provision

มู ล ค่ าเงิ น สารอง 3/

0.00

202.28

ของฐานะที่ ใ ช้ วิธี IRB
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

239.25

0.00

0.00

0.00

0.00

6. ภาคตะวันตก

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

402.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3,762.45

0.00

0.00

202.28

0.00

1. กรุงเทพและปริมณฑล

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. ภาคใต้
รวม

2,247.09

1/

รวมมูลค่าเงินสารองและหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้ วย

2/

ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้

3/

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4/

ให้เปิดเผยมูลค่าเป็นยอดรวม

0.00
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ตารางที่ 13.1 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ และเกณฑ์การจัดชั้นที่
ธปท. กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทธุ ร กิจ

ที่ ไ ม่ มีการเพิ่ มขึ้น

ที่ มีการเพิ่ มขึ้น

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต

ที่ มีการด้ อ ยค่ าด้ านเครดิ ต

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

เมื่อ ซื้ อ หรื อ เมื่อ เกิด

ด้ านเครดิ ต

รวมทั้ ง สิ้ น

รายการ

1. การเกษตรและเหมืองแร่

1,331.00

0.00

6.06

0.00

1,337.06

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิช ย์

49,511.05

1,547.94

778.20

0.00

51,837.19

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

1,448.02

66.11

3.14

0.00

1,517.26

4. การสาธารณูปโภคและบริการ

37,124.03

2,293.69

2,971.60

0.00

42,389.31

5. สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

27,045.21

480.98

906.61

0.00

28,432.80

6. อื่นๆ

84,917.11

478.50

695.64

0.00

86,091.25

201,376.41

4,867.21

5,361.25

0.00

211,604.87

รวม
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ตารางที่ 13.2 มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ และเกณฑ์การจัดชั้นที่
ธปท. กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
ประเภทธุ ร กิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่

ที่ ไ ม่ มีการเพิ่ มขึ้น

ที่ มีการเพิ่ มขึ้น

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

อย่างมี นั ยสาคั ญ ของ

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต

ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต

ที่ มีการด้ อ ยค่ าด้ านเครดิ ต

ที่ มีการด้ อ ยค่ า

เมื่อ ซื้ อ หรื อ เมื่อ เกิด

ด้ านเครดิ ต

รวมทั้ ง สิ้ น

รายการ

29.70

0.00

7.19

0.00

36.88

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิช ย์

37,648.63

1,824.71

767.72

0.00

40,241.06

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

1,169.56

0.00

21.25

0.00

1,190.82

4. การสาธารณูปโภคและบริการ

35,353.81

2,363.59

3,169.99

0.00

40,887.39

5. สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

21,822.84

425.61

884.54

0.00

23,132.99

6. อื่นๆ

88,675.20

167.77

648.26

0.00

89,491.23

184,699.73

4,781.68

5,498.95

0.00

194,980.37

รวม
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ตารางที่ 14 มูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีส้ ูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด สาหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
จาแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้
หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธั น วาคม 2564
1/

ประเภทธุ ร กิจ

มู ลค่ าเงิน สารอง ของฐานะที่ใ ช้ วิธี SA
General Provision

2/

1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิช ย์
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

มู ลค่ าเงิน สารอง

Specific provision

31 ธั น วาคม 2563
1/

ของฐานะที่ใ ช้ วิธี IRB

มู ลค่ าหนี้ สูญที่ตั ด ออก
จากบั ญชี ร ะหว่ างงวด

1/

มู ลค่ าเงิน สารอง ของฐานะที่ใ ช้ วิธี SA
General Provision

2/

Specific provision

มู ลค่ าเงิน สารอง 1/

มู ลค่ าหนี้ สูญที่ตั ด ออก

ของฐานะที่ใ ช้ วิธี IRB

จากบั ญชี ร ะหว่ างงวด

3.34

0.00

0.00

109.34

0.00

0.00

2,175.06

0.00

0.00

1,170.40

0.00

0.00

8.31

0.00

0.00

26.56

0.00

0.00

3,311.35

0.00

0.00

1,750.25

0.00

0.00

5. สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

591.90

0.00

0.00

290.49

0.00

0.00

6. อื่นๆ

656.42

0.00

0.00

415.41

0.00

0.00

6,746.38

0.00

0.00

3,762.45

0.00

0.00

4. การสาธารณูปโภคและบริการ

รวม

2,199.05

1/

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2/

ให้เปิดเผยมูลค่าเป็นยอดรวม

2,247.09
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ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) สาหรับเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธั น วาคม 2564
มู ลค่ าเงิน สารอง 1/
มู ลค่ าเงิน สารอง ของฐานะที่ใ ช้ วิธี SA
General Provision Specific provision ของฐานะที่ใ ช้ วิธี IRB

รายการ
เงินสารองที่กันไว้ต้นงวด
เงินสารองลดลงจากการขายหนี้
เงินสารองที่กันไว้เพิม่ หรือลดระหว่างงวด
เงินสารองอื่น
หนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี ระหว่างงวด
เงินสารองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด

31 ธั น วาคม 2563
มู ลค่ าเงิน สารอง 1/
มู ลค่ าเงิน สารอง ของฐานะที่ใ ช้ วิธี SA
General Provision Specific provision ของฐานะที่ใ ช้ วิธี IRB

1/

2/

1/

รวม

รวม

2,247.09

2,762.04

0.00

5,009.13

1,892.56

2,300.83

0.00

4,193.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-48.04

3,984.34

0.00

3,936.30

354.53

1,461.62

0.00

1,816.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,199.05

6,746.38

0.00

8,945.43

2,247.09

3,762.45

0.00

6,009.54
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ตารางที่ 16.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดย
วิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธั น วาคม 2564
ประเภทสิน ทรั พ ย์

สิน ทรั พ ย์ใ นงบแสดง
ฐานะการเงิน

1. ลู กหนี้ ที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

รายการนอกงบดุ ล 1/

รวม

235,590.34

31,391.48

266,981.82

16,801.86

0.00

16,801.86

20,319.92

17,270.74

37,590.66

158,260.33

14,084.40

172,344.73

1.4 ลูกหนี้รายย่อย

1,910.31

31.09

1,941.40

1.5 สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

27,257.64

5.25

27,262.90

1.6 สินทรัพย์อื่น

11,040.27

0.00

11,040.27

2. ลู กหนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

2,548.42

21.81

2,570.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,860.55

17.85

1,878.41

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

104.61

3.96

108.57

2.5 สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

583.26

0.00

583.26

0.00

0.00

0.00

238,138.77

31,413.29

269,552.06

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รฐั บาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จัดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเป็นสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ ที่ใช้
น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
(PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
1/

รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)
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ตารางที่ 16.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดย
วิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธั น วาคม 2563
ประเภทสิน ทรั พ ย์

สิน ทรั พ ย์ใ นงบแสดง
ฐานะการเงิน

1. ลู กหนี้ ที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

รายการนอกงบดุ ล 1/

รวม

239,392.74

16,322.28

255,715.03

12,895.94

0.00

12,895.94

41,019.02

1,118.88

42,137.90

150,559.91

15,137.98

165,697.89

1,559.56

47.89

1,607.45

1.5 สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

22,248.45

17.53

22,265.99

1.6 สินทรัพย์อื่น

11,109.86

0.00

11,109.86

2. ลู กหนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

2,736.91

24.75

2,761.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,064.93

20.81

2,085.74

77.92

3.95

81.87

594.05

0.00

594.05

0.00

0.00

0.00

242,129.65

16,347.04

258,476.69

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รฐั บาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จัดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเป็นสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ ที่ใช้
น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
(PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
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▪

ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA ประกอบด้วย

ธนาคารใช้ วิ ธี ก ารด ารงเงิ น กองทุ น ส าหรั บ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ด้ ว ยวิ ธี Standardised Approach (SA)
โดยใช้ อั น ดั บ เครดิ ต ภายนอกจากสถาบั น จั ด อั น ดั บ เครดิ ต ภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารใช้อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ทั้ง 5 สถาบัน มาใช้ในการเทียบเคียงน้าหนัก
ความเสี่ยง (Risk Weight) และคานวณมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงให้กับลูกหนี้ของธนาคาร ดังนี้
1. Standard & Poor’s
2. Moody’s Investors Service
3. Fitch Ratings
4. บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Ratings (Thailand))
5. บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating)
สาหรับกระบวนการที่ธนาคารใช้ในการกาหนดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกให้กับลูกหนี้
ของธนาคารนั้น ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
เป็นหลัก1/
ส าหรั บ รายละเอี ย ดมู ล ค่ า ยอดคงค้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินสุทธิหลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี Standardised Approach ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 17.1 และตารางที่ 17.2

1/

อ้างถึงประกาศ ธปท. เรื่องหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Standardised Approach (SA)
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ตารางที่ 17.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นยอดสุทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธั น วาคม 2564

ประเภทสิ น ทรั พ ย์
น้ าหนั กความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
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937.5

100/ 8.5%

ลู กหนี้ ที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนา

39,090.20

0.00

0.00

0.00

2,724.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,094.54

0.00

9,482.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,770.35

16,673.39

34,835.27

2,002.53

114,710.11

0.00

ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

0.00

0.00

0.00

0.00

สินทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

ระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน
0.00

0.00

0.00

0.00

1,724.33

75.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22,582.36

0.00

3,447.87

1,232.65

0.00

0.00

4,702.16

4.90

0.00

0.00

0.00

8,828.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ยอดคงค้ าง
น้ าหนั กความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ 1/
รายการที่ ธปท. กาหนดให้หักออกจากเงิ น กองทุ น ของ สง.
1/
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ตารางที่ 17.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นยอดสุทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธั น วาคม 2563

ประเภทสิ น ทรั พ ย์

ยอดคงค้ างที่ มี Rating

น้ าหนั กความเสี่ ยง (%)
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100/ 8.5%

ลู กหนี้ ที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนา

29,475.48

0.00

0.00

0.00

3,316.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,290.83

0.00

9,944.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,468.15

15,278.99

26,228.07

1,060.64

114,371.42

0.00

ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,205.62

283.83

0.00

สินเชื่ อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,652.34

0.00

625.69

987.95

0.00

สินทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,484.90

0.46

0.00

0.00

0.00

9,041.53

0.00

ระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน
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ยอดคงค้ าง
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รายการที่ ธปท. กาหนดให้หักออกจากเงิ น กองทุ น ของ สง.
1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
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ข้อมูลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA

ธนาคารปฏิบัติต ามเกณฑ์ม าตรฐานขั้น ต่าที่ธ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดส าหรับ การปรับ ลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าด้านกฎหมาย กระบวนการควบคุมความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้น
จากการนาวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยธนาคารได้กาหนดให้มีขั้นตอนควบคุม
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรัดกุม เป็นต้น ทั้งนี้ ประเภทของการปรับลดความเสี่ยง ซึ่งธนาคารใช้มีรายละเอียด ดังนี้
- หลักประกันทางการเงิน (Financial Collateral) ธนาคารเลือกวิธีการคานวณการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารหรือบัตรเงินฝาก
ทองคา ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็นต้น
- การคาประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives)
จากประเภทการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตข้างต้น ธนาคารกาหนดวิธีการการปฏิบัติงานและจัดให้มีระบบงาน
ด้ า นสารสนเทศรองรั บ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ มั่ น ใจได้ ว่ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การปรั บ ลดความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของมูลค่าการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกันของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2564
ประเภทสินทรัพย์

หลักประกันทางการเงิน 1/

ลู กหนี้ ที่ ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ

12,038.10

31 ธันวาคม 2563

การค้าประกันและ
หลักประกันทางการเงิน 1/
อนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต
15,500.59
4,446.83

การค้าประกันและ
อนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต
17,896.09

ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้

0.00

0.00

0.00

0.00

9,512.56

15,500.59

2,006.35

17,896.09

2,384.30

0.00

2,322.47

0.00

141.23
0.01
0.00
0.57

0.00
0.00
0.00
0.00

118.00
0.01
0.00
2.12

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.00

0.17

0.00

0.00
0.00
12,038.68

0.00
0.00
15,500.59

1.94
0.00
4,448.95

0.00
0.00
17,896.09

น้้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รฐั บาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้
น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รฐั บาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
รวม
1/หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ยงได้

(Eligible financial collateral)
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4.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ ย งด้ า นตลาด (Market Risk) ของธนาคารเป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน โดยรวมไปถึงผลกระทบ
ต่อรายได้สุทธิของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร (Economic Value on Equity)
ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ
จากข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency
Exchange) เป็ น เงิ น ไทย (Baht) ทั้ งประเภทรั บซื้ อ (Buy) และขาย (Sell) และมี ก ารท าธุ รกรรมทางการเงิ น สกุ ลเงินตรา
ต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นแบบเพื่อการค้า (Trading Book) สาหรับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารได้มีการกาหนดให้การดารง
ฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นวันไม่เกินกว่าจานวนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารใช้
วิ ธี ก ารด ารงเงิ น กองทุ น เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งด้ า นตลาดจากความเสี่ ย งด้ า นอั ตราแลกเปลี่ย น โดยใช้ วิ ธี Standardised
Approach (SA) ในการคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด รวมถึงการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด

4.2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
▪

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการควบคุมที่ดี การขาด
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี หรือ การขาดธรรมาภิบ าลในธนาคาร และการขาดการควบคุม ที ่ด ี โดยอาจเกี ่ย ว ข้อ งกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายในคน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารได้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามรายงานความเสี่ยง และ
การก าหนดนโยบายที่ เ ป็ น มาตรฐานขั้ น ต่ าให้ กั บ หน่ ว ยงานภายในธนาคารถื อ ปฏิ บั ติ ต าม ตลอดจนก าหนดหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและวางโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติ การ และหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบั ติ การ
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร วางระบบและควบคุ ม ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและ
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แยกอิสระออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้แก่พนักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งของการบริ ห ารความ เสี่ ย ง
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง และการจัดทาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของหน่วยงาน อัน เป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมที่สาคัญให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีประสิทธิภาพ

▪

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมถึงการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย
จากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS) โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญ
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▪

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารนาเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมาประกอบใช้ในระบบการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อให้ การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุ มการปฏิ บั ติ งานของทุ กระดั บชั้ น
ของทุกหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธนาคารกาหนดให้หน่ว ยงานภายในธนาคารมีการประเมิ น
ความเสี่ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงรายการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละผลิตภัณฑ์
หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน
2) การประเมินและการวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินระดับความเสียหาย
หรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถี่ (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย รวมทั้งประเมินว่ามาตรการการควบคุม
ภายในที่มีอยู่นั้นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจนประสิทธิภาพของการควบคุมที่ดาเนินอยู่ เพื่อให้
ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่และสามารถจัดลาดับความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้คาแนะนา/ ปรึกษา
แนวทางการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร ธนาคารจึงได้กาหนดรายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละระดับที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และสามารถจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบงาน ได้อย่างเหมาะสม
3) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ คน กระบวนการปฏิบัติงาน
ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องวางระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน
ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ โดยมีต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการทางานและคุณภาพของงาน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม ธนาคารมีก ารจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยกตามหน้าที่/ ความรับผิดชอบ โดยมีการกระจาย
อานาจในการบริหารงานอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการสอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงาน
อย่างเหมาะสม (Check and Balance)
ธนาคารได้กาหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ
คน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก รวมทั้งแนวทาง/กระบวนการที่ดีสาหรับการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมที่ดีและมีระเบียบ คู่มือ
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติงาน และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบทาหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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สาหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ธนาคารได้มีมาตรการ แผนงาน แผนรองรับการดาเนินธุรกิจ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่ อ รองรั บ เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤต อาทิ เ ช่ น วิ น าศภั ย และภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น จนอาจทาให้การดาเนินงานของธนาคารต้อ งหยุด ชะงัก ธนาคารได้ทาการทดสอบ ประเมิน และปรับปรุง
แผนดังกล่าวเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฯ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและธนาคารสามารถดาเนินธุรกรรมหลัก
ของธนาคารได้ในสภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การติดตามและการรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
การติด ตามความเสี ่ย ง (Risk Monitoring) ธนาคารจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านปฏิบัติการที่ใช้ในการติดตามความเสี่ยง คือ
- ดั ชนี ชีวั ด ความเสี่ย ง (Key risk indicator) ธนาคารก าหนดให้แ ต่ล ะหน่ว ยงานก าหนดดัช นีชี้วัด
ความเสี่ยงจากรายการความเสี่ยงสาคัญที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง โดยดัช นีชี้วัด ความเสี่ยงที่กาหนดขึ้น
ต้องมีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่อาจทาให้เกิดความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งกาหนดระดับของการวัดติดตามและระดับความเสี่ยง
ที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) ของดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งแต่ ล ะตั ว เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตามและรายงานให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทราบตามที่กาหนด นอกจากนี้ หน่วยงานต้องทบทวนการ
จัดเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ว่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนถึง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
- ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ (Incident Data) ธนาคารได้ มี ก ารจั ด เก็ บ และการรายงานข้ อ มู ล
อย่ า งเป็ น ระบบ กล่ า วคื อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ เหตุ ก ารณ์ ค วามเสีย หาย (Loss Data)
เหตุการณ์ที่ธนาคารสามารถป้องกันความเสียหายไว้ได้ (Near-Misses) และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถประเมิน
มูลค่าได้ (Incident Data) เพื่อให้ธนาคารมีข้อมูลในการติดตาม และบริห ารจัด การความเสี่ย ง รวมทั้ง กาหนดมาตรการ
ควบคุม ป้องกัน แนวทางการแก้ไขได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การรายงานความเสี่ย ง (Reporting) ธนาคารได้กาหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญ คือ เหตุการณ์
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ควบคุม หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีการแบ่งลาดับชั้นของการรายงาน ได้แก่ การรายงานต่อคณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร
ด้านการกากับดูแลความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ธนาคารได้กาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทาง
หน่วยงานต่าง ๆ ทางสาขาของธนาคาร ทางโทรศัพท์ (Contact Center, Call Center) ทางไปรษณีย์ รวมถึงผ่านช่องทาง
อื่ น ๆ เช่ น Website (www.lhbank.co.th) และ Facebook เป็ น ต้ น โดยจะมี ห น่ ว ยงานส านั ก Business Call center
เป็นผู้ติดตามและประสานงานแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทุกกรณีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา หรือเงื่อนเวลาที่กาหนด ซึ่งจะ
มีการแจ้งผลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้วให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่ได้ข้อยุติ นอกจากนี้
ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Customer Care ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเท็จจริง แนวทางการแก้ไข แนวทาง
การป้องกัน และบทลงโทษเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ๆ เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงาน
สานัก Business Call center เป็นผู้วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ Customer Care
และรวบรวมสรุปรายงานทั้งหมดนาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และจัดส่งข้อมูลให้สานักกากับ
เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนที่ทาให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ
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นอกจากนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร กาหนดให้มีกระบวนการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอน/ระเบีย บปฏิ บัติข องธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีค วามรู้ ความเข้าใจในงานและสามารถปฏิบัติ งานได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร

4.2.4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของธนาคารรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber threat)
ธนาคารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย การกากับดูแลและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสน เทศ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอบรมสื่อสารและสร้างความตระหนักในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางกากับดูแลในการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้สอดคล้องเป็ นไปตามที่ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลกาหนดไว้ โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และ
กาหนดให้ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสาคัญ
• กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารกาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมรอบคอบและรัดกุม
โดยบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุน และให้คาปรึกษาแก่เจ้าของความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญใน
ปัจจุบันของธนาคาร การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การพิจารณาใช้บริการจากบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
บริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดให้มีการระบุ การประเมิน การจัดการ การติดตาม การทบทวน
และการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่คงเหลือ อยู่นั้น อยู่ในระดับที่ธนาคาร
ยอมรับได้ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
1) การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Assessment) ธนาคารกาหนดให้หน่วยงานภายใน
ธนาคาร ทาการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยระบุถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ และช่องโหว่ต่าง ๆ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร หรือปัจจัย
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ภายนอก มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) โดยศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหา
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยประเมินถึงโอกาสที่
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการกาหนดระดับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ (IT Risk appetite)
2) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Treatment) ธนาคารกาหนดให้หน่วยงานภายใน
ธนาคาร ทาการจัดการควบคุม และป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) อยู่ในระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นอกจากนี้ มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT key risk indicators) ให้สอดคล้องกับความสาคัญ
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละงานเพื่อใช้ติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Monitoring and Review) ธนาคาร
กาหนดให้หน่วยงานภายในธนาคาร ทาการติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมไปถึง
การติดตาม และทบทวนแผนการปรับลดความเสี่ยง รวมถึง สถานะความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ ใ นระดับ ความเสี่ย งที่ ธ นาคารยอมรับ ได้ (IT Risk appetite) โดยการติด ตามและทบทวน ด าเนิ น การตาม
กระบวนการ Risk and Control Self-Assessment ของธนาคาร หรือเมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ หรือเมื่อมีการ
พิ จ ารณาใช้ บริ การจากบุ คคลภายนอกด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ เมื่ อ มี ก ารบริ หารจั ดการโครงการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้การทบทวนควรพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
3.1) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีนัยสาคัญของธนาคาร
3.2) เหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยสาคัญตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ผิดปกติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
3.3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการมี กฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่/ เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Reporting) ธนาคารกาหนดให้หน่วยงานภายใน
ธนาคารทาการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบงาน หรือชื่อเสียงของ
ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญของธนาคารถูกโจมตี หรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
4.1) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของธนาคาร หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
4.2) การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบงาน หรือชื่อเสียงของธนาคาร รวมถึงกรณีเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่สาคัญของธนาคารถูกโจมตี หรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ธนาคารต้องรายงานต่อ
ผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดของธนาคาร
4.3) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รายงานเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
อยู่ในระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารยอมรับได้ (IT Risk appetite)
5) การสื่ อ สารและอบรมเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk
Communication, Training and Skills) บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสื่อสารและให้
ความรู้แก่หน่วยงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพียงพอและ
สม่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
รวมทั้ง มีการกาหนดระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้ (IT Risk Appetite) และนาเสนอขอ
อนุมัติหรือทบทวนความเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (IT Risk Appetite) ต้อง
คานึงถึงแนวทางการจัดการที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ และเหมาะสมตามลักษณะ ปริมาณ และ
ความซับซ้อนของการทาธุรกรรมของธนาคาร ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องและอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์โดยรวมที่ได้กาหนดไว้
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.2.5 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีฐานะของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อ การธนาคาร
โดยเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในและต่างประเทศ) มูลค่า 6,845 ล้านบาท
สาหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี ้ส ิน ท าหน้า ที ่ก าหนดแนวทางการบริห ารตลอดจนติด ตามความเสี ่ย งจากการเปลี ่ย นแปลงของราคา
ส่ว นฝ่ า ยบริ ห ารการเงิ น และการลงทุน ท าหน้า ที ่ค วบคุม ดูแ ลธุร กรรมการซื ้อ ขาย บริห าร Portfolio ตามนโยบาย
ของธนาคาร ธนาคารใช้น โยบายในการประเมิน มูล ค่า ยุติธ รรมของเงิน ลงทุน ในตราสารทุน ในความต้อ งการของตลาด
โดยคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของวันที่จัดทารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท ย
ส าหรับ เงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที ่ไ ม่ม ีต ลาดรองรับ ธนาคารประมาณมูล ค่า ยุต ิธ ร รมโดยใช้ร าคาซื ้อ ขายของเงิน ลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันได้ธนาคารประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะที่เกี่ย วข้อ งกั บตราสารทุ นในบัญ ชีเ พื่ อการธนาคาร ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
1.2. มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
- วิธี SA
- วิธี IRB
5. มูลค่าตราสารทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันให้ใช้วิธี SA

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

6,844.89
6.90
0.00
-1,653.95

7,088.28
6.90
0.00
-1,667.62

582.40
0.00
0.00

609.41
0.00
0.00

4.2.6 ข้อมูลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมี โครงสร้ างของสิน ทรัพ ย์ส่ วนใหญ่เป็ น รายการเงิ น ให้สิน เชื่ อ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ที่ ถื อ จนกว่า
จะครบกาหนด ส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลักดังกล่าวอาจได้รับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
ต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น) ด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สาหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้นเป็นความเสี่ยงที่ทาให้รายได้หรือเงินกองทุนของ
ธนาคารได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากความแตกต่างของอายุ
คงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป (Repricing Risk) ของรายการสินทรัพย์
และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
โดยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีลักษณะของความเสี่ยงดังนี้
- ความเสี่ยงจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบีย (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง
สินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงิน ตามเวลาที่รายการสินทรัพย์ และ
หนี้สินครบกาหนด (ในกรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่) หรือเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย (ใน
กรณีของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบียอ้างอิง (Basis risk) เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีวันเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตรงกัน
- ความเสี่ ย งจากสิ ท ธิ แ ฝง (Option risk) ธนาคารมี ค วามเสี่ ย งจากสิ ท ธิ แ ฝงในนิ ติ ก รรมสั ญ ญา
ทางการเงินของธนาคารไม่ว่าด้านลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่ให้สิทธิคู่สัญญาของธนาคารเปลี่ยนแปลงแผนการ
ชาระเงินหรือไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือสิทธิ
ดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยู่ในฐานะเสียเปรียบตามแผนการชาระเงินเดิม อันจะทาให้ต้นทุนดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง
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ธนาคารมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน 2 แนวทาง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest
Income: NII) โดยพิ จารณาผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบี้ ยสุทธิ ภายในช่ วงเวลา 1 ปี ซึ่ งใช้ สมมติฐาน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 100 Basic Point ที่เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น – ลดลง
2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value
of Equity: EVE) โดยพิจ ารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอั ต ราดอกเบี้ ย อย่ า งน้ อ ย 200 Basis Points และต้ อ งมี ผ ลกระทบในเชิ งลบไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20
ของเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร
จากการวัดค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมิติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สามารถ
ทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ธนาคารได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิ นกว่าระดับ
เพดานที่ ก าหนดไว้ และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ให้ ท ราบถึ งผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) และ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) โดยมีความถี่เป็นงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตโดยใช้สถานการณ์จาลองของธนาคารแห่งประเทศไทยและ /หรือสถานการณ์จาลอง
ที่ธนาคารกาหนดขึ้นเอง ตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤต ต่อ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส ส่วนข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้
สุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน
บาท
USD
EURO
อื่นๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปีข้างหน้า
หมายเหตุ : 1. ธนาคารไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น
2. ในที่นี้ใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps

31 ธันวาคม 2564
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
-312.44
0.00
0.00
0.00
-312.44
-5.05

31 ธันวาคม 2563
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
-230.05
0.00
0.00
0.00
-230.05
-3.67
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5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ก าหนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เงิ น กองทุ น ของธนาคารตามหลั ก เกณฑ์ Composition
of capital disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ได้แก่ ข้อมูล
คุณ สมบัต ิที ่ส าคัญ ของตราสารทางการเงิ น ที่ นั บ เป็ น เงิ น กองทุ น และมู ล ค่ า เงิ น ของเงิ น กองทุ น ในช่ ว งการทยอยนั บ เข้ า
หรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 21 และ ตารางที่ 22
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ตารางที่ 21 ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
หัวข้อ
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน
2 รุน่ หรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั้นที่ 2)
4 มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
5 กรณีที่มคี ุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติดังกล่าว
6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
7 จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคารพาณิชย์
8 จานวนที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
9 มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11 วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
12 ตราสารทางการเงินที่ไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรือมีการกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืน
13 วันครบกาหนด (Original maturity date)
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รบั การอนุมตั ิ
จากผู้กากับดูแลหรือไม่
15 วันที่มสี ิทธิไถ่ถอน วันที่มภี าระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการไถ่ถอน

16

วันที่มสี ิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LHBANK315A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน

ครบถ้วน
-

นับได้เต็มจานวน
ระดับธนาคารพาณิชย์
20,000.00
10 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Multiple
ไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ทยอยลดนับในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกาหนดตามวิธีเส้นตรง
ระดับธนาคารพาณิชย์
2,400.00
1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ไม่มวี ันครบกาหนด
ไม่ได้

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2574
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาตจาก ธปท. ก่อน
-

ผู้ออกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจานวนก่อนวัน
ครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณีเป็นไปตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ถือตราสารเงินกองทุน
ทั้งนี้ การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน
ดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วัน
กาหนดชาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรือ
(2) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายภาษีในวันใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(3) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วันออกตราสาร
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิม
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป หรือ
(4) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิม่ เติมในภายหลัง
จากวันออกตราสารเงินกองทุน ให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทุนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คานวณจนถึงวัน
ไถ่ถอน

-

ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วันกาหนด
ชาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

ดอกเบียและผลตอบแทนอื่นใด
17
18
19

ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรือไม่

ธนาคารเป็นผู้กาหนดจานวนเงินปันผล
ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอ้ ยละ 3.75 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
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หัวข้อ

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
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ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด
ได้เองทั้งหมด หรือบางส่วน หรือตามคาสั่งที่ได้รบั

มีอานาจเต็มที่

ธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน ซึ่งกาหนดว่าเมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ผู้ออกตราสารมีผลการ
ดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้และทางการได้ตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารแล้วผู้ออกตราสารสามารถดาเนินการต่าง ๆ
ตามระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง การลดจานวนเงินต้นที่ต้องชาระตามตรา
สารในจานวนเท่ากับจานวนที่ต้องมีการตัดหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน) และ
ยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่มกี ารชาระเงิน ดังนั้น ผู้ถือตรา
สารจึงอาจจะได้รบั ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารในจานวนที่
น้อยกว่าจานวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรืออาจไม่ได้รบั ชาระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารเลย
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มีเงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่ เช่น มีเงื่อนไข
ในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์
นั้นกาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั้งจานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอัตราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มกี ารแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสารทางการเงินที่มกี ารแปลงสภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิชย์นั้นกาหนดไว้

ไม่มี

ไม่มี

กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทั้งจานวนหรือบางส่วน
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรือชั่วคราว
หากเป็นการลดมูลค่าชั่วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิ์ในกรณีที่มกี ารชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตรา
สารทางการเงินที่ด้อยสิทธิกว่า )

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รบั ชาระเงินเป็นลาดับสุดท้ายในกรณีที่
ธนาคารเลิกกิจการ

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

ไม่มกี ารลดมูลค่า
-

เหตุการณ์ที่ทาให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน” หมายถึง การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของ
ทางราชการที่มอี านาจอื่นใด ("หน่วยงานที่มอี านาจ") ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน เช่น การให้เงินเพิม่ ทุนแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน ซึ่งหากไม่มคี วามช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทาให้ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุนไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (หรือเหตุการณ์ที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกัน ) ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้
หรือ
(2) เงินกองทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผู้ฝาก
เงินและเจ้าหนี้ หรือ
(3) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิม่ ทุนได้ด้วยตัวเอง เช่น ไม่สามารถหาผู้
ลงทุนมาฟืน้ ฟูกิจการได้ เป็นต้น
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ้นบุรมิ สิทธิ / หุ้นสามัญ
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ตารางที่ 22 การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีจ่ ะต้อง
มี การทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

มู ลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดเดือนธันวาคม 2564
กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ1/
เงินกองทุนชันที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1. รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
2. ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
3. หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
4. รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
5. หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชันที่ 2 (Tier 2) :
6. รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
7. หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

35,203.11
1,288.25
33,914.86
33,914.86
4,599.05
4,599.05
38,513.90
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6. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
6.1 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio: LCR)
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflows)
(3) LCR1.
LCR ขั้นต่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าเ ลี่ยข้อมูล
ไตรมาสที่ 4 ป 2564

ไตรมาสที่ 4 ป 2563

38,488

38,574

29,625
131%
100%

26,732
144%
100%

1. ข้อมูล LCR ในรายการที่ (3) ไม่จาเป็นต้องเท่ากับการนาปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้นในรายการที่ (1) หารด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหล
ออกสุทธิใน 30 วัน ในรายการที่ (2)

6.2 ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
ค่าเ ลี่ย LCR
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ป 2564
139%
131%

ป 2563
148%
144%

ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio : LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มี ฐานะ
สภาพคล่องที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงในระยะสั้นได้ (Shortterm severe liquidity stress) โดยกาหนดให้ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของประมาณการกระแส
เงินสดไหลออกสุทธิใน 3 วัน โดยมีวิธีการคานวณ ดังนี้

LCR=

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

LCR เฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 131 ซึ่งเกินกว่า LCR ขั้นต่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดที่ร้อยละ 100 โดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ทั้งนี้ LCR
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
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1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงและความผันผวนต่า ไม่ติดภาระ
ผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญแม้ในสถานการณ์ด้าน
สภาพคล่ องที่ มี ความรุ นแรง ทั้ งนี้ สิ นทรั พย์ สภาพคล่ องแต่ ละประเภทต้ องมี การปรั บลดด้วยอั ตราส่ วน (haircut)
ที่เกี่ยวข้อง และคานวณเพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาส 4 ปี 2564 เท่ากับ 38,488 ล้านบาท ซึ่ง
คานวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้
ธนาคารได้มีการถือครองสินทรั พย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่ อบริหารการกระจายตัวของการถื อครองสินทรั พย์
สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net cash outflows) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วัน หัก
ด้วยประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ทั้งนี้
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net cash outflows) ของไตรมาสที่ 4 ปี
2564 เท่ากับ 29,625 ล้านบาท ซึ่งคานวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วันสิ้น
เดือนของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้ความสาคัญภายใต้
สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ยืมของลูกค้ารายย่อยและ
รายใหญ่ ซึ่งใช้อัตราการไหลออก (run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการกระแส
เงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการรับชาระคืนเงินให้สินเชื่อและเงินฝากจากคู่สัญญาที่มีคุณภาพดี และตราสารหนี้ที่จะ
ครบกาหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งใช้อัตราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดการบริหารความเสี่ยงด่านสภาพคล่อง โดยจัดทารายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity
Gap) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิตามช่วงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และ
รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิหลังปรับพฤติกรรม (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคาร
ตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดช่วง 1 ปีข้างหน้า และได้กาหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาจากยอดสะสมของฐานะสภาพคล่องสุทธิที่ปรับอายุคงเหลือตามพฤติกรรมผู้ฝากเงินให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารกาหนดไว้

