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1. บทนา
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิ จ ธนาคารพาณิ ชย์ม าตั้งแต่ปี 2548 โดยเปิ ดตัวจากการเป็ น
ธนาคารพาณิ ช ย์เพื่อรายย่อยและมี การยกระดับเป็ นธนาคารพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบในปี 2554 ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อ ง
ธนาคารมีการบริ หารงานโดยตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านต่างๆ พร้อมไปกับการก้าวไปอย่างเติบโตและมัง่ คงทางธุ รกิจ ดังนั้น
ธนาคารจึงจัดให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีและการปฏิบตั ิตามประกาศ ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่ องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ Basel III เพื่อส่งเสริ มการใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) และเพื่อให้บุคคลภายนอก รวมทั้งผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
และเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีของสถาบันการเงินอีกทางหนึ่งด้วย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึ งความสาคัญ กับการปฏิ บัติต ามหลัก เกณฑ์ก ารก ากับดู แ ล
เงินกองทุนภายใต้การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Basel ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณและ
เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลคงเดิ ม ได้แก่ เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบแสดงฐานะ
การเงินย่อ และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับงวดประจาปี บัญชี

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนเฉพาะระดับธนาคารพาณิ ชย์ (Solo Basis) โดยธนาคารใช้วธิ ีคานวณเงินกองทุน
สาหรับสิ นทรัพย์เสี่ ยงแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ธนาคารใช้วิธีการคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตภายใต้หลักเกณฑ์ Basel หลักการที่ 1 ด้วยวิธี Standardised Approach
(วิธี SA) โดยใช้อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเป็ นเกณฑ์
เทียบเคียงเพื่อกาหนดน้ าหนักความเสี่ ยง (Risk Weight) ของลูกหนี้ ต้ งั แต่การรายงานเงินกองทุนงวดเดือน ธันวาคม 2555 เป็ น
ต้นมา

ความเสี่ ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารอาจจะเกิดผลขาดทุนอันเนื่ องมาจากความผันผวนทางด้านราคาของ
ฐานะในบัญชี เพื่อการค้า ทั้งนี้ ในการดารงเงิ นกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านตลาด ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้
ธนาคารดารงเงินกองทุนเฉพาะความเสี่ ยงด้านตลาดสาหรับฐานะบัญชีเพื่อการค้าเท่านั้น เนื่องจาก ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรม
ในบัญชีเพื่อค้า ดังนั้น ธนาคารจึงยังไม่ตอ้ งดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดไว้

ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารใช้วิธีการคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) โดยมีการดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามระดับความซับซ้อนของ 8 สายธุรกิจ (Business
Lines) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้
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3. เงินกองทุน
3.1 การบริ หารเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายในการบริ หารเงิ นกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งและเพียงพอที่ จะสนับสนุ น
การเติบโตของธนาคารทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยมีกระบวนการ
บริ หารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินระดับความเสี่ ยง
และความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเพียงพอของ
เงิ นกองทุนอย่างสม่ าเสมอและทันเหตุการณ์ให้กบั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของธนาคาร เพื่อให้การบริ หาร
จัดการและการรักษาระดับเงินกองทุนเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี่ ยงที่มีอยู่

3.2 โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital structure)
การดารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital) โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุน
จากบริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ซึ่ งได้ร่วมมือเป็ นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ กบั CTBC
Bank Co., Ltd. สถาบันการเงินชั้นนาจากไต้หวัน เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งด้านเงินทุนและเสริ มศักยภาพในการขยาย
ธุรกิจ ด้วยมูลค่าเงินร่ วมทุนจานวน 16,599 ล้านบาท ซึ่ งทาให้ฐานเงินกองทุนของธนาคารแข็งแกร่ งขึ้ น เป็ นผลให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมาย จานวน 39,916 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่
1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของจานวน 34,102 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.43 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ น จากทุนชาระแล้วของหุ ้น
สามัญ ทุ นส ารองตามกฎหมาย และกาไรสะสมคงเหลื อ จากการจัด สรรรายการอื่ นของส่ วนของเจ้าของ เช่ น ก าไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งถือว่าเป็ นเงินกองทุนส่ วนที่มีคุณภาพและแข็งแกร่ งที่สุด ส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 มีจานวน 5,814 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.57 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่ วนที่
เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1
แผนภาพที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
Tier 2
5,814 ล้านบาท
(14.57%)
39,916 ล้านบาท
(100%)

CET 1
34,102 ล้านบาท
(85.43%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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Tier 2
5,792 ล้านบาท
(25.29%)
22,903 ล้านบาท
(100%)
CET 1
17,111 ล้านบาท
(74.71%)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2560

30 มิถุนายน 2560

34,101.44

17,110.62

34,101.44

17,110.62

20,000.00

14,000.00

0.00

0.00

10,598.91

0.00

588.70

499.70

0.00

0.00

3,107.13

3,107.13

166.89

(78.19)

166.89

(78.19)

0.00

0.00

0.00

0.00

(360.19)

(418.01)

(360.19)

(418.01)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิ ทธิชนิ ดไม่สะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้ อคืน

0.00

0.00

1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

0.00

0.00

1.2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิ ทธิทุก
ประเภท ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2

0.00

1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

0.00

1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้ อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสารองที่ได้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิ้ นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ้น หรื อตามข้อบังคับของ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ้นหรื อตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.1.8 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

0.00

0.00

0.00

1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน**

0.00

0.00

1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอ

0.00

0.00

5,814.20

5,792.62

2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้ อคืน

0.00

0.00

2.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นบุริมสิ ทธิชนิ ดสะสมเงินปันผล

0.00

0.00

3,922.20

4,000.00

ให้หกั จนครบเต็มจานวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2

2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

0.00

1,892.00

1,792.62

2.6 เงินสารองส่วนเกิน

0.00

0.00

2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ***

0.00

0.00

39,915.64

22,903.24

2.5 เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย
* เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ ) ค่าความนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
การดารงเงิ นกองทุ นของธนาคารถื อเป็ นเครื่ องมื อสาคัญสาหรั บการชี้ วดั ระดับความมัน่ คงทางการเงิ นของ
สถาบันการเงิน และเป็ นข้อกาหนดหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้กากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์ สาหรับการวัดระดับ
ความเพียงพอของเงินกองทุน สามารถพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งหมด หรื อ BIS Ratio
ในปี 2559 ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม (Capital Buffer) เพื่อ
รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกมากกว่าร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยง
ทั้งสิ้ น โดยให้ทยอยดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มอีกปี ละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ไปจนครบ
ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดารงอัตราส่วนเงินกองทุนสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้
หน่วย : ร้ อยละ

อั ตราส่ วนเงินกองทุ น

1 ม.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

อัตรส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)

5.125

5.75

6.375

7

อัตรส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
(Tier 1 ratio)

6.625

7.25

7.875

8.5

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
(Total capital ratio)

9.125

9.75

10.375

11

จากข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ
21.86 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 18.67 และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วน
ของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 18.67 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ าตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ Basel III เท่ากับร้อยละ 9.75 ร้อยละ 7.25 และ ร้อยละ 5.75 ตามลาดับ ปรากฎรายละเอียดดัง
แสดงตาม แผนภาพที่ 2
นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเสี่ ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
เพื่อนาผลการศึ กษามาพิจารณาความเพียงพอของเงิ นกองทุนและกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จพร้อมทั้งวางแผน
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 2 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง

แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

หน้ า 5 จาก 45

3.4 เงินกองทุนขั้นต่าทีธ่ นาคารต้ องดารงไว้ สาหรับความเสี่ ยงแต่ ละด้ าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 39,916 ล้านบาท โดยเป็ นการดารงเงินกองทุนขั้นต่า
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดจานวน 15,523 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความ
เสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 14,691 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจานวน 832 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการดารง
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่องจากธนาคารยังไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
ดังนั้น ธนาคารจึงมีเงินกองทุนส่ วนเกิน (Excess Capital) สาหรับความเสี่ ยงตามหลักการที่ 1 เป็ นจานวน 24,393 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่าที่ธนาคารต้องดารงเพื่อรองรับความเสี่ ยง ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
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ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA

31 ธันวาคม 2560

30 มิถุนายน 2560

14,416.91

13,082.16

211.55

213.28

133.60

123.89

12,380.01

11,229.22

ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย

141.79

157.80

1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

814.41

865.10

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

735.55

492.86

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

273.72

273.99

0.00

0.00

0.00

0.00

191.60

203.16

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

41.02

31.91

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

41.10

38.92

0.00

0.00

0.00

0.00

14,690.63

13,356.15

1. ลูกหนี้ทไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนัก

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2.6 ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (สิ นทรัพย์อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมดที่คานวณโดยวิธี SA

ตารางที่ 3 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี Standardised Approach (SA-OR)
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการ

31 ธันวาคม 2560

30 มิถุนายน 2560

คานวณโดยวิธี Standardised Approach

832.50

795.38

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ

832.50

795.38
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ตารางที่ 4 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง และอัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสินทรัพย์ เสี่ยงของธนาคาร
อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วน
31 ธันวาคม 2560

30 มิถุนายน 2560

อัตราส่ วนการ
ดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าตามเกณฑ์
ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

Conservation
Buffer

อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนทั้งสิ้นตาม
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

1. เงินกองทุนทั้งสิ้ น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

21.86%

13.76%

8.50%

1.250%

9.750%

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

18.67%

10.28%

6.00%

1.250%

7.250%

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

18.67%

10.28%

4.50%

1.250%

5.750%

4. การบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
4.1 ข้ อมูลเชิ งคุณภาพโดยทัว่ ไป
 กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
เนื่ องด้วยการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารต้องเผชิ ญกับปั จจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกที่ มีผลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเองได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความเสี่ ยงที่ ธนาคารอาจ
ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ธนาคารจึ งได้จดั ให้มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ ยง
หลัก อัน ได้แ ก่ ความเสี่ ย งด้า นกลยุท ธ์ ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ความเสี่ ย งด้า นตลาดซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ ความเสี่ ย ง
ด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการซึ่งหมายรวมถึงความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
ปั จจุบนั ธนาคารมีการให้บริ การแก่ลูกค้าผ่านการทาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้น และธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ธนาคารจึ งให้ความสาคัญกับการกากับดู แลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิง่ ขึ้น โดยได้เริ่ มจัดให้มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิม่ เติมอีกด้วย
โดยธนาคารได้มีการกาหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละด้าน พร้ อมจัดให้มีเครื่ องมือวัดและ
จัดการความเสี่ ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง รับทราบเพื่อให้สามารถจัดการความ
เสี่ ยงได้อย่างทันกาล
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 โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งขององค์ก รให้ส ามารถบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งและสอดคล้อ งกับ
นโยบายการกากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี โดยมีคณะกรรมการธนาคาร (Board of Director: BOD) มีบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร โดยเป็ นผูอ้ นุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละ
ด้านของธนาคาร รวมถึงการอนุ มตั ิระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พิจารณาอนุ มตั ินโยบายการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต กลยุทธ์การดารงเงินกองทุน ควบคุมดูแล
ให้ผบู ้ ริ หารระดับสูง และ/หรื อ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมีประสิ ทธิภาพ สามารถติดตาม ควบคุม และลดความเสี่ ยงได้ดียิ่งขึ้น
ธนาคารจึงกาหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
1.

คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการ
กาหนดนโยบาย กระบวนการและการควบคุมด้านการบริ หารความเสี่ ยงประเภทต่างๆ และอนุ มตั ิ
นโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบตั ิจริ งและนโยบายในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

2.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และทิศทางการ
ดาเนินงานของธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคาร และดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมตั ิ
อานาจอนุมตั ิการลงทุน และการบริ หารด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด

3.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานและประเมินผลให้
ธนาคารมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนด กฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน

4.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) มี
หน้าที่ คดั เลือกกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นใดของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณากรอบโครงสร้างค่าตอบแทน การ
ขึ้นเงิ นเดือนและโบนัสประจาปี ของผูบ้ ริ หารระดับสู งและพนักงาน พิจารณานโยบาย แนวทาง และ
วิธีการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารเพื่อความต่อเนื่องในการบริ หาร

5.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) มีหน้าที่กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี นโยบายป้ องกันการจ่ายเงิ นเพื่อการคอร์ รัปชัน่ และดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว เป็ นตัวแทนธนาคารในการสื่ อสารและดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล

6.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) มีหน้าที่นาเสนอนโยบาย
และวางกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ ตามที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด รวมทั้งมีการประเมิน ติดตามและดูแล การนาแนวนโยบาย ที่ได้รับอนุ มตั ิไปใช้
ติดตามควบคุมดูแลให้ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้กรอบ การบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลและสนับสนุนงานบริ หารความเสี่ ยง
ด้านต่าง ๆ ของธนาคารและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งมีโครงสร้างและสาย
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การบังคับบัญชาที่เป็ นอิสระแยกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ
ธนาคารชุดปั จจุบนั ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
สายงานต่าง ๆ ดังนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มพัฒนาสิ นเชื่อและบริ หารความเสี่ ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสิ นทรัพย์และปฏิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง

ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

7.

คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น (Asset and Liability Committee : ALCO) มีหน้าที่ใน
การบริ หาร กาหนดเป้ าหมายและโครงสร้างทางการเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร พิจารณา
อนุมตั ินโยบายการลงทุนเพื่อการบริ หารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงกาหนดเพดานความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

8.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ (Sub-Operational Risk Management Committee)
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการและนโยบายต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ควบคุมดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการโดยรวมของธนาคารให้เป็ นไปตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการ พิจารณากาหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในกรณี ที่พบข้อบกพร่ องหรื อระดับความเสี่ ยง
ที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานสถานะความเสี่ ยง การเปลี่ยนแปลงสถานะความเสี่ ยงด้าน
ปฏิ บตั ิการที่ มีนัยสาคัญต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรื อเมื่อพบการ
ปฏิบตั ิที่แตกต่างจากกรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่กาหนดไว้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคาร

9.

Super Credit Committee มีหน้าที่พิจารณาอนุ มตั ิวงเงิ นสิ นเชื่ อตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิที่ธนาคาร
กาหนด รวมทั้งกลัน่ กรองสิ นเชื่อที่เป็ นอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการธนาคาร

10. คณะกรรมการสิ นเชื่ อ (Credit Committee) มี หน้าที่ พิจารณาอนุ มตั ิ วงเงิ นสิ นเชื่ อ ตามขอบเขตอานาจ
อนุมตั ิที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งกลัน่ กรองสิ นเชื่อที่เป็ นอานาจอนุมตั ิของ Super Credit Committee
ในด้านการปฏิ บตั ิงาน ธนาคารมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยมีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและกาหนดอานาจการอนุ มตั ิ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการบริ หาร
จัดการและการสอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Check and Balance)
สาหรับด้านการควบคุมการปฏิ บตั ิงาน ธนาคารมีระเบี ยบ คู่มือการปฏิ บตั ิงานของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางประกอบการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ
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การควบคุมภายในและการปฏิ บตั ิงานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงาน
ทางการเงินและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารได้จดั ให้มีเครื่ องมือในการบริ หารสาหรับความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิ น
วัดผลและติดตามความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละด้านของธนาคาร โดยสรุ ปได้
ดังนี้

ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสิ นเชื่อ ธนาคาร
จึงได้จดั ทาแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี การทาประมาณการเงินกองทุน โดยผูบ้ ริ หารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแผนงานและประมาณการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การควบคุมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานต่างๆแสดงความ
คิดเห็นและนาเสนอแผนต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผน
ธุ รกิ จและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูต้ ิดตามผลการดาเนิ นงานของธนาคาร เปรี ยบเที ยบกับแผนงานประจาปี ที่กาหนด
เป้ าหมายไว้อย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินความสาเร็ จของแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้

ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารใช้เครื่ องมือในการกลัน่ กรองและแยกแยะระดับความเสี่ ยงของลูกหนี้ ท้ งั ในกรณี ที่ผูก้ ู้ เป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
- Credit Scoring Model เป็ นเครื่ องมือแยกแยะ และจัดระดับความเสี่ ยงของผูก้ ทู้ ี่เป็ นบุคคลธรรมดา
ซึ่ งตัวแบบที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาสิ นเชื่อในปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ทางสถิติของลูกค้าธนาคารประกอบกับใช้ดุลยพินิจของผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Base)
- Credit Rating Model เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกลัน่ กรองและแยกแยะระดับความเสี่ ยงของผูก้ ูท้ ี่เป็ น
นิ ติบุคคล โดยจัดให้มีตวั แบบแยกตามกลุ่มลูกค้าที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ผูก้ ู้กลุ่ม SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผูก้ กู้ ลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเช่าหรื อเพื่อขาย ผูก้ กู้ ลุ่มโรงไฟฟ้ า สหกรณ์ออม
ทรัพย์ และบริ ษทั ลีสซิ่ง
ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นยาและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือดังกล่าว ที่ธนาคารนามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตวั แบบและวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุ งเครื่ องมือวัดความเสี่ ยงด้านเครดิ ตให้สามารถสนับสนุ น
การดาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงด้ านตลาด
 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคา (Price Risk)
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาเป็ นความเสี่ ยงที่ อาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ งจะมีผลทาให้เกิ ดความผันผวนต่อรายได้ของบริ ษทั หรื อการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินของธนาคาร ปั จจุบนั ธนาคารมีความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอยูใ่ นระดับต่าเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่น ตราสาร
อนุพนั ธ์
การลงทุ นส่ วนใหญ่ของธนาคารเป็ นการลงทุ นที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงเป็ นสิ นทรั พย์สภาพคล่องตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ธุรกิจเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต
จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารมีการ
ใช้แบบจาลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสู งสุ ด ณ ระดับความเชื่อมัน่ หนึ่ งๆ หากถือครอง
หลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กาหนด โดยธนาคารได้ใช้ค่าความเสี่ ยงที่ คานวณได้เป็ นแนวทางในการกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ นอกจากนี้ ธนาคารมี การจาลองเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการลดลงของราคา
หลักทรัพย์อย่างรุ นแรงเฉี ยบพลัน หรื อการทดสอบ ภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อสามารถประเมินความเสี ยหายจาก
ความเสี่ ยงในกรณี ที่อยูภ่ ายใต้ภาวะวิกฤต
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบดุล ทั้งนี้ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็ นผลมาจากการจัดโครงสร้างและ
ลักษณะของรายการในสิ นทรั พย์ หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ อา้ งอิ งอัตราดอกเบี้ ยของธนาคารและความไม่
สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการทางด้านสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และ
รายการนอกงบดุ ล โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ทาหน้าที่ ควบคุมดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ เกิ ดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ ยดังกล่าว โดยจะกาหนด
โครงสร้างอัตราดอกเบี้ ยที่ เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและดูแลให้โครงสร้างอัตราดอกเบี้ ยเป็ นไปตามที่ กาหนด
รวมทั้งควบคุมสัดส่วนของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกาหนดต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้
ธนาคารได้ติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดทารายงานการวิเคราะห์ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ ยของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ซึ่ งรวมถึงการจาลองรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ เพื่อดู ผลกระทบต่อรายได้ของ
ธนาคารให้อยูภ่ ายใต้เพดานความเสี่ ยงที่กาหนด
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น (Exchange Rate Risk)
ธนาคารมีบริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็ นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับ
ซื้ อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารได้กาหนดการดารงฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้ นวัน ไม่เกินกว่า
จานวนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับที่ไม่มี
นัยสาคัญ

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในการชาระเงิน
เมื่อครบกาหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดหรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้อย่างเพียงพอตามความ
ต้องการภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีตน้ ทุนที่เหมาะสม ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคารได้ ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องมีท้ งั ภายในและภายนอก โดยปั จจัยภายในจะขึ้นอยูก่ บั
โครงสร้ างของสิ นทรัพย์และหนี้ สินและการสารองสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่ วน
ปั จจัยภายนอกขึ้นอยูก่ บั สภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมัน่ ของผูฝ้ ากเงินเป็ นหลัก ธนาคารมีเครื่ องมือสาหรับวัด
ติดตามความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและได้กาหนดระดับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและพัฒนา
เครื่ องมื อและวิธีการวัดความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดู แลของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยและหลักการบริ หารความเสี่ ยงสากล
ธนาคารได้วางแผนและบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ชาระภาระผูกพันในปั จจุบนั และในอนาคต ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายต่างๆ อันเนื่ องมาจากความไม่เพียงพอ
หรื อความบกพร่ องของกระบวนการภายใน บุคลากรและระบบงานหรื อมาจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ ยง
ด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง ความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการเป็ นความเสี่ ยงที่
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุรกิจธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึ งมีการกาหนดกรอบนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ การอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ ดีและมีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานเพื่อให้
พนัก งานมี ค วามเข้า ใจขั้น ตอนการท างาน และสามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยก าหนดให้ มี
กระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ ยง และการติดตามความเสี่ ยง เป็ นต้น
ธนาคารได้พฒั นากระบวนการตลอดจนเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ได้แก่
การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสี ยหายทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัว
เงิ น รวมถึงความเสี ยหายที่สามารถป้ องกันได้ ตลอดจนข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ ธนาคารจะ
นาไปใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานและกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อให้โอกาสเกิดความเสี่ ยงลดลง
ธนาคารกาหนดให้ทุกหน่วยงานทาการประเมินความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ ยงในกระบวนการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตน รวมทั้งประเมิน
ว่ามาตรการควบคุมภายในที่ มีอยูเ่ พียงพอและเหมาะสมเพียงใด และได้นาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล และจัดทา
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ดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ ยง
จากการทุจริ ตในหน่ วยงานที่ มีโอกาสในการทุ จริ ตจากการปฏิ บตั ิ งานสู ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวทาง
ป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงจากการทุจริ ตด้วย
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการใช้บริ การจากบุคคลภายนอกและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกาหนด
ให้หน่ วยงานที่ ประสงค์จะใช้บริ การจากบุคคลภายนอก หรื อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งศึ กษา วิเคราะห์ ขอ้ มูลและ
ประเมินความเสี่ ยง ความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาให้ความเห็นก่อน
การใช้บริ การจากบุคคลภายนอกหรื อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ธนาคารจัดให้มีแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการดาเนิ น
ธุรกิ จภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิ น อาทิ วินาศภัย และภัยพิบตั ิต่างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริ การได้อย่าง
ต่อเนื่ องหรื อลดเวลาการหยุดชะงักการดาเนิ นงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ ซึ่ งทุกหน่ วยงานของ
ธนาคารมีส่วนร่ วมในการจัดทาและได้ปรับปรุ งแผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ ซักซ้อมการฟื้ นฟูระบบ
คอมพิวเตอร์ และทดสอบการปฏิ บตั ิ งานในธุ รกรรมงานสาคัญเป็ นประจาทุ กปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารสามารถ
ดาเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยได้พฒั นาช่องทางการสื่ อสาร
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในรู ปแบบระบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (E-Learning) เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
สัมมนาจากผูจ้ ดั สัมมนาภายนอกและจัดอบรมสัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความชานาญจากหน่วยงานภายใน
ของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู ้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานอย่างสม่าเสมอ

 บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หาร
ในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จและช่วยให้ดาเนิ นธุรกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและระบบการก ากับดู แลกิ จการของธนาคารมี ความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องตลอดจนการติดตาม
ควบคุ ม ดู แ ลการดาเนิ นงานของธนาคาร รวมทั้ง ช่ ว ยปกป้ องคุ ม้ ครองทรั พ ย์สิ นไม่ ใ ห้รั่ ว ไหลสู ญ หายหรื อ จาก
การทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยธนาคารได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ ายตรวจสอบทาหน้าที่รายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านหัวหน้าสายงานควบคุม ในเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบการบริ หารความเสี่ ยง
และระบบการกากับดูแลกิจการการปฏิ บตั ิงานของทุกหน่วยงานในธนาคาร เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของ
ธนาคารมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อทราบหรื อให้ความเห็นเป็ นประจา และฝ่ ายจัดการของธนาคารจะนาไป
พิจารณาดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องตามความเหมาะสม และจัดให้มีระบบติดตามในการ
ดาเนินการของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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4.2 การประเมินความเสี่ ยงแต่ ละด้ าน
4.2.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ประกอบด้วย
ความเสี่ ยงด้านเครดิต เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึง
โอกาสที่ คู่คา้ จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและความเสี่ ยงอันเกิ ดจากการที่ คุณภาพของสิ นเชื่ อหรื อ
เงิ นลงทุ นเสื่ อมลงและไม่ส ามารถปรั บราคาเพื่ อชดเชยความเสี่ ยงที่ เพิ่มได้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ รายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อที่เป็ นธุรกรรมหลัก
ของธนาคารทั้งในด้านเงิ นให้สิน เชื่ อที่ เป็ นสิ นทรั พย์ธนาคารและส่ วนที่ เป็ นภาระผูกพัน เช่ น การให้กู้ยืมและ
ธุรกรรมที่ เกิดจากการที่คู่สัญญามีภาระที่ ตอ้ งส่ งมอบสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ แก่ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ ยวกับ
เงิ นลงทุน รวมถึงโอกาสที่ คู่คา้ จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิ ต และความเสี ยหายจากการตีราคามูลค่า
ตลาดของตราสารที่มีมูลค่าลดลง
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ นเชื่อ เพื่อควบคุม ป้ องกันและ
ลดทอนความเสี่ ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเชื่อของธนาคาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ ยง
ในการให้สินเชื่อกับผลตอบแทนที่ ได้รับ โดยวางนโยบายให้มีเป้ าหมายและกระบวนการที่ มีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ ยงของแต่ละประเภทสิ นเชื่อของธนาคาร เพื่อสร้างเป้ าหมายที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิงานและมีความยืดหยุน่ ใน
การปรับปรุ งนโยบายภายใต้ระดับความเสี่ ยงต่างๆ ที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักการที่สาคัญ ได้แก่
- หลักการให้สินเชื่อ ที่ตอ้ งพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ อาทิ พื้นที่เป้ าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุ รกิ จ
ลักษณะสิ นเชื่อ กิจกรรม และบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน
- หลักการให้สินเชื่ อแก่ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องหรื อกิ จการที่ มีผลประโยชน์เกี่ ยวข้อง และ
หลักการให้สินเชื่ อสาหรับลูกหนี้ ที่ทาธุรกิจเกี่ ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการและ ผูบ้ ริ หาร
ของธนาคาร
- การกาหนดขอบเขตวงเงินให้กยู้ มื ต่อรายเพื่อลดความเสี่ ยงในการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
ทั้งนี้ ธนาคารยังกาหนดให้มีการรายงานเหตุผลและความจาเป็ นอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับการยกเว้นเงื่ อนไข
ต่างๆ และ/หรื อการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายเหล่านี้ให้กบั คณะกรรมการของธนาคาร
 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารได้จดั ให้มีเครื่ องมือ วิธีการต่างๆ ที่ สามารถติดตามควบคุมการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคารและกฎระเบี ยบของธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมทั้งจัดทาข้อมูลเพื่อเป็ นเครื่ อง
ชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง เพื่อที่จะสามารถดาเนิ นการติดตาม และ ควบคุมได้อย่างเหมาะสม
พร้อมจัดทารายงานนาเสนอแนวทางปฏิ บตั ิที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้องรับทราบอย่าง
สม่าเสมอเพื่อตัดสิ นใจได้ทนั เวลา โดยกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญ ได้แก่
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1) การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากปั จจัยที่ เกี่ ยวกับ
ตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้ /คู่สัญญา และปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และการดาเนิ นธุรกิจของ
ลูก หนี้ /คู่สัญญา ตามหลักการที่ ระบุ ไว้ในนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคาร รวมทั้งติ ดตาม
การเปลี่ยนแปลงของคุ ณภาพสิ นเชื่ อและแนวโน้มการค้างชาระ ซึ่ งจะช่วยให้เห็ นภาพของคุ ณภาพสิ นทรัพย์และ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ ยงของลูกหนี้ และสอบทาน
ความสอดคล้องกับปั จจัยเสี่ ยงที่กาหนด
2) การวัดความเสี่ ยง (Risk Measurement) เนื่ องจากลักษณะของความเสี่ ยงด้านเครดิตมีความแตกต่างกัน
ไปตามประเภทสิ นเชื่อ ธนาคารจึงมีการใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ ยงในสิ นเชื่อแต่ละ
ประเภทได้อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้เครื่ องมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายความเสี่ ยงของธนาคาร และกฎระเบียบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทาข้อมูลเพื่อเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง เพื่อที่จะสามารถ
ดาเนินการติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทารายงานนาเสนอแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ หาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อตัดสิ นใจได้ทนั เวลา
สาหรั บเครื่ องมื อ ที่ ใช้ช้ ี วดั ความเสี่ ยงของธนาคาร ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่ วยประกอบการกลัน่ กรองคุ ณภาพ
สิ นเชื่อของธนาคาร ประกอบด้วย Credit Rating Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสาหรับลูกค้านิติบุคคล และ
Credit Scoring Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
ซึ่ งได้รับการพัฒนาโดยวิธีการ
ทางสถิติ
ธนาคารได้ตระหนัก ถึ ง ระดับ ความแม่ น ย าและประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ดังกล่ า วที่ ธ นาคารนามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่ อ เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของผูอ้ นุ มตั ิในกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิ
สิ นเชื่อ ธนาคารได้มีการติดตามผลของการใช้ตวั แบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยเครื่ องมือทั้งสองจะผ่านความเห็ นชอบให้มีการพัฒนาและมีการ
นามาใช้ จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หารของธนาคาร
3) การติดตามดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต ที่ทาให้ทราบถึงปริ มาณและระดับความเสี่ ยงของลูกหนี้ อย่างต่อเนื่ องเป็ นปั จจุบนั
และทันต่อความเสี ยหายที่ อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกหนี้ และระดับพอร์ ตเงิ นให้สินเชื่อ โดย
กาหนดให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง สาหรับสิ นเชื่อระยะสั้น ในส่ วนสิ นเชื่อระยะยาวธนาคาร
กาหนดให้มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนลูกหนี้ ทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เช่นกัน พร้อมจัดทารายงานการเยี่ยมลูกหนี้
(Call Report) เพื่อรายงานสถานะความสามารถของลูกหนี้ ที่จะชาระหนี้ คืน รวมถึ งประเมิ นมูลค่าหลักทรั พย์
ที่ใช้ค้ าประกันทั้งในด้านมูลค่า และสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังดาเนิ นการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ ครอบคลุมความเสี่ ยง
ด้านเครดิตอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาแต่ละราย และ
คุณภาพเครดิ ตประเภทต่าง ๆ ภายในพอร์ ต และนาผลกระทบของการเสื่ อมคุณภาพเครดิ ตในพอร์ ตสิ นเชื่ อ ของ
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ลูกหนี้ มาพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่มีอยู่ เพื่อให้
ธนาคารสามารถดาเนินการจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
4) การควบคุมและลดความเสี่ ยง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ธนาคารมีการกาหนดระดับการกระจุกตัวสู งสุ ดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit)
และระดับลูกค้าเพื่อควบคุ มไม่ให้ธนาคารมี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตในภาคธุ รกิ จหนึ่ งๆ หรื อลูกค้ารายใดรายหนึ่ งมาก
เกินไป ซึ่ งเมื่อใดที่ระดับความเสี่ ยงถึง Limit ที่กาหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมให้ระดับ ความเสี่ ยงลดลง
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ธนาคารยังจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการ
ความเสี่ ยงเป็ นไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารกาหนด
 คาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี้และการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
-

-

การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้/คูส่ ญ
ั ญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถชาระหนี้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระ หรื อลูกหนี้ ที่ได้รับการจัดชั้น
ต่ากว่ามาตรฐาน หรื อต่ากว่า ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ หมายถึง สิ นทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ตอ่ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
ธนาคารได้มีนโยบายหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสารองตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด
เพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินสารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่ธนาคารได้ถือครองอยู่ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ลูกหนี้จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ และจากความเสี่ ยงในการดาเนิ น
ธุรกิจ โดยแบ่งประเภทการจัดชั้นลูกหนี้ เป็ น ลูกหนี้ จดั ชั้นปกติ ลูกหนี้ จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ลูกหนี้ จดั ชั้นต่ากว่า
มาตรฐาน ลูกหนี้ จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้ จัดชั้นสงสัยจะสู ญหรื อ จัดชั้นสู ญ ตามระยะเวลาการค้างชาระเงิ นต้นหรื อ
ดอกเบี้ย
สาหรั บการคานวณเงิ นกองทุ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคารตามวิธี Standardised Approach (วิธี SA)
ธนาคารมีการแบ่งเงินกันสารอง ดังนี้
ั ไว้เป็ นค่าเผื่อหนี้ สูญหรื อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อการ
 Specific Provision หมายถึ ง เงิ นสารองที่ ไ ด้ก น
ด้อยค่า ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสาหรับสิ นทรัพย์ที่อาจเสี ยหายสาหรับสิ นทรัพย์และรายการนอกงบดุล
ทั้งหมด โดยธนาคารสามารถระบุได้วา่ เป็ นเงินสารองที่ได้กนั ไว้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อรายการนอกงบดุล
ใด แต่ไม่รวมเงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติที่ธนาคารนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว
 General Provision หมายความว่า เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จด
ั ชั้นปกติ ได้แก่ เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์
จัดชั้นปกติท้ งั หมด แต่ไม่รวมถึงเงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติส่วนที่นบั เป็ น Specific provision
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ทั้งนี้ ธนาคารอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ที่สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จะมีการบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่ งกาหนดหลักการ
และวิธีการทางบัญชี สาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น โดยให้จดั ประเภทรายการในงบการเงิน ได้แก่ ลูกหนี้ เงินลงทุน เงิ น
กู้ยืม ให้สะท้อนการบริ หารความเสี่ ยงมากขึ้ น โดยพิ จารณาความเสี่ ยงจากเหตุ การณ์ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต
(Forward looking) ด้วย ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อวิธีการจัดชั้น การกันเงิ นสารอง และการตัดรายการออกจากบัญชี ของ
ธนาคาร
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบเบื้ องต้น และมีการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และ
ระบบงาน ที่ตอ้ งใช้ในการคานวณการกันเงินสารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ดังกล่าว
สาหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงปริ มาณของฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านเครดิต ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 5
ตารางที่ 6.1 ตารางที่ 6.2 ตารางที่ 7 ตารางที่ 8.1 ตารางที่ 8.2 ตารางที่ 9.1 ตารางที่ 9.2 ตารางที่ 10.1 ตารางที่ 10.2 ตารางที่ 11
ตารางที่ 12 ตารางที่ 13.1 และ ตารางที่ 13.2
ตารางที่ 5 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน พิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่ วย : ล้ านบาท
รายการ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ค่ าเฉลี่ยระหว่ างงวด

1. สิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

219,052.24

202,047.59

208,604.57

1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุ ทธิ 1/

169,920.56

154,480.13

159,995.65

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/

47,145.91

45,803.47

46,749.54

1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

1,882.12

1,761.14

1,859.38

103.65

2.86

0.00

31,664.64

23,466.66

0.00

3,802.65

4,059.68

0.00

1,045.79

1,146.58

0.00

26,816.20

18,260.40

0.00

1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
และการค้ าประกันอื่น
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้ซ่ ึ งธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
หมายรวมถึงเงินทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่ งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 6.1 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุ ทธิ 1/

รวม

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ยค้ างรับ)

สิ นทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคา้ ประกัน
การกู้ยืมเงิน และ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
และการคา้ ประกันอื่น

รวม

3/

สั ญญาอนุพนั ธ์
นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิได้ เบิกใช้
ซึ่ง สง. ได้ ผูกพันไว้ แล้ ว
(Undrawn committed
line)

182,495.15

133,363.47

47,145.91

1,882.12

103.65

30,582.44

3,506.70

1,045.79

26,029.95

2. ภาคกลาง

762.10

762.10

0.00

0.00

0.00

5.35

0.00

0.00

5.35

3. ภาคเหนือ

9,190.98

9,190.98

0.00

0.00

0.00

198.49

116.72

0.00

81.77

4. ภาคตะวันออก

4,016.85

4,016.85

0.00

0.00

0.00

233.10

4.17

0.00

228.93

11,267.31

11,267.31

0.00

0.00

0.00

349.31

127.52

0.00

221.79

52.33

52.33

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

11,267.52

11,267.52

0.00

0.00

0.00

295.95

47.54

0.00

248.41

219,052.24

169,920.56

47,145.91

1,882.12

103.65

31,664.64

3,802.65

1,045.79

26,816.20

5. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้
8. ภาคใต้
Total
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่ งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/
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ตารางที่ 6.2 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุ ทธิ 1/

รวม

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ยค้ างรับ)

สิ นทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การคา้ ประกัน
การกู้ยืมเงิน และ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
และการคา้ ประกันอื่น

รวม

3/

สั ญญาอนุพนั ธ์
นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิได้ เบิกใช้
ซึ่ง สง. ได้ ผูกพันไว้ แล้ ว
(Undrawn committed
line)

166,340.27

118,772.80

45,803.47

1,761.14

2.86

21,471.72

3,760.14

1,146.58

16,565.00

2. ภาคกลาง

1,081.86

1,081.86

0.00

0.00

0.00

14.60

0.00

0.00

14.60

3. ภาคเหนือ

8,437.10

8,437.10

0.00

0.00

0.00

175.08

118.63

0.00

56.44

4. ภาคตะวันออก

3,897.49

3,897.49

0.00

0.00

0.00

415.01

5.28

0.00

409.73

11,347.91

11,347.91

0.00

0.00

0.00

453.17

127.13

0.00

326.04

34.84

34.84

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

10,908.13

10,908.13

0.00

0.00

0.00

937.08

48.50

0.00

888.58

202,047.59

154,480.13

45,803.47

1,761.14

2.86

23,466.66

4,059.68

1,146.58

18,260.40

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

5. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้
8. ภาคใต้
Total
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่ งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/
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ตารางที่ 7 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
หน่ วย : ล้ านบาท
รายการ

31 ธันวาคม 2560
อายุไม่ เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

31 ธันวาคม 2559
รวม

อายุไม่ เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

รวม

77,897.66

141,154.58

219,052.24

66,674.44

135,373.16

202,047.59

72,099.93

97,820.63

169,920.56

63,094.35

91,385.78

154,480.13

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/

3,915.61

43,230.30

47,145.91

1,818.95

43,984.52

45,803.47

1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

1,882.12

0.00

1,882.12

1,761.14

0.00

1,761.14

0.00

103.65

103.65

0.00

2.86

2.86

14,389.99

17,274.65

31,664.64

15,420.30

8,046.37

23,466.66

3,021.55

781.10

3,802.65

3,717.31

342.37

4,059.68

0.00

1,045.79

1,045.79

0.00

1,146.58

1,146.58

11,368.44

15,447.76

26,816.20

11,702.99

6,557.41

18,260.40

1. สิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุ ทธิ 1/

1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ มื เงิน
และเล็ต เตอร์ออฟเครดิต และการค้ าประกันอื่น
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้ซ่ ึ งธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่ งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 21 จาก 45

ตารางที่ 8.1 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนีแ้ ละ
ตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท
ภูมิภาคของลูกหนี้
1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้ างรับ
ปกติ

กล่ าวถึงเป็ นพิเศษ

ต่ากว่ ามาตรฐาน

1/

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

เงินลงทุนในตราสารหนี้2/
สงสั ยจะสู ญ

รวม

133,473.65

661.76

129.80

204.32

1,747.54

136,217.07

0.00

2. ภาคกลาง

766.80

0.00

0.00

0.00

2.94

769.74

0.00

3. ภาคเหนือ

9,129.14

10.95

0.00

0.00

159.68

9,299.77

0.00

4. ภาคตะวันออก

3,592.07

60.81

39.66

1.40

449.10

4,143.04

0.00

10,972.90

389.79

0.00

5.73

112.95

11,481.37

0.00

42.21

0.00

0.00

0.00

10.13

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,753.76

397.87

0.00

0.00

400.50

11,552.13

0.00

168,730.53

1,521.18

169.46

211.45

2,882.84

173,515.46

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้
8. ภาคใต้
รวม
1/
2/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 22 จาก 45

ตารางที่ 8.2 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนีแ้ ละ
ตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
ภูมิภาคของลูกหนี้

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้ างรับ
ปกติ

กล่ าวถึงเป็ นพิเศษ

ต่ากว่ ามาตรฐาน

1/

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

เงินลงทุนในตราสารหนี้2/
สงสั ยจะสู ญ

รวม

118,877.73

872.76

253.66

501.06

860.06

121,365.27

0.00

2. ภาคกลาง

1,092.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1,092.21

0.00

3. ภาคเหนือ

8,381.94

50.32

93.63

0.00

16.40

8,542.29

0.00

4. ภาคตะวันออก

3,599.08

4.36

428.91

13.95

13.84

4,060.14

0.00

11,350.77

0.00

15.38

50.35

101.04

11,517.55

0.00

35.10

0.00

0.00

0.00

0.00

35.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,488.72

218.57

120.42

56.49

240.72

11,124.93

0.00

153,825.55

1,146.01

912.01

621.85

1,232.06

157,737.48

0.00

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

5. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้
8. ภาคใต้
รวม
1/
2/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 23 จาก 45

ตารางที่ 9.1 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่ างงวด
สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามภูมภิ าค
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
ภูมภิ าคของลูกหนี้

General Provision2/

Specific provision

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

มูลค่ าหนีส้ ู ญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี3/้
Specific provision

1,138.28

7.09

0.00

2. ภาคกลาง

1.38

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

34.36

0.00

0.00

4. ภาคตะวันออก

111.20

0.00

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

163.89

2.14

0.00

6. ภาคตะวันตก

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้

0.00

0.00

0.00

253.79

5.28

0.00

1,702.90

14.51

0.00

8. ภาคใต้
รวม

1,892.00

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย
2/

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 24 จาก 45

ตารางที่ 9.2 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่ างงวด
สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามภูมภิ าค
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
ภูมภิ าคของลูกหนี้

General Provision2/

มูลค่ าหนีส้ ู ญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด

Specific provision

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี3/้
Specific provision

1,053.03

101.67

0.00

2. ภาคกลาง

0.73

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

39.77

1.79

0.00

4. ภาคตะวันออก

155.40

0.00

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

116.97

0.00

0.00

0.26

0.00

0.00

-

0.00

0.00

189.37

0.00

0.00

1,555.53

103.46

0.00

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้
8. ภาคใต้
รวม

1,701.82

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
3/
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย
2/

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 25 จาก 45

ตารางที่ 10.1 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่

ปกติ

กล่าวถึงเป็ นพิเศษ

ต่ากว่ามาตรฐาน

สงสัย

สงสั ยจะสู ญ

รวมทั้งสิ้น

183.58

-

-

-

-

183.58

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

32,385.57

464.38

40.88

162.57

628.69

33,682.09

3. ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

2,390.25

14.11

0.00

0.00

69.67

2,474.03

4. การสาธารณูปโภคและบริ การ

38,864.90

528.12

73.95

17.58

828.85

40,313.40

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

26,504.67

242.45

45.05

24.53

582.92

27,399.62

6. อื่นๆ

68,401.56

272.12

9.58

6.77

772.71

69,462.74

168,730.53

1,521.18

169.46

211.45

2,882.84

173,515.46

รวม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 26 จาก 45

ตารางที่ 10.2 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท

ประเภทธุรกิจ

ปกติ

กล่าวถึงเป็ นพิเศษ

ต่ากว่ามาตรฐาน

สงสัย

สงสั ยจะสู ญ

รวมทั้งสิ้น

489.28

-

-

-

-

489.28

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

27,059.91

328.34

41.26

38.76

428.42

27,896.69

3. ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

3,184.06

23.14

-

-

72.02

3,279.22

4. การสาธารณูปโภคและบริ การ

36,854.35

367.00

624.19

36.73

254.64

38,136.92

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

28,420.92

264.39

108.10

282.23

116.55

29,192.18

6. อื่นๆ

57,817.05

163.14

138.45

264.14

360.43

58,743.20

153,825.55

1,146.01

912.01

621.85

1,232.06

157,737.48

1. การเกษตรและเหมืองแร่

รวม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 27 จาก 45

ตารางที่ 11 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
จาแนก ตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธันวาคม 2560
ประเภทธุรกิจ

General Provision1/

31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด

Specific provision

General Provision1/

มูลค่ าหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด

Specific provision

0.56

-

7.90

-

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

520.04

-

447.76

9.30

3. ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

21.48

2.14

29.47

46.38

4. การสาธารณูปโภคและบริ การ

800.58

5.28

574.23

2.00

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

127.43

0.00

285.19

13.89

6. อื่นๆ

232.81

7.09

210.98

31.89

1,702.90

14.51

1,555.53

103.46

1. การเกษตรและเหมืองแร่

รวม

1,892.00

1,701.82

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/
ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 28 จาก 45

ตารางที่ 12 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

รายการ
General Provision

Specific provision

รวม

General Provision

Specific provision

รวม

1,701.82

1,555.53

3,257.35

1,733.29

993.55

2,726.84

หนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด

0.00

(14.51)

(14.51)

0.00

(103.46)

(103.46)

เงินสารองลดลงจากการขายหนี้

0.00

(250.50)

(250.50)

0.00

(362.54)

(362.54)

190.18

412.38

602.56

(31.47)

1,027.97

996.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,892.00

1,702.90

3,594.90

1,701.82

1,555.53

3,257.35

เงินสารองที่กนั ไว้ตน้ งวด

เงินสารองที่กนั ไว้เพิ่มหรื อลดระหว่างงวด
เงินสารองอื่น
(เงินสารองที่กนั ไว้สาหรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสารองที่กนั ไว้สาหรับการควบรวม หรื อขายกิจการ)
เงินสารองที่กนั ไว้คงเหลือปลายงวด
* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 29 จาก 45

ตารางที่ 13.1 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน* ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2560
ประเภทสิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

1. ลูกหนี้ที่ไม่ ด้อยคุณภาพ

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน**

รวม

229,816.50

14,215.63

244,032.13

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

14,229.20

0.00

14,229.20

1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

18,455.94

453.28

18,909.22

156,935.38

13,694.24

170,629.62

2,335.56

40.01

2,375.57

1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

26,720.76

28.10

26,748.86

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

11,139.66

0.00

11,139.66

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

2,471.77

52.25

2,524.02

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล

0.00

0.00

0.00

2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงินและบริ ษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

0.00

1,607.16

40.10

1,647.26

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

313.18

12.15

325.33

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

551.43

0.00

551.43

0.00

0.00

0.00

232,288.27

14,267.88

246,556.15

1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย

2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 30 จาก 45

ตารางที่ 13.2 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน* ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2559
ประเภทสิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน**

รวม

209,208.35

9,768.70

218,977.05

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

15,281.32

0.00

15,281.32

1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

15,241.73

955.28

16,197.01

139,930.90

8,703.31

148,634.21

2,915.99

81.61

2,997.60

28,484.02

28.50

28,512.52

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

7,354.39

0.00

7,354.39

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

2,188.44

28.37

2,216.81

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล

0.00

0.00

0.00

2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงินและบริ ษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

0.00

1,606.50

21.44

1,627.95

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

158.97

6.42

165.39

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

422.97

0.50

423.47

0.00

0.00

0.00

211,396.79

9,797.07

221,193.86

1. ลูกหนี้ที่ไม่ ด้อยคุณภาพ

1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 31 จาก 45

 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี SA ประกอบด้วย
ธนาคารใช้วิธีการดารงเงิ นกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardised Approach (SA) โดย
ใช้อนั ดับเครดิตภายนอกจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยได้อนุ ญาตให้ธนาคารใช้อนั ดับความน่าเชื่ อถือ (Rating) ทั้ง 5 สถาบัน มาใช้ในการ
เทียบเคียงน้ าหนักความเสี่ ยง (Risk Weight) และคานวณมูลค่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงให้กบั ลูกหนี้ของธนาคาร ดังนี้
1. Standard & Poor’s
2. Moody’s Investors Service
3. Fitch Ratings
4. บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand))
5. บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating)
สาหรับกระบวนการที่ ธนาคารใช้ในการกาหนดอันดับเครดิ ตจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกให้กับ
ลูกหนี้ ของธนาคารนั้น ธนาคารใช้วิธีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศกาหนดเป็ นหลัก1
สาหรับรายละเอียดมูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงิ นสุ ทธิ หลังพิจารณามูลค่าการปรั บลดความเสี่ ยงด้านเครดิ ตในแต่ละประเภทสิ นทรั พย์ จาแนกตามแต่ละ
น้ าหนักความเสี่ ยง โดยวิธี Standardised Approach ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 14.1 และตารางที่ 14.2

1/

อ้ างถึงประกาศ ธปท.ที่ สนส.15/2555 เรื่ องหลักเกณฑ์ การคานวณสิ นทรั พย์ เสี่ ยงด้ านเครดิตสาหรั บธนาคารพาณิ ชย์ โดยวิธี Standardised Approach (SA)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 32 จาก 45

ตารางที่ 14.1 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2560
ประเภทสินทรัพย์
ยอดคงค้างที่มี Rating
น้าหนักความเสี่ ยง (%)

0
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ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating
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937.5

100/ 8.5%

0.00

0.00

0.00

625

937.5

100/ 8.5%

ลูกหนี้ที่ไม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

23,748.24

0.00

0.00

4,977.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

3,550.95

0.00

861.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

0.00

0.00

11,577.85

27,159.34

15,707.84

502.13

113,290.89

0.00

4. ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,858.91

273.93

0.00

5.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,240.21

0.00

438.75

68.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,114.30

0.00

10.18

0.00

0.00

0.00

8,651.54

0.00

สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

6. สิ นทรัพย์อื่น
น้าหนักความเสี่ ยง (%)
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/

0

10
0.00

0.00

20

50
0.00

100
0.00

150
0.00

0.00

0

10
0.00

20

35
0.00

50
0.00

240.21

75

100
7.56

638.89

150

0.00
250

1,637.01

รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ยงขึ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ต่อยอดหนี้ท้งั สิ้น
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ตารางที่ 14.2 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2559
ประเภทสินทรัพย์
ยอดคงค้างที่มี Rating
น้าหนักความเสี่ ยง (%)

0

10

20

ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating

50

100

150

0

10

20

35

50

75

100

150

250

625

937.5

100/ 8.5%

0.00

0.00

0.00

625

937.5

100/ 8.5%

ลูกหนี้ที่ไม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

23,933.74

0.00

0.00

5,078.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

1,223.49

0.00

1,242.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

0.00

0.00

11,241.02

16,697.66

15,376.24

495.71

102,717.12

0.00

4. ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,328.64

248.38

0.00

5.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,553.05

0.00

880.92

76.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,054.25

0.00

3.07

0.00

0.00

-

4,825.79

0.00

สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

6. สิ นทรัพย์อื่น

0.00

ยอดคงค้ าง
น้าหนักความเสี่ ยง (%)
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/
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1,520.72

รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ยงขึ้นอยูก่ บั สัดส่วนของเงินสารองที่กนั ไว้ต่อยอดหนี้ท้งั สิ้น
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ข้ อมูลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี SA

ธนาคารปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับการปรับลด
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าด้านกฎหมาย กระบวนการควบคุมความเสี่ ยงอื่นที่อาจ
เกิดขึ้นจากการนาวิธีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยธนาคารได้กาหนดให้มี
ขั้นตอนควบคุมการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความรัดกุม เป็ นต้น ทั้งนี้ ประเภทของการปรับลดความเสี่ ยง ซึ่ งธนาคารใช้มี
รายละเอียด ดังนี้
- หลักประกันทางการเงิ น (Financial Collateral) : ธนาคารเลือกวิธีการคานวณการปรับลดความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ตด้วยหลักประกันทางการเงิ นโดยวิธี Simple เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารหรื อบัตรเงิ นฝาก ทองคา
ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็ นต้น
- การคา้ ประกันและอนุพันธ์ ด้านเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives)
จากประเภทการปรั บลดความเสี่ ย งด้านเครดิ ตข้างต้น ธนาคารกาหนดวิธี การการปฏิ บัติ งานและจัด ให้มี
ระบบงานด้านสารสนเทศรองรับ เพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิง านได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของมูลค่าการปรับลด
ความเสี่ ยงด้านเครดิต ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2560
ประเภทสิ นทรัพย์
ลูกหนี้ที่ไม่ ด้อยคุณภาพ

หลักประกัน
ทางการเงิน1/

31 ธันวาคม 2559

การคา้ ประกันและ
อนุพนั ธ์ ด้านเครดิต

หลักประกัน
ทางการเงิน1/

2,636.01

14,496.66

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

14,496.66

0.00

13,730.70

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน

2,391.57

0.00

2,106.45

0.00

242.73

0.00

420.59

0.00

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

1.71

0.00

1.68

0.00

6. สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

0.35

0.00

0.00

0.00

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน

0.35

0.00

0.09

0.00

4. ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

0.00

0.00

0.00

0.00

2,636.36

14,496.66

2,528.72

13,730.70

4. ลูกหนี้รายย่อย

รวม

2,528.72

การคา้ ประกันและ
อนุพนั ธ์ ด้านเครดิต
13,730.70

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้งั ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
1/
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิ ชย์ที่เลือกใช้วิธี Comprehensive ให้ใช้มูลค่าหลังการปรับลด
ด้วยค่าปรับลด (Haircut) แล้ว
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4.2.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) ของธนาคารเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน โดยรวมไปถึงผลกระทบต่อรายได้
สุทธิ ของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร (Economic Value on Equity) ที่เป็ นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆ
จากข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีการให้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency
Exchange) เป็ นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้ อ (Buy) และขาย (Sell) แต่ท้ งั นี้ ธนาคารได้มีการกาหนดให้การดารง
ฐานะเงิ นตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้ นวันไม่เกิ นกว่าจานวนที่ ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ดังนั้น
ธนาคารจึ งมี ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนอยู่ในระดับที่ ไม่มีนัยสาคัญ และธนาคารยังไม่มีการลงทุนในบัญชี ที่มี
ลักษณะเป็ นแบบเพื่อค้า (Trading Book)

4.2.3 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ


ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการเป็ นความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่องมาจากขาดการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อ
ขาดธรรมาภิบาลในธนาคาร และการขาดการควบคุม ที่ ดี โดยอาจเกี่ ย วข้องกับกระบวนการปฏิ บตั ิงานภายใน คน
ระบบงาน หรื อ เหตุ ก ารณ์ ภายนอกและส่ ง ผลกระทบต่อ รายได้แ ละเงิ นกองทุ น ของธนาคาร ทั้ง นี้ ความเสี่ ย งด้าน
ปฏิบตั ิการรวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมายด้วย
ธนาคารได้บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามรายงานความเสี่ ยง
และการกาหนดนโยบายที่เป็ นมาตรฐานขั้นต่าให้กบั หน่วยงานภายในธนาคารถือปฏิบตั ิตาม ตลอดจนกาหนดหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบและวางโครงสร้ า งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การบริ หารความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และหน่วยงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อทาหน้าที่
สนับสนุนงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ วางระบบและควบคุมทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
เป็ นหน่วยงานที่แยกอิสระออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารส่ งเสริ มการสร้ างวัฒนธรรมและการสื่ อสารด้านบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารให้แก่
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยง
โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงด้วยตนเอง และการจัดทาดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง ของหน่วยงาน
อันเป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมที่สาคัญให้การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารมีประสิ ทธิภาพ


นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ

ธนาคารได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ที่ ครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดทาแผนการดาเนิ น
ธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง และการรายงานเหตุการณ์ความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560
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จากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนแผนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ เป็ นต้น


กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารนาเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการมาประกอบใช้ในระบบการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของทุกระดับชั้นของ
ทุ กหน่ วยงาน และมี ความสอดคล้องกับแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมี
กระบวนการ ดังนี้
1) การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification) ธนาคารกาหนดให้หน่ วยงานภายในธนาคารมีการประเมิน
ความเสี่ ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้น เพื่อให้แต่ละหน่ วยงานทราบถึ งรายการความเสี่ ยง ประเภทความเสี่ ยงและปั จจัยความเสี่ ยงในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์หรื อในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
2) การประเมินและการวัดความเสี่ ยง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็ นผูป้ ระเมินระดับความเสี ยหาย
หรื อผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรื อความถี่ (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี ยหาย รวมทั้งประเมินว่ามาตรการการ
ควบคุมภายในที่มีอยูน่ ้ นั เพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจนประสิ ทธิภาพของการควบคุมที่ดาเนินอยู่
เพื่อให้ทราบถึ งระดับความเสี่ ยงที่ เหลื ออยู่และสามารถจัดลาดับความสาคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา/ปรึ กษาแนวทางการประเมิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร ธนาคารจึงได้กาหนดรายละเอียด เกณฑ์การประเมินในแต่ละ
ระดับที่ชดั เจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และสามารถจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และระบบงาน ได้อย่างเหมาะสม
3) การควบคุมและลดความเสี่ ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ ยง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ภายใต้แหล่งที่ มาของความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ คือ คน กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งหน่วยงานต่างๆจะต้องวางระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ ยงได้
อย่างชัดเจน ง่ายต่อการนาไปปฏิ บตั ิ โดยมีตน้ ทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการ
ทางานและคุณภาพของงาน
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ธนาคารได้กาหนดนโยบายรวมทั้งแนวทาง/กระบวนการที่ ดีสาหรับ การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กฎเกณฑ์การรู ้จกั ลูกค้า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการควบคุมที่ดี
สาหรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยภายนอก ธนาคารได้มีมาตรการ แผนงาน แผนการดาเนิ นธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์วกิ ฤต อาทิเช่น วินาศภัย และภัยพิบตั ิต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จนอาจทาให้การดาเนิ นงานของธนาคารต้องหยุดชะงัก ธนาคารได้ทาการทดสอบ ประเมิน และปรับปรุ งแผนดังกล่าว
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เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนฯ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งและธนาคารสามารถดาเนินธุรกรรมหลักของธนาคาร
ได้ในสภาวะฉุกเฉิ นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4) การติดตามและการรายงานความเสี่ ยง (Risk Monitoring and Reporting)
การติด ตามความเสี่ ย ง (Risk Monitoring) ธนาคารจัดให้มีเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการที่ใช้ในการติดตามความเสี่ ยง คือ
- ดัชนี ชี้วัดความเสี่ ยง (Key risk indicator) ธนาคารกาหนดให้แ ต่ล ะหน่ ว ยงานกาหนดดัช นี ช้ ี ว ดั
ความเสี่ ยงจากรายการความเสี่ ยงสาคัญที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ ยงโดยตนเอง โดยดัช นี ช้ ี ว ดั
ความเสี่ ยงที่กาหนดขึ้นต้องมีความสัมพันธ์กบั สาเหตุที่อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงนั้น พร้อมทั้งกาหนด
ระดับของการวัดติดตามและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง
แต่ละตัว เพื่อใช้ในการติ ดตามและรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงทราบตามที่
กาหนดนอกจากนี้ หน่วยงานต้องทบทวนการจัดเก็บข้อมูลดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
วิเคราะห์วา่ ดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถสะท้อนถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม
- ข้ อมูลเหตุการณ์ ผิดปกติ (Incident Data) ธนาคารได้มีการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ กล่าวคือ จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความเสี ยหาย (Loss
Data) เหตุการณ์ที่ธนาคารสามารถป้ องกันความเสี ยหายไว้ได้ (Near misses) และเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิ ดขึ้นที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ (Incident Data) เพื่อให้ธนาคารมีขอ้ มูลในการติดตาม และ
บริ หารจัดการความเสี่ ย ง รวมทั้ง กาหนดมาตรการควบคุ ม ป้ องกัน แนวทางการแก้ไ ขได้อ ย่า ง
มี ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การรายงานความเสี่ ยง (Reporting) ธนาคารได้กาหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่ สาคัญ คือ เหตุการณ์
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ควบคุม หรื อลด
ความเสี่ ยงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารแบ่ ง ล าดั บ ชั้ นของการรายงาน ได้ แ ก่ การรายงานต่ อ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ด้านการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง ธนาคารได้กาหนดช่องทางการรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าผ่านทาง
หน่วยงานต่างๆ ทางสาขาของธนาคาร ทางโทรศัพท์ (Contact Center, Call Center) ทางไปรษณี ย ์ รวมถึงผ่านช่องทาง
อื่นๆ เช่น Website (www.lhbank.co.th) และFacebook เป็ นต้น โดยมีคณะกรรมการ Customer Care ซึ่ งมีหน้าที่ในการ
พิจารณาข้อเท็จจริ ง แนวทางการแก้ไข แนวทางการป้ องกัน และบทลงโทษเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนนั้นๆ เพื่อให้การจัดการ
ข้อร้องเรี ยนมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และมีการรวบรวมสรุ ปรายงานทั้งหมดนาส่ งรายงานให้หน่วยงานทางการ พร้อม
ทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางการแก้ไข เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ Customer Care ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ ผ่านมาไม่มีขอ้ ร้ องเรี ยนที่ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายที่ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสี ยงของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ
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นอกจากนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร กาหนดให้มีกระบวนการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความ
เข้าใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจในงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร

4.2.4 ข้ อมูลฐานะที่เกีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชี เพือ่ การธนาคาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ธนาคารมีฐานะของเงิ น ลงทุน ที่ เกี่ ยวข้อ งกับตราสารทุน ในบัญ ชี เ พื่อ ธนาคาร
โดยเป็ นการถือครองตราสารทุนที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจานวน 8,085 ล้านบาท และเป็ น
ตราสารทุนอื่นจานวน 5.26 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการถือครองตราสารทุนก่อนการควบรวมกิจการเพื่อจัดตั้งธนาคารพาณิ ชย์
เพื่อรายย่อย
สาหรับการติดตามดูแลความเสี่ ยงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทาหน้าที่กาหนดแนวทางการบริ หารตลอดจนติดตามความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ส่ วนฝ่ าย
บริ หารการเงินและการลงทุน ทาหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกรรมการซื้ อขาย บริ หาร Portfolio ตามนโยบายของธนาคาร
ธนาคารใช้นโยบายในการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดโดยคานวณ
จากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด ณ สิ ้ น วัน ทาการสุ ด ท้า ยของวัน ที่จ ดั ทารายงานของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดรองรับธนาคารประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้ อขายของเงินลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันได้ธนาคารประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าฐานะที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ราคาทุน

7,767.83

4,123.30

- ราคาตลาด

8,085.40

4,169.39

5.26

5.26

64.15

257.50

3. กาไร (ขาดทุน) ที่รับรู ้ในงบดุลแต่ยงั ไม่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนสุ ทธิภาษีที่เกี่ยวข้อง

217.19

30.88

4. ส่ วนเกินทุนสุ ทธิท้ งั หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขายสุ ทธิภาษีที่เกี่ยวข้อง

254.06

36.87

0.00

0.00

687.71

354.84

1.2. ตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน

5. ส่ วนต่ากว่าทุนสุ ทธิท้ งั หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
6. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
- วิธี SA
- วิธี IRB
7. มูลค่าตราสารทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วธิ ี IRB ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยผ่อนผันให้ใช้วธิ ี SA
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4.2.5 ข้ อมูลความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี เพือ่ การธนาคาร
ธนาคารมีโครงสร้างของสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ถือจนกว่าจะ
ครบกาหนด ส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลักดังกล่าวอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเมื่ออัตราดอกเบี้ ยมีความผันผวน ธนาคารก็มีความเสี่ ยง ที่ จะได้รับ
ผลกระทบต่อรายได้ และ/หรื อ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ) ด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สาหรับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้นเป็ นความเสี่ ยงที่ทาให้รายได้หรื อเงินกองทุน
ของธนาคารได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยของรายการสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่ งสาเหตุหลักเกิดจาก
ความแตกต่างของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป (Repricing
Risk) ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
โดยธนาคารต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อการธนาคาร ซึ่ งมีลกั ษณะของความเสี่ ยง
เป็ นดังต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงจากช่ วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย้ (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงิน ตามเวลาที่รายการสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินครบกาหนด (ในกรณี อตั ราดอกเบี้ ย คงที่ ) หรื อ เมื่ อ ไรก็ต ามที่ มี ก ารเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย
(ในกรณี ของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อา้ งอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
- ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี ย้ อ้ างอิ ง (Basis risk) เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงของสิ นทรัพย์และ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินแตกต่างกัน ถึงแม้วา่ อาจจะมีวนั เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตรงกัน
- ความเสี่ ยงจากสิ ทธิ แฝง (Option risk) ธนาคารมีความเสี่ ยงจากสิ ทธิ แฝงในนิ ติกรรมสัญญาทาง
การเงินของธนาคารไม่วา่ ด้านลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ ที่ให้สิทธิ คู่สัญญาของธนาคารเปลี่ยนแปลงแผนการ
ชาระเงินหรื อไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ผูถ้ ือสิ ทธิ
ดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยูใ่ นฐานะเสี ยเปรี ยบตามแผนการชาระเงินเดิม อันจะทาให้ตน้ ทุนดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทน หรื อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะ
การเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง
ธนาคารมี เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวัดและประเมินความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยในบัญชี เพื่อการธนาคาร เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน 2 แนวทาง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Income:
NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ภายในช่วงเวลา 1 ปี ซึ่ งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 100 Basic Point ที่เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น – ลดลง
2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of
Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ
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อัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 200 Basis Points และต้องมีผลกระทบในเชิงลบไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกองทุน
ทั้งหมดของธนาคาร
จากการวัดค่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นในมิ ติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิน
สามารถทราบสถานะความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ธนาคารได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ ยง เพื่อควบคุมความเสี่ ยงไม่ให้
เกิ นกว่าระดับเพดานที่ กาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินให้ทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Income: NII) และ รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) โดยมีความถี่
เป็ นงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อการธนาคาร ซึ่ งเป็ นการประเมิน
ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในภาวะวิกฤตโดยใช้สถานการณ์จาลองของธนาคารแห่ งประเทศไทยและ/หรื อสถานการณ์
จาลองที่ ธ นาคารกาหนดขึ้ น เอง ตามความเหมาะสม โดยมี ก ารรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิก ฤตต่ อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาสส่วนข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่ วย : ล้ านบาท

สกุลเงิน

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบี้ยสุ ทธิ

ผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบี้ยสุ ทธิ

บาท

(78.07)

(179.09)

USD

0.00

0.00

EURO

0.00

0.00

อื่นๆ

0.00

0.00

(78.07)

(179.09)

(1.40)

(3.23)

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิในอีก 1 ปี ข้างหน้า

หมายเหตุ : 1. ธนาคารไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น
2. ในที่น้ ีใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนของธนาคารตามหลักเกณฑ์ Composition of capital
disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของ
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน และมูลค่าเงินของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 18 และ ตารางที่ 19
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ตารางที่ 18 ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่ นหรื อหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2)
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
กรณี ที่มคี ุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติ
ดังกล่าว
ต้องทยอยลดนับหรื อนับได้เต็มจานวน
จัดอยูใ่ นระดับธนาคารพาณิ ชย์/ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
พาณิ ชย์
จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้าน
บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินที่ไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรื อมีการกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการ
อนุมตั ิจากผูก้ ากับดูแลหรื อไม่

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LHBANK255A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน

ครบถ้วน

-

-

นับได้เต็มจานวน

ทยอยลดนับในช่วง 5 ปี สุดท้ายก่อนครบกาหนดตามวิธีเส้นตรง

ระดับธนาคารพาณิ ชย์

ระดับธนาคารพาณิ ชย์

20,000.00

3,922.20

10 บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
Multiple

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
21 พฤษภาคม 2558

ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ไม่มีวนั ครบกาหนด

21 พฤษภาคม 2568

ไม่ได้

การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการไถ่
ถอน

-

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด
ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรื อไม่

ธนาคารพาณิ ชย์มีอานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทน
อื่นใดได้เองทั้งหมด หรื อบางส่วน หรื อตามคาสัง่ ที่ได้รับ

ธนาคารเป็ นผูก้ าหนดจานวนเงินปันผล
ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล
ไม่มี

มีอานาจเต็มที่

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจานวนก่อนวัน
ครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณี เป็ นไปตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่ว่า
กรณี ใดกรณี หนึ่ง โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้ การ
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าวจะ
กระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณ วันกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรื อ
(2) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายภาษีในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรื อ
(3) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การกากับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา
สารเงินกองทุนที่เคยนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยูเ่ ดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป หรื อ
(4) เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลังจากวันออก
ตราสารเงินกองทุน ให้ผอู้ อกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวัน
ครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คานวณจนถึงวันไถ่ถอน
ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณ วันกาหนดชาระดอกเบี้ย
ใด ๆ ภายหลังจากนั้น
อัตราคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุน ซึ่ง
กาหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ผอู้ อกตราสารมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้และทางการได้ตดั สินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู้ อกตราสารแล้วผูอ้ อก
ตราสารสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง การลดจานวน
เงินต้นที่ตอ้ งชาระตามตราสารในจานวนเท่ากับจานวนที่ตอ้ งมีการตัดหนี้สูญ (ทั้งจานวน
หรื อบางส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่มีการชาระเงิน ดังนั้น ผู้
ถือตราสารจึงอาจจะได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารในจานวนที่
น้อยกว่าจานวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรื ออาจไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารเลย

หน้ า 43 จาก 45

หัวข้ อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34

มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิ ชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรื อไม่ เช่น มี
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณี ที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคาร
พาณิ ชย์น้ นั กาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทั้งจานวนหรื อบางส่วน
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มกี ารแปลง
สภาพไป
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงินที่มกี ารแปลง
สภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

ไม่มีการลดมูลค่า
-

มีคุณสมบัติในการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที่ทาให้ผอู้ อกตราสารเงินกองทุนมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนินกิจการ
ต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู้ อกตราสารเงินกองทุน”
หมายถึง การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานของทางราชการที่มีอานาจอื่น
ใด ("หน่วยงานที่มีอานาจ") ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู้ อกตราสาร
เงินกองทุน เช่น การให้เงินเพิ่มทุนแก่ผอู้ อกตราสารเงินกองทุน ซึ่งหากไม่มีความช่วยเหลือ
ทางการเงินดังกล่าวจะทาให้ผอู้ อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (หรื อเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน)
ดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ หรื อ
(2) เงินกองทุนของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและ
เจ้าหนี้ หรื อ
(3) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เช่น ไม่สามารถหาผูล้ งทุนมา
ฟื้ นฟูกิจการได้ เป็ นต้น
อาจลดมูลค่าทั้งจานวนหรื อบางส่วน
ลดมูลค่าถาวร
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุน้ บุริมสิทธิ / หุน้ สามัญ

กรณี มกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิชย์น้ นั กาหนดไว้

กรณี มกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทั้งจานวนหรื อบางส่วน
กรณี มกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิ์ในกรณี ที่มกี ารชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตรา
สารทางการเงินที่ดอ้ ยสิทธิกว่า)

ผูถ้ ือหุน้ สามัญจะได้รับชาระเงินเป็ นลาดับ
สุดท้ายในกรณี ที่ธนาคารเลิกกิจการ

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560

หน้ า 44 จาก 45

ตารางที่ 19 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดสุ ทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดเดือนธันวาคม 2560

1. กรณีธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ1/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุ ทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.4 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินสุ ทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

34,461.63
0.00
(360.19)
34,101.44

(21.79)
0.00
(34.03)

0.00
0.00

0.00
0.00

34,101.44
5,814.2
0.00
5,814.20
39,915.64

0.00
0.00

อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2560
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