สารบัญ
หน้า
1. บทนา

1

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล

1

3. เงินกองทุน

2

3.1

การบริหารเงินกองทุน

2

3.2

โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure)

2

3.3

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)

4

3.4

เงินกองทุนขั้นต่่าที่ธนาคารต้องด่ารงไว้ส่าหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน

5

4. การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

7

4.1

ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไป

7

4.2

การประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน

15

4.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

15

4.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

35

4.2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

36

4.2.4 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

38

4.2.5 ข้อมูลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

39

5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS

41

6. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio : LCR)

45

6.1

การด่ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง

45

(Liquidity Coverage Ratio: LCR)
6.2

ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ

45

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1

เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)

3

ตารางที่ 2

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่่าที่ต้องด่ารงส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA

6

ตารางที่ 3

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน (SA)

6

ตารางที่ 4

เงินกองทุนขั้นต่่าที่ต้องด่ารงส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยวิธี Standardised Approach
(SA-OR)

7

ตารางที่ 5

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร

7

ตารางที่ 6

มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ส่าคัญ ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต

18

ตารางที่ 7.1

มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ส่า คัญ ก่อ นพิจ ารณาผลการปรับ ลดความเสี่ย งด้า นเครดิต จ่า แนกตามภูมิภ าคของ ลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

19

ตารางที่ 7.2

มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ส่า คัญ ก่อ นพิจ ารณาผลการปรับ ลดความเสี่ย งด้า นเครดิต จ่า แนกตามภูมิภ าคของ ลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20

ตารางที่ 8

มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ่าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ

21

ตารางที่ 9.1

มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ่าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑ์
การจัดชั้นที่ ธปท.ก่าหนด ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22

ตารางที่ 9.2

มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ่าแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑ์
การจัดชั้นที่ ธปท.ก่าหนด ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

23

ตารางที่ 10.1 มูลค่าของเงินส่ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด ส่าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงิน ลงทุน ในตราสาร หนี้
จ่าแนกตามภูมิภาค ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

24

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 10.2 มูลค่าของเงินส่ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออก
จากบัญชีระหว่างงวด ส่าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงิน ลงทุน ในตรา สารหนี้
จ่าแนกตามภูมิภาค ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

24

ตารางที่ 11.1 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.ก่าหนด ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

25

ตารางที่ 11.2 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.ก่าหนด ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26

ตารางที่ 12

มูลค่าของเงินส่ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี้สูญ
ที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดส่าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ จ่าแนกตามประเภทธุรกิจ

27

ตารางที่ 13

Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินส่ารองที่กันไว้ (General provision และ
Specific provision) ส่าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ

28

ตารางที่ 14.1 มู ล ค่ า ยอดคงค้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และมู ล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์ ใ น
งบแสดงฐานะการเงิ น ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ เ ป็ น ยอดสุ ท ธิ จ าก Specific
provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

29

ตารางที่ 14.2 มู ล ค่ า ยอดคงค้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และมู ล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์
ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที่เป็ นยอดสุทธิจ าก Specific
provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

30

ตารางที่ 15.1 มู ล ค่ า ยอดคงค้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และมู ล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์
ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที่เป็ นยอดสุทธิจ าก Specific
provision หลั งพิ จ ารณามู ล ค่ า การปรั บ ลดความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ในแต่ ล ะประเภทสิ น ทรั พ ย์
จ่าแนกตามแต่ละน้่าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

32

ตารางที่ 15.2 มู ล ค่ า ยอดคงค้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และมู ล ค่ า เที ย บเท่ า สิ น ทรั พ ย์
ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที่ เป็ นยอดสุทธิจ าก Specific
provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์
จ่าแนกตามแต่ละน้่าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

33

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 16

มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มี หลักประกัน ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ่าแนกตาม
ประเภทของหลักประกัน

35

ตารางที่ 17

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

39

ตารางที่ 18

ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ (Earnings)

41

ตารางที่ 19

ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่ส่าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน

42

ตารางที่ 20

การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์

44

Basel III (Transitional period)

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร

2

แผนภาพที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง

5

แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน

5

หน้า 1 จาก 46

1. บทนา
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จ่า กัด (มหาชน) มี การบริห ารงานโดยตระหนัก ถึงความเสี่ ยงด้า นต่ าง ๆ พร้อ มไปกั บ
การก้าวไปอย่างเติบโตและมัง่ คงทางธุรกิจ ดังนั้น ธนาคารจึงจัดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งที่ดีและการปฏิบัติ
ตามประกาศ ข้อก่าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การด่ารงเงินกองทุน และ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกตลาดในการก่ากับดูแล (Market
Discipline) และเพื่อให้บุคคลภายนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นข้อมู ลในการประเมินความเสี่ยงและเสถียรภาพ
ทางการเงินของธนาคารได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม และเป็นกระบวนการเสริมสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีของ
สถาบันการเงินอีกทางหนึ่งด้วย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส่าคัญกับการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลเงินกองทุน
ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Basel ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด ส่าหรับการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลคงเดิม ได้แก่ เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบแสดงฐานะการเงินย่อ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินส่าหรับงวดประจ่าปีบัญชี

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการด่ารงเงินกองทุนเฉพาะระดับธนาคารพาณิชย์ (Solo Basis) โดยธนาคารใช้วิธีค่านวณเงินกองทุน
ส่าหรับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ธนาคารใช้วิธี การค่านวณสิ นทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel หลั กการที่ 1 ด้วยวิธี Standardised
Approach (วิธี SA) โดยใช้อันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
มาเป็นเกณฑ์เทียบเคียงเพื่อก่าหนดน้่าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) ของลูกหนี้ตั้งแต่การรายงานเงินกองทุน งวดเดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นมา

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจจะเกิดผลขาดทุนอันเนื่องมาจากความผันผวนทางด้านราคาของ
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 ซึ่งความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยง
ทีธ่ นาคารอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะ
การเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธนาคารมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาตราสารทุน และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารได้ใช้วิธีการค่านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลเงินกองทุนส่าหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารใช้วิธีการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) โดยมีการด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่าตามระดับความซับซ้อนของ 8 สายธุรกิจ (Business
Lines) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดไว้
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3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มี ระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและเพียงพอที่ จะสนับสนุ น
การเติบโตของธนาคารทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยมีกระบวนการ
บริหารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินระดับความเสี่ยงและ
ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ทั้ งภายใต้ ภ าวะปกติ แ ละภาวะวิ ก ฤต ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามและรายงานความเพี ย งพอ
ของเงินกองทุนอย่างสม่่าเสมอและทันเหตุการณ์ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อให้การบริหาร
จัดการและการรักษาระดับเงินกองทุนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่
3.2 โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure)
การด่ารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย จ่านวน
40,421 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจ่านวน 34,578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.54
ของเงิน กองทุ นทั้ งสิ้ น จากทุน ช่า ระแล้ ว ของหุ้ นสามั ญ ทุน ส่ ารองตามกฎหมาย และก่า ไรสะสมคงเหลื อจากการจั ดสรร
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ เช่น ก่าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งถื อว่าเป็นเงิน กองทุนส่วนที่
มีคุณภาพและแข็งแกร่งที่สุด ส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจ่านวน 5,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.46 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม
แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร
Tier 2
5,843 ล้านบาท
(14.46%)

Tier 2
5,472 ล้านบาท
(13.48%)
40,599 ล้านบาท
(100%)

CET 1
35,127 ล้านบาท
(86.52%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

40,421 ล้านบาท
(100%)

CET 1
34,578 ล้านบาท
(85.54%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงิ นสารองที่ได้จัดสรรจากกาไรสุทธิเมื่ อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถอื หุ้น หรือตามข้อบังคับของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถอื หุ้นหรือตามข้อบังคับของธนาคารพาณิชย์ที่
จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอืน่ ของส่วนของเจ้าของ (1.1.7.1+1.1.7.2)
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สะสม
1.1.7.2 รายการอืน่ ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ
1.1.8 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงิ นกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (1.1.9.1+1.1.9.2)
1.1.9.1 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ นในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงิ นกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นตราสารทางการเงิ นมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
1.2 เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1) (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)
1.2.1 เงิ นที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงิ นปันผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงิ นปันผลซื้อคืน
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงิ นปันผล
1.2.3 เงิ นที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสทิ ธิดอ้ ยกว่าผู้ฝากเงิ น เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิ
ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู้ถอื ตราสารทางการเงิ นที่นับเป็นเงิ นกองทุนชั้นที่ 2
1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
1.2.5 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ น (1.2.5.1+1.2.5.2)
1.2.5.1 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ น**
1.2.5.2 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงิ นกองทุนชั้นที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั
จนครบเต็มจานวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
2.1 เงิ นที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงิ นปันผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงิ นปันผลซื้อคืน
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงิ นปันผล
2.3 เงิ นที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสทิ ธิดอ้ ยกว่าผู้ฝากเงิ นและเจ้าหนี้สามัญ
2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
2.5 เงิ นสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
2.6 เงิ นสารองส่วนเกิน
2.7 รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 2 ***
3. เงินกองทุนทัง้ สิ้ นตามกฎหมาย (1+2)
* เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

31 ธันวาคม 2562
34,578.32
34,578.32
20,000.00
0.00
10,598.91
819.30

หน่วย : ล้านบาท
30 มิถุนายน 2562
35,127.39
35,127.39
20,000.00
0.00
10,598.91
749.30

0.00

0.00

3,890.34

3,890.34

-93.11
-93.11
0.00
0.00
-637.12
-637.12

355.91
355.91
0.00
0.00
-467.07
-467.07

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

5,842.76
0.00
0.00
3,950.20
0.00
1,892.56
0.00
0.00
40,421.08

5,472.16
0.00
0.00
3,950.20
0.00
1,521.96
0.00
0.00
40,599.56

หน้า 4 จาก 46

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
การด่า รงเงิน กองทุน ของธนาคารถือ เป็น เครื่อ งมือ ส่า คัญ ส่ า หรับ การชี้วัด ระดับ ความมั่น คงทางการเงิน
ของสถาบันการเงิน และเป็นข้อก่าหนดหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ก่ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ ส่าหรับการวัดระดับ
ความเพียงพอของเงินกองทุน สามารถพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด หรือ BIS Ratio
ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด่ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital Buffer)
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มเติมจากการด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่่าอีก มากกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้น โดยให้ทยอยด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกปีละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ไปจนครบ
ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ
อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงิ นกองทุน ชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็น
ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)
อัตราส่วนเงิ นกองทุน ชัน้ ที่ 1
(Tier 1 ratio)
อัตราส่วนเงิ นกองทุนทัง้ สิน้
(Total capital ratio)

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2561

1 มกราคม 2562

5.125

5.75

6.375

7

6.625

7.25

7.875

8.5

9.125

9.75

10.375

11

จากข้อมู ลสิ้นสุด ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี อัตราส่วนเงิ นกองทุนทั้งสิ้ นต่อสินทรัพย์ เสี่ยงเท่ ากั บ
ร้อยละ 19.27 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 16.48 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 16.48 ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ สู ง กว่ า อั ต ราขั้ น ต่่ า ตามที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยก่าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ Basel III เท่ากับร้อยละ 11 ร้อยละ 8.5 และ ร้อยละ 7 ตามล่าดับ ซึ่งปรากฏ
รายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 2
นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
เพื่อน่าผลการศึกษามาพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุนและก่าหนดกลยุทธ์ ในการด่าเนินธุรกิจพร้อมทั้งวางแผน
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน

3.4 เงินกองทุนขั้นต่าที่ธนาคารต้องดารงไว้สาหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจ่านวน 40,421 ล้านบาท โดยเป็นการด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่า
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดจ่านวน 17,749 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นต่่าส่าหรับความเสี่ย ง
ด้านเครดิต จ่านวน 15,517 ล้า นบาท ความเสี่ย งด้า นตลาด 1,362 ล้านบาท และความเสี่ยงด้านปฏิ บัติ การจ่ านวน
870 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นงวดแรกในเดือน ธันวาคม 2562
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ดังนั้น ธนาคารจึงมีเงินกองทุนส่วนเกิน (Excess Capital) ส่าหรับความเสี่ยงตามหลักการที่ 1 เป็นจ่านวน 22,672 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่่าที่ธนาคารต้องด่ารงเพื่อรองรับความเสี่ยง ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
ตารางที่ 2 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุนขัน้ ต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ทไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อนื่
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จัดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิ น และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงิ นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเป็นสถาบันการเงิ น และบริษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้น้าหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
2.6 ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (สินทรัพย์อนื่ )
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่่าทีต่ ้องด่ารงส่าหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตทัง้ หมดทีค่ ่านวณโดยวิธี SA

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562
15,294.38
15,088.55
229.44

230.22

662.43

574.58

12,913.14

12,689.50

97.97
618.82
772.59
222.85

103.72
622.00
868.53
302.07

0.00

0.00

0.00

0.00

158.40

227.18

11.39
53.06
0.00
0.00
15,517.23

25.22
49.67
0.00
0.00
15,390.62

ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน (SA)
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขัน้ ต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยวิธมี าตรฐาน
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
2. ความเสีย่ งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่่าทีต่ ้องด่ารง

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
0.00
0.00
1,361.52
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
1,362.13
0.00
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธี Standardised Approach (SA-OR)
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขัน้ ต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
คานวณโดยวิธี Standardised Approach
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่่าทีต่ ้องด่ารงส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ

31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562
869.51
865.10
869.51
865.10

ตารางที่ 5 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
หน่วย : %

อัตราส่วน

อัตราส่วนการด่ารงเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์
31 ธันวาคม 2562

1. เงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
3. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

19.27%
16.48%
16.48%

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทุนขั้นต่่า Conservation
ตามเกณฑ์ธนาคาร
Buffer
30 มิถนุ ายน 2562 แห่งประเทศไทย
21.23%
18.37%
18.37%

8.50%
6.00%
4.50%

2.5%
2.5%
2.5%

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทุนทัง้ สิ้น
ตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
11.00%
8.50%
7.00%

4. การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไป
 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เนื่ อ งด้ ว ยการด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง ภายในและภายนอกที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการด่าเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเองได้ตระหนักถึงความส่าคัญของการจัดการความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับ
ผลกระทบ ดังนั้น ธนาคารจึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก อันได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งหมายรวมถึง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ปัจจุบันธนาคารมีการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการท่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ อ อกประกาศหลัก เกณฑ์ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารก่ า กับ ดู แ ลความเสี่ ย งด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่งมี ผ ลบั งคั บใช้ วั น ที่
1 เมษายน 2561 ธนาคารจึงให้ความส่าคัญกับการก่ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
โดยได้เริ่มจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีกด้วย
โดยธนาคารได้มีการก่าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน พร้อมจัดให้มีเครื่องมือวัดและจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันกาล

 โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมีก ารปรับ ปรุง โครงสร้า งขององค์ก รให้ส ามารถบริห ารจัด การความเสี่ย งและสอดคล้อ งกับ
นโยบายการก่ากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี โดยมีคณะกรรมการธนาคาร (Board of Director: BOD) มีบทบาทหน้าที่
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ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยเป็นผู้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของธนาคาร
รวมถึงการอนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พิจารณาอนุมัตินโยบายการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุนและนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต กลยุทธ์การด่ารงเงินกองทุน ควบคุมดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารมีประสิทธิภ าพ สามารถติดตาม ควบคุม และลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจึงก่าหนดให้มีคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors) มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแผนกลยุทธ์การด่าเนินธุรกิจของธนาคาร อนุมัติและก่าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และก่าหนดให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และก่ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มีหน้าที่ก่าหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและ
การลงทุน กลั่นกรองสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนที่เป็นอ่านาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร และมี
อ่านาจอนุมัติสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนได้ตามอ่านาจอนุมัติที่ธนาคารก่าหนด
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สอบ
ทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
4. คณะกรรมการกากับความเสี่ยง (Right Oversight Committee : ROC) มีหน้าที่ในการควบคุม
ติดตาม และก่ากับดูแลให้ ธนาคารด่าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก่าหนดไว้ รวมถึง
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยคณะกรรมการก่ากับความเสี่ยงของธนาคารชุดปัจจุบัน
ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ่านวน 3 ท่าน ดังนี้
ตาแหน่ง
นายฉี
ชิง-ฟู่
ประธาน
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการ
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร
เลขานุการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) มีหน้าที่ก่าหนดนโยบาย
การก่ า กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี นโยบายป้ องกั น การจ่ ายเงิ น เพื่ อ การคอร์ รั ป ชั่ น และดู แ ลให้ มี ก ารป ฏิ บั ติ
ตามนโยบายดังกล่าว และเป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและด่าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การ
ป้องกันการจ่ายเงินเพื่อการคอร์รัปชันทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
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6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) มีหน้าที่ในการ
กลั่นกรองและน่า เสนอนโยบายและวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงน่าเสนอต่อคณะกรรมการก่ากับ
ความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด รวมทั้งมี
การประเมิน ติดตาม ดูแล และการน่าแนวนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปใช้ ติดตามควบคุมดูแลให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก่าหนดไว้
นอกจากนี้ ยั งจั ดให้ มี หน่ วยงานที่ ท่ าหน้ าที่ รั บผิ ดชอบก่ ากั บดู แลและสนั บสนุ นงานบริ หารความเสี่ ยง
ด้านต่าง ๆ ของธนาคารและรายงานตรงต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง คณะกรรมการก่า กับ
ความเสี ่ย ง ซึ่ง มีโ ครงสร้า งและสายการบังคั บบัญชาที่ เป็นอิสระแยกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานต่าง ๆ ดังนี้
ตาแหน่ง
ผู้บริหารจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
ประธาน
ผู้บริหารสูงสุด สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
กรรมการ
ผู้บริหารจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด สายงานการเงิน
กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินกองทุน
เลขานุการ
หรือ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านตลาด
7. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Committee : ALCO) มีหน้าที่
ในการบริหาร ก่าหนดเป้าหมายและโครงสร้างทางการเงินของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร พิจารณา
อนุมัตินโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงก่าหนดเพดานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
8. คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามขอบเขตอ่านาจ
อนุมัติทธี่ นาคารก่าหนด รวมทั้งกลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอ่านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
9. คณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Working Group)
มีหน้าที่ก่ าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ พิจารณาก่าหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือระดับความเสี่ยง
ที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ รายงานสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ที่มีนัยส่าคัญต่อคณะกรรมการก่ากับความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรือเมื่อพบการปฏิบัติที่แตกต่าง
จากกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิ บัติ การที่ก่ าหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อการด่ าเนิ นธุ รกิ จ
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ของธนาคาร พร้อมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ /การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอนุมัติแนวทางปรับลดความเสี่ยงในกรณีที่สามารถสรุปแนวทางปรับลดความเสี่ยงได้
ในด้านการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมี
การกระจายอ่ า นาจในการบริ หารงานและก่า หนดอ่ า นาจการอนุ มั ติ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความโปร่ งใสในการบริ ห ารจั ด การและ
การสอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Check and Balance)
ส่าหรับด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ธนาคารมีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีสายงานตรวจสอบท่าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการปฏิบั ติงานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถู กต้อ ง เชื่อ ถือได้ ของรายงานทางการเงิน และ
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารได้จัดให้มีเครื่องมือในการบริหารส่าหรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล
และติดตามความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของธนาคาร โดยสรุปได้ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสินเชื่อ ธนาคาร
ได้จัดท่าแผนธุรกิจ งบประมาณประจ่าปี การท่าประมาณการเงินกองทุน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดท่า
แผนงานและประมาณการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการด่าเนินธุรกิจ
ของธนาคารได้ อย่ างเหมาะสม รวมทั้ง เปิด โอกาสให้ผู้ บริ หารของหน่ วยงานต่า ง ๆ แสดงความคิ ดเห็ นและน่ าเสนอแผน
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ติดตาม
ผลการด่าเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบกับแผนงานประจ่าปีที่ก่าหนดเป้าหมายไว้อย่างสม่่าเสมอ เพื่อประเมินความส่าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์ที่ได้ก่าหนดไว้

ความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารใช้เครื่องมือในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ทั้งในกรณีที่ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- Credit Scoring Model เป็นเครื่องมือแยกแยะ และจัดระดับความเสี่ยงของผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งตัวแบบที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ทางสถิติของลูกค้าธนาคารประกอบกับใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base)
- Credit Rating Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ ยงของผู้กู้ที่เป็น
นิติบุคคล โดยจัดให้มีตัวแบบแยกตามกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ผู้กู้กลุ่ม การพาณิชย์
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ผู้กู้กลุ่มผลิต บริการและอื่น ๆ ผู้กู้กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าหรือเพื่อขาย ผู้กู้กลุ่มโรงไฟฟ้า
ผู้กู้กลุ่มโรงรับจ่าน่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้กู้กลุ่มโรงแรมและผู้กู้กลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นย่าและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าว ที่ธนาคารน่ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน
อย่างสม่่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุน การด่าเนินธุรกิจของธนาคาร
ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านตลาด
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Risk)
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาเป็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายอั น สื บ เนื่ อ งมาจาก
การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย และราคาของหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะมี ผ ลท่ า ให้ เ กิ ด ความผั น ผวนต่ อ รายได้ ข องบริ ษั ท หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ธนาคารมีนโยบายการลงทุนระยะยาว
ในพอร์ตการลงทุนแบบถือครองจนครบก่าหนดไถ่ถอน (HTM) และนโยบายการลงทุนระยะปานกลางในพอร์ตเผื่อขาย (AFS)
แต่ยังไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี ความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารอนุพันธ์ โดยการลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นการลงทุน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด่ารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด และเพื่อด่ารงสภาพคล่องระหว่างวัน
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ของภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต
อยู่ในระดับ Investment Grade ขึ้นไป
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีการใช้
แบบจ่าลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครองหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลาที่ก่าหนด โดยธนาคารได้ใช้ค่าความเสี่ยงที่ค่านวณได้เป็นแนวทางในการก่าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ธนาคารมีการจ่าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่ างรุนแรงเฉียบพลัน
หรือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อสามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ ยงจากอั ตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ในตลาด
ซึ่งอาจจะท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจ
เกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบดุล ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการ
ในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือ
ในการก่าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการนอกงบดุล โดยธนาคารได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ท่ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จาก
ความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะก่าหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
และดู แ ลให้ โ ครงสร้ า งอั ต ราดอกเบี้ ย เป็ น ไปตามที่ ก่ า หนด รวมทั้ งควบคุ ม สั ด ส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ มี ด อกเบี้ ย
ในระยะเวลาครบก่าหนดต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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ธนาคารมีการติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งมีการจัดท่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่ อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ NII (Net Interest Income) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ EVE (Economic Value of Equity) รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สินอย่างสม่่าเสมอเป็นประจ่าทุกเดือน เพื่อเป็นการวัดระดับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารในภาวะปกติ
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ธนาคารมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภท
รับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารได้ก่าหนดการด่ารงฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นวัน ไม่เกินกว่าจ่านวน
ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยส่าคัญ
ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารมีการวางกลยุทธ์ที่จะเริ่มธุรกิจ Trade Finance และ Treasury ขึ้น ซึ่งในการด่าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวจะส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งเกิดจากธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ในบัญชีเพื่อการค้า
ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดใหม่ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากธุรกรรมใหม่
ของธนาคารและธนาคารได้วางแผนในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้าอย่างใกล้ชิด โดยศึกษา
ลั กษณะของแต่ ละผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ธนาคารจะท่ าธุ รกรรมเพื่ อจ่ าแนกว่ าแต่ ละผลิ ตภั ณฑ์ มี ค วามเสี่ ยงด้ านตลาดจากปั จจั ยใด
จากทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา เพื่อก่าหนดวิธีการ
ในการประเมินความเสี่ยง และก่าหนดเพดานความเสี่ยงให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการช่าระเงิน
เมื่อครบก่าหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ
ภายในระยะเวลาที่ก่าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจท่าให้เกิดความเสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารได้
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในจะขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
ธนาคารมีเครื่องมือส่าหรับวัด ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและได้ก่าหนดระดับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม มีการทบทวน
นโยบายและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก่ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและหลักการบริหารความเสี่ยงสากล
ธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยแบ่งการพิจารณาความเสี่ยงออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่
เกณฑ์เชิงคุณภาพและเกณฑ์เชิงปริมาณ
1. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ
ธนาคารจัดท่ารายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วยรายงานฐานะสภาพคล่องสุ ทธิอายุคงเหลือ
ตามสัญญา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิหลังปรับพฤติกรรมผู้ฝากเงิน (Behavior
Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิ
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ตลอดช่ ว ง 1 ปีข้ า งหน้ า เพื่ อให้ ธนาคารสามารถด่ า รงสิ นทรั พ ย์ส ภาพคล่อ งได้อ ย่ างเหมาะสม และรองรั บพฤติก รรม
ทั้งด้านกระแสเงินเข้าและออกที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามเกณฑ์เชิงปริมาณ
ธนาคารจัดท่ารายงานความเสีย่ งด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ Basel III ประกอบด้วย
1) LCR (Liquidity Coverage Ratio) ส่าหรับการดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้น พิจารณา
จากปริม าณสิ นทรั พย์ สภาพคล่อ งที่ มี คุณ ภาพดี มีส ภาพคล่ องสู งและไม่ติ ดภาระผูก พัน ที่ สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วมีปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออก
สุทธิใน 30 วันภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด
2) NSFR (Net Stable Funding Ratio) ส่าหรับการดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะปานกลาง
และระยะยาว พิจารณาจากระดับความมั่นคงของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ และระดับความต้องการ
แหล่งเงินที่มีความมั่นคงของสินทรัพย์และภาระผูกพันแต่ละประเภท

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ
หรื อ ความบกพร่ อ งของกระบวนการภายใน บุ ค ลากรและระบบงานหรื อ มาจากเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอก รวมถึ งความเสี่ ย ง
ด้ า นกฎหมาย แต่ ไ ม่ ร วมความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ แ ละความเสี่ ย งด้ า นชื่ อ เสี ย ง ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ความเสี่ ย ง
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมีการก่าหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการจัดท่าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ
ขั้นตอนการท่างาน และสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่าหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมิน
ความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เป็นต้น
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้แก่
การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
รวมถึ งความเสี ย หายที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ ตลอดจนข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ อื่ น ๆ ซึ่ งข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ธ นาคารจะน่ า ไปใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและก่าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อให้โอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง
ธนาคารก่าหนดให้ทุกหน่วยงานท่าการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk and Control Self
Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน รวมทั้งประเมินว่ามาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมเพียงใด และได้น่าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล และจัดท่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicators) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงานที่มี
โอกาสในการทุจริตจากการปฏิบัติงานสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการก่าหนดแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตด้วย
ธนาคารได้ ก่ า หนดนโยบายการใช้ บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกและนโยบายการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
โดยก่าหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินความเสี่ยง ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ รวมถึงก่าหนดแนวทางการปรับลดความเสี่ยง
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ธนาคารจัดให้มีแผนรองรับการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการด่าเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วินาศภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หรือลดเวลาการหยุดชะงักการด่าเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทุกหน่วยงานของธนาคารมีส่ว นร่วม
ในการจัดท่าและได้ปรับปรุงแผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ ซักซ้อมการฟื้นฟูระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบ
การปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กรรมงานส่ า คั ญ เป็ น ประจ่ า ทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ธนาคารสามารถด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ภ าวะวิ ก ฤต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่างาน โดยได้พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในรูปแบบระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดส่ งพนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาจาก
ผู้จัดสัมมนาภายนอกและจัดอบรมสัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความช่านาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้ง
วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่่าเสมอ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด่าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber threat)
ธนาคารให้ความส่าคัญกับการก่ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยก่าหนดธรรมาภิบาลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม โดยอยู่
ภายใต้กรอบหลักการที่ส่าคัญ 3 ประการ คือ
1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (confidentiality)
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (integrity)
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (availability)
ธนาคารมีการพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนอย่างสม่่าเสมอ
ธนาคารมีการรายงานเหตุการณ์ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มี
นัยส่าคัญ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบหรือชื่อเสียงของธนาคาร โดยรวมถึงกรณี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่าคัญถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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 บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส่าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร
ในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและช่วยให้ด่าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
คณะกรรมการธนาคารได้ ก่ า หนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบท่ า หน้ า ที่ ใ นการก่ า กั บ ดู แ ลให้ ร ะบบการ
ควบคุ ม ภายใน ระบบการบริ หารจั ดการความเสี่ ยง และระบบการก่ ากั บดู แลกิ จการของธนาคารมี ความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบัติตามข้อก่าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการติดตามควบคุม
ดูแลการด่าเนินงานของธนาคาร รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลสูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยธนาคารได้ จั ด ให้ มี ก ลไกการตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล สายงานตรวจสอบทั่ ว ไปท่ า หน้ า ที่ ร ายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการก่ากับดูแลกิจการการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานในธนาคาร เพื่อให้การด่าเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะน่ า รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร เพื่ อ ทราบหรื อ
ให้ความเห็นเป็นประจ่า และฝ่ายจัดการของธนาคารจะน่าไปพิจารณาด่าเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม และจัดให้มีระบบติดตามในการด่าเนินการของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน
4.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านเครดิต เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึง
โอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงอั นเกิดจากการที่คุณภาพของสินเชื่อ หรือเงินลงทุน
เสื่อมลงและไม่สามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อที่เป็นธุรกรรมหลักของธนาคารทั้งในด้านเงินให้สินเชื่อที่เป็น
สินทรั พย์ธนาคารและส่ วนที่เ ป็นภาระผู กพัน เช่น การให้กู้ยืม และธุ รกรรมที่เ กิดจากการที่คู่สัญ ญามีภ าระที่ ต้องส่ งมอบ
สินทรัพย์หรือช่าระหนี้แก่ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยง
ด้านเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลค่าตลาดของตราสารที่มีมูลค่าลดลง
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เพื่อควบคุม ป้องกัน
และ ลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเชื่อของธนาคาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงในการ
ให้ สิ น เชื่ อ กั บ ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ โดยวางนโยบายให้ มี เ ป้ า หมายและกระบวนการที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย ง
ของแต่ละประเภทสินเชื่อของธนาคาร เพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงนโยบาย
ภายใต้ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักการที่ส่าคัญ ได้แก่
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หลักการให้สินเชื่อ ที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เป้าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุรกิจ
ลักษณะสินเชื่อ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน
หลักการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และ
หลั กการให้ สิ นเชื่ อส่ าหรั บลู กหนี้ ที่ ท่ าธุ รกิ จเกี่ ยวข้ องกั บผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ และผู้ บริ หาร
ของธนาคาร
การก่าหนดขอบเขตวงเงินให้กู้ยืมต่อรายเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินเชื่อ

ทั้งนี้ ธนาคารยังก่าหนดให้มีการรายงานเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยกเว้นเงื่อนไขต่าง ๆ
และ/หรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ให้กับคณะกรรมการของธนาคาร
 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้จัดให้มีเครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดท่าข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถด่าเนินการติดตาม และ ควบคุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดท่ารายงานน่าเสนอแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่่าเสมอเพื่อตั ดสินใจได้ทันเวลา โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ส่าคัญ ได้แก่
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้ /คู่สัญญา และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และการด่าเนิน ธุรกิจของลูกหนี้/
คู่ สั ญ ญา ตามหลั กการที่ ระบุ ไว้ ในนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตของธนาคาร รวมทั้ งติ ดตามการเปลี่ ยนแปลง
ของคุณภาพสิ นเชื่อ และแนวโน้มการค้างช่าระ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสิน ทรัพย์และความเสี่ยงด้ านเครดิตได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และสอบทานความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่าหนด
2) การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) เนื่องจากลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิตมีความแตกต่างกันไป
ตามประเภทสินเชื่อ ธนาคารจึงมีการใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงในสินเชื่อแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่สามารถติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงของธนาคาร และกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดท่าข้อมูล
เพื่อเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถด่าเนินการติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม
พร้อมจัดท่ารายงานน่าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่่าเสมอ
เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา
ส่าหรับเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความเสี่ยงของธนาคาร ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยประกอบการกลั่ นกรองคุณภาพสินเชื่อ
ของธนาคาร ประกอบด้วย Credit Rating Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตส่าหรับลูกค้านิติบุคคล และ Credit Scoring
Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตส่าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยวิธีการทางสถิติ
ธนาคารได้ ต ระหนั ก ถึ ง ระดั บ ความแม่ น ย่ า และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วที่ ธ นาคารน่ า มาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของผู้อนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารได้มีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่่าเสมอ เพื่อการพัฒนาและ
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ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือทั้งสองจะผ่านความเห็นชอบให้มีการพัฒนาและมีการน่ามาใช้ จากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารของธนาคาร
3) การติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ท่าให้ทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และทัน
ต่อความเสีย หายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นอย่า งสม่่า เสมอ ทั้งในระดับ รายลู กหนี้ และระดับ พอร์ต เงิ นให้สิน เชื่ อ โดยก่ าหนดให้ มี
การทบทวนวงเงินทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่าหรับสินเชื่อระยะสั้น ในส่วนสินเชื่อระยะยาวธนาคารก่าหนดให้มีการติดต่อ
และเยี่ยมเยียนลูกหนี้ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่นกัน พร้อมจัดท่ารายงานการเยี่ยมลูกหนี้ (Call Report) เพื่อรายงาน
สถานะความสามารถของลูกหนี้ที่จะช่าระหนี้คืน รวมถึงประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ใช้ค้่าประกันทั้งในด้านมูลค่าและสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังด่าเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านเครดิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคู่สัญญาแต่ละราย และคุณภาพ
เครดิตประเภทต่าง ๆ ภายในพอร์ต และน่าผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพเครดิตในพอร์ตสินเชื่อ ของลูกหนี้มาพิจารณาว่า
มีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการส่ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคารสามารถด่าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
4) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีการก่าหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit) และระดับ
ลูกค้าเพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านเครดิตในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเมื่อใดที่ระดับ
ความเสี่ยงถึง Limit ที่ก่าหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้
ธนาคารยังจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการ
ที่ธนาคารก่าหนด
 คาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี้และการด้อยค่าของสินทรัพย์
-

-

การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้/คู่สัญญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถช่าระหนี้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในสัญญาเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันถึงก่าหนดช่าระ หรือลูกหนี้ที่ได้รับการจัดชั้นต่่ากว่า
มาตรฐาน หรือต่่ากว่า ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส่ารองของสถาบันการเงิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
ธนาคารได้มีนโยบายหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส่ารองตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด
เพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินส่ารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ ธ นาคารได้ ถื อ ครองอยู่ เมื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ลู ก หนี้ จ ะไม่ ส ามารถช่ า ระหนี้ ไ ด้ และจากความเสี่ ย งในการด่ า เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยแบ่งประเภทการจัดชั้นลูกหนี้เป็น ลูกหนี้จัดชั้นปกติ ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ลูกหนี้จัดชั้นต่่า กว่ามาตรฐาน ลูกหนี้
จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญหรือจัดชั้นสูญ ตามระยะเวลาการค้างช่าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
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ส่าหรับการค่านวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามวิธี Standardised Approach (วิธี SA)
ธนาคารมีการแบ่งเงินกันส่ารอง ดังนี้
 Specific Provision หมายถึง เงิน ส่า รองที่ไ ด้กัน ไว้เ ป็น ค่า เผื่อ หนี้สูญ หรือ หนี้ส งสัย จะสูญ ค่า เผื่อ การ
ด้อยค่า ค่าเผื่อการปรับมูล ค่าส่า หรับสิน ทรัพย์ที่อาจเสียหายส่าหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล
ทั้งหมด โดยธนาคารสามารถระบุได้ว่าเป็นเงินส่ารองที่ได้กันไว้ส่าหรับสินทรัพย์หรือรายการนอกงบดุลใด
แต่ไม่รวมเงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติที่ธนาคารนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว
 General Provision หมายความว่า เงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ ได้แก่ เงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์
จัดชั้นปกติทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงเงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนที่นับเป็น Specific provision
ทั้งนี้ ธนาคารเตรียมความพร้อมส่าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิ น ที่ สภาวิ ชาชี พบั ญชี ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จะมี การบั งคั บใช้ ในปี 2563 ซึ่ งก่ าหนดหลั กการและวิ ธี การ
ทางบัญชีส่าหรับเครื่องมื อทางการเงิน โดยให้ จัดประเภทรายการในงบการเงิน ได้แก่ ลูกหนี้ เงินลงทุน เงินกู้ยื ม ให้ สะท้อน
การบริหารความเสี่ยงมากขึ้น โดยพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Forward looking) ด้วย
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิธีการจัดชั้น การกันเงินส่ารอง และการตัดรายการออกจากบัญชีของธนาคาร
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบเบื้องต้น และด่าเนินการกันส่ารองให้เพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และระบบงานที่ต้องใช้ในการ
ค่านวณการกันเงินส่ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ส่าหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงปริมาณของฐานะที่เกีย่ วข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 6
ตารางที่ 7.1 ตารางที่ 7.2 ตารางที่ 8 ตารางที่ 9.1 ตารางที่ 9.2 ตารางที่ 10.1 ตารางที่ 10.2 ตารางที่ 11.1 ตารางที่ 11.2 ตารางที่
12 ตารางที่ 13 ตารางที่ 14.1 และ ตารางที่ 14.2
ตารางที่ 6 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่สาคัญ
ก่อน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
รายการ
1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
1.1 เงิ นให้สนิ เชือ่ รวมสุทธิ 1/
1.2 เงิ นลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ 2/
1.3 เงิ นฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิ น การค้าประกันการกูย้ มื เงิ น และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และค้าประกันอืน่ ๆ
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงิ นทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ ธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)

31 ธันวาคม 2562
218,886.55
174,932.34
43,130.36
582.48
241.38
60,785.61
5,507.57
19,236.91
36,041.13

31 ธันวาคม 2561
224,475.20
178,414.09
44,455.14
1,494.92
111.05
40,759.00
5,543.73
1,038.39
34,176.88

หน่วย : ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยระหว่างงวด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่าง

2/

หมายรวมถึงเงินทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย

ธนาคารและตลาดเงินด้วย
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ตารางที่ 7.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามภูมิภาค
ของลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้

รวม
189,806.15
746.63
7,028.37
3,815.60
8,585.07
27.60
0.00
8,877.13

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ

1/

145,851.93
746.63
7,028.37
3,815.60
8,585.07
27.60
0.00
8,877.13

เงินลงทุน
ในตราสารหนีส้ ุทธิ 2/
43,130.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
582.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนั ธ์
241.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม
59,114.80
0.00
772.49
243.95
349.24
0.00
0.00
305.12

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้่าประกันการกูย้ มื เงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
5,261.34
0.00
59.85
4.52
112.04
0.00
0.00
69.81

3/

สัญญาอนุพนั ธ์
นอกตลาด
19,236.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ สง.
ได้ผูกพันไว้แล้ว (Undrawn
committed line)
34,616.54
0.00
712.64
239.43
237.20
0.00
0.00
235.31

หน้า 20 จาก 46

ตารางที่ 7.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามภูมิภาค
ของลูกหนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้

รวม
189,281.07
968.41
8,054.86
5,010.50
10,051.20
32.03
0.00
11,077.13

เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
143,219.97
968.41
8,054.86
5,010.50
10,051.20
32.03
0.00
11,077.13

เงินลงทุน
ในตราสารหนีส้ ุทธิ 2/
44,455.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1,494.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนั ธ์
111.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวม
39,492.76
5.35
259.86
251.54
409.82
0.00
0.00
339.68

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้่าประกันการกูย้ มื เงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
5,243.66
0.00
125.15
4.17
105.16
0.00
0.00
65.59

3/

สัญญาอนุพนั ธ์
นอกตลาด
1,038.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

วงเงินทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ สง.
ได้ผูกพันไว้แล้ว (Undrawn
committed line)
33,210.70
5.35
134.71
247.37
304.66
0.00
0.00
274.08

หน้า 21 จาก 46

ตารางที่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
1.1 เงิ นให้สนิ เชือ่ รวมสุทธิ1/
1.2 เงิ นลงทุนในตราสารหนี้สทุ ธิ2/
1.3 เงิ นฝาก (รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)
1.4 สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/ (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิ น การค้าประกันการกูย้ มื เงิ น และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงิ นทีย่ งั มิได้เบิกใช้ซงึ่ ธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)

31 ธันวาคม 2562
อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี
85,379.47
133,507.09
77,589.98
97,342.36
7,207.01
35,923.35
582.48
0.00
0.00
241.38
40,832.45
19,953.16
5,196.97
310.60
18,271.98
964.93
17,363.49

18,677.63

รวม
218,886.56
174,932.34
43,130.36
582.48
241.38
60,785.61
5,507.57
19,236.91
36,041.13

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

31 ธันวาคม 2561
อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี
83,383.87
141,091.32
78,539.70
99,874.39
3,349.25
41,105.89
1,494.92
0.00
0.00
111.05
19,884.68
20,874.32
4,887.97
655.76
0.00
1,038.39
14,996.71

19,180.16

รวม
224,475.20
178,414.09
44,455.14
1,494.92
111.05
40,759.00
5,543.73
1,038.39
34,176.88

หน้า 22 จาก 46

ตารางที่ 9.1 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภูมิภาคของลูกหนี้
1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
รวม

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
144,962.75
2,441.34
744.45
8.55
7,053.22
11.94
3,819.05
50.35
8,238.37
493.97
27.60
0.00
0.00
0.00
8,109.40
389.28
172,954.85
3,395.43

1/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ 1/
ต่่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
172.49
44.15
0.00
0.00
0.00
0.00
6.83
2.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
179.31
46.30

สงสัยจะสูญ
1,751.04
0.00
25.93
7.09
93.06
0.00
0.00
672.71
2,549.83

รวม
149,371.76
753.00
7,091.08
3,885.47
8,825.40
27.60
0.00
9,171.39
179,125.72

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หน้า 23 จาก 46

ตารางที่ 9.2 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้
และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภูมิภาคของลูกหนี้
1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
รวม

1/

ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
143,142.14
1,019.76
977.34
0.00
7,913.75
2.78
4,554.38
96.12
9,894.27
86.54
32.03
0.00
0.00
0.00
10,544.32
599.16
177,058.23
1,804.37

1/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย

เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
ต่่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
290.85
19.99
0.00
0.00
0.00
6.59
13.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.27
0.00
314.81
26.57

สงสัยจะสูญ
1,682.45
0.00
216.21
448.74
585.53
0.00
0.00
245.88
3,178.81

รวม
146,155.19
977.34
8,139.33
5,112.93
10,566.34
32.03
0.00
11,399.64
182,382.80

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สงสัยจะสูญ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หน้า 24 จาก 46

ตารางที่ 10.1 มูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหว่างงวด สาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามภูมิภาค
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/
ภูมภิ าคของลูกหนี้
1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
รวม

General Provision2/

Specific provision

1,892.56

1,764.90
0.37
5.02
59.46
200.71
0.00
0.00
270.37
2,300.83

เงินลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าหนีส้ ูญที่
Specific provision
ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
34.55
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
34.55
0.00

1/

รวมมูลค่าเงินส่ารองที่กันไว้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

3/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย

ตารางที่ 10.2 มูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหว่างงวด สาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามภูมิภาค
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับ
ภูมภิ าคของลูกหนี้
1. กรุงเทพและปริมณฑล
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
รวม

2/

General Provision

1,905.10

Specific provision
1,196.59
0.38
20.28
87.16
473.08
0.00
0.00
286.13
2,063.61

1/

เงินลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าหนีส้ ูญที่
Specific provision
ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
104.54
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
104.54
0.00

1/

รวมมูลค่าเงินส่ารองที่กันไว้และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

3/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ด้วย

หน้า 25 จาก 46

ตารางที่ 11.1 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริการ
5. สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. อืน่ ๆ
รวม

ปกติ
4.99
37,003.12
1,223.06
37,252.32
19,761.36
77,710.00
172,954.86

กล่าวถึงเป็นพิเศษ
0.00
895.45
8.62
1,985.74
272.01
233.61
3,395.43

ต่่ากว่ามาตรฐาน
0.00
1.02
0.00
0.00
121.26
57.04
179.31

สงสัย

สงสัยจะสูญ
0.00
0.00
0.00
0.00
44.76
1.53
46.30

7.92
475.27
0.08
766.31
669.43
630.81
2,549.83

รวมทั้งสิ้น
12.92
38,374.85
1,231.77
40,004.37
20,868.82
78,633.00
179,125.72

หน้า 26 จาก 46

ตารางที่ 11.2 มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริการ
5. สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. อืน่ ๆ
รวม

ปกติ
860.93
38,845.05
285.68
38,586.14
21,978.05
76,502.40
177,058.23

กล่าวถึงเป็นพิเศษ
0.00
173.23
27.08
1,178.44
254.16
171.45
1,804.37

ต่่ากว่ามาตรฐาน
0.00
114.79
0.00
89.40
84.58
26.05
314.81

สงสัย

สงสัยจะสูญ
0.00
0.00
0.00
1.44
24.92
0.21
26.57

8.16
841.21
64.67
728.51
588.21
948.05
3,178.81

รวมทั้งสิ้น
869.08
39,974.28
377.43
40,583.93
22,929.92
77,648.16
182,382.80
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ตารางที่ 12 มูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดสาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ*
จาแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562
ประเภทธุรกิจ

General Provision1/

1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริการ
5. สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. อืน่ ๆ
รวม
* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/

ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม

1,892.56

Specific provision
7.92
801.97
1.05
937.13
165.90
386.86
2,300.83

31 ธันวาคม 2561
มูลค่าหนีส้ ูญทีต่ ัดออกจาก
General Provision1/
บัญชีระหว่างงวด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.55
34.55
1,905.10

Specific provision
8.58
621.42
14.42
1,004.78
143.54
270.88
2,063.61

มูลค่าหนีส้ ูญทีต่ ัดออกจาก
บัญชีระหว่างงวด
0.00
0.00
62.95
41.59
0.00
0.00
104.54
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ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินสารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) สาหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ*
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เงิ นสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้สญ
ู ทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงิ นสารองลดลงจากการขายหนี้
เงิ นสารองทีก่ นั ไว้เพิม่ หรือลดระหว่างงวด
เงิ นสารองอืน่
(เงิ นสารองทีก่ นั ไว้สาหรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงิ นสารองทีก่ นั ไว้สาหรับการควบรวม หรือขายกิจการ)
เงิ นสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายงวด
* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

31 ธันวาคม 2562
General Provision Specific provision

31 ธันวาคม 2561
รวม

General Provision Specific provision

รวม

1,905.10
0.00
0.00
-12.54

2,063.61
-34.55
-855.82
1,127.58

3,968.71
-34.55
-855.82
1,115.04

1,892.01
0.00
0.00
13.10

1,702.90
-104.54
-77.33
542.59

3,594.90
-104.54
-77.33
555.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,892.56

2,300.83

4,193.38

1,905.10

2,063.61

3,968.71
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ตารางที่ 14.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน* ที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์
โดยวิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ทไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อนื่
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จัดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเป็นสถาบันการเงินและบริษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้
น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ในงบแสดง รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน**
230,353.47
19,643.50

รวม
249,996.97

8,476.00

1,000.00

9,476.00

30,328.70

2,056.74

32,385.44

158,410.41

16,546.48

174,956.89

1,534.16
19,986.75
11,617.45
2,087.40

25.26
15.02
0.00
33.69

1,559.42
20,001.78
11,617.45
2,121.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,301.23

14.01

1,315.24

69.99
716.17
0.00
232,440.87

19.69
0.00
0.00
19,677.20

89.68
716.17
0.00
252,118.06
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ตารางที่ 14.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน* ที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์
โดยวิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1. ลูกหนี้ทไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น
และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อนื่
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จัดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิ น และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเป็นสถาบันการเงิ นและบริษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้
น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ในงบแสดง รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน**
237,928.73
18,423.13

รวม
256,351.86

11,533.81

1,000.00

12,533.81

20,711.60

1,666.13

22,377.74

167,547.68

15,690.97

183,238.65

1,921.46
22,211.16
14,003.01
2,634.35

38.02
28.01
0.00
48.34

1,959.48
22,239.17
14,003.01
2,682.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,803.57

26.11

1,829.68

255.57
575.22
0.00
240,563.08

22.22
0.00
0.00
18,471.47

277.79
575.22
0.00
259,034.55
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 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA ประกอบด้วย
ธนาคารใช้วิธีการด่ารงเงินกองทุนส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardised Approach (SA)
โดยใช้อันดับเครดิตภายนอกจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ ธนาคารใช้อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ทั้ง 5 สถาบัน มาใช้ในการเทียบเคียง
น้่าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) และค่านวณมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงให้กับลูกหนี้ของธนาคาร ดังนี้
1. Standard & Poor’s
2. Moody’s Investors Service
3. Fitch Ratings
4. บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ่ากัด (Fitch Rating (Thailand))
5. บริษัท ทริสเรทติ้ง จ่ากัด (TRIS Rating)
ส่าหรับกระบวนการที่ธนาคารใช้ในการก่าหนดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกให้กับลูกหนี้
ของธนาคารนั้น ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก่าหนด
เป็นหลัก1
ส่ า หรั บ รายละเอี ย ดมู ล ค่ า ยอดคงค้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น และรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินสุทธิหลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ่าแนกตามแต่ละน้่าหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี Standardised Approach ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 15.1 และตารางที่ 15.2

1/

อ้างถึงประกาศ ธปท. เรื่องหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Standardised Approach (SA)
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ตารางที่ 15.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นยอดสุทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเภทสินทรัพย์
น้า่ หนักความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้างทีม่ ี Rating
0

10

ลูกหนี้ทไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20,149.06
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
0.00
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
0.00
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
0.00
สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
0.00
สินทรัพย์อนื่
0.00
น้า่ หนักความเสี่ ยง (%)
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/
รายการที่ ธปท. ก่าหนดให้หกั ออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

หน่วย : ล้านบาท
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ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไว้ต่อยอดหนีท้ ั้งสิ้น
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ตารางที่ 15.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นยอดสุทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ละน้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภทสินทรัพย์
น้า่ หนักความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้างทีม่ ี Rating
0

10

ลูกหนี้ทไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21,113.67
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยง
0.00
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
0.00
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
0.00
สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
0.00
สินทรัพย์อนื่
0.00
น้า่ หนักความเสี่ ยง (%)
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/
รายการที่ ธปท. ก่าหนดให้หกั ออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

หน่วย : ล้านบาท
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ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไว้ต่อยอดหนีท้ ั้งสิ้น
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ข้อมูลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA

ธนาคารปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก่าหนดส่าหรับการปรับลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าด้านกฎหมาย กระบวนการควบคุมความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้น
จากการน่าวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยธนาคารได้ ก่าหนดให้มีขั้นตอน
ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรัดกุม เป็นต้น ทั้งนี้ ประเภทของการปรับลดความเสี่ยง ซึ่งธนาคารใช้มีรายละเอียด ดังนี้
- หลักประกันทางการเงิน (Financial Collateral) : ธนาคารเลือกวิธีการค่านวณการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารหรือบัตรเงินฝาก
ทองค่า ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็นต้น
- การคาประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives)
จากประเภทการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตข้างต้น ธนาคารก่าหนดวิธีการการปฏิบัติงานและจัดให้มี
ระบบงานด้านสารสนเทศรองรับ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของมูลค่าการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562
ประเภทสินทรัพย์
ลูกหนี้ทไี่ ม่ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และ
ลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
สินทรัพย์อนื่
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิ น และ
ลูกหนี้บริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
สินเชื่อเพือ่ ที่อยู่อาศัย
รวม

หลักประกันทางการเงิน1/
2,025.19

31 ธันวาคม 2561

การค้่าประกันและ
หลักประกันทางการเงิน1/
อนุพนั ธ์ด้านเครดิต
16,071.71
3,527.78

การค้่าประกันและ
อนุพนั ธ์ด้านเครดิต
14,052.00
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0.00
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0.00
14,052.00

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
1/

หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้น่ามาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี Comprehensive ให้ใช้มูลค่าหลังการปรับลด

ด้วยค่าปรับลด (Haircut) แล้ว

4.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ของธนาคารเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน โดยรวมไปถึงผลกระทบ
ต่อรายได้สุทธิของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร (Economic Value on Equity)
ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ
จากข้ อ มู ล สิ้ นสุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารมีก ารให้ บ ริ การแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(Currency Exchange) เป็นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) ซึ่งธนาคารได้มีการก่าหนดให้การด่ารง
ฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นวันไม่เกินกว่าจ่านวนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ธนาคารยั งได้มีน โยบายการลงทุ นในบั ญชีที่ มีลั กษณะเป็น แบบเพื่อ การค้า (Trading Book) ส่า หรั บตราสารทุน และ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งท่าให้มีปริมาณฐานะในบัญชีเพื่อการค้าเฉลี่ยระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562 เกินกว่า
ระดับนัยส่าคัญ ธนาคารจึงต้องมีการก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงส่าหรับบัญชีเพื่อการค้าส่าหรับตราสารทุนและ
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อัตราแลกเปลี่ยน โดยก่าหนดให้ต้องมีการด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด ทั้งความเสี่ยงด้านตราสารทุนและ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารได้ใช้วิธี Standardised Approach (SA) ในการค่านวณเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงด้านตลาด รวมถึงค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด

4.2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการก่ากับดูแลกิจการที่ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในธนาคาร และการขาดการควบคุม ที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในคน
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอกและส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายด้วย
ธนาคารได้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามรายงานความเสี่ยง
และการก่ า หนดนโยบายที่ เ ป็ นมาตรฐานขั้ น ต่่ าให้ กั บหน่ ว ยงานภายในธนาคารถื อปฏิ บั ติ ตาม ตลอดจนก่ าหนดหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและวางโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการก่ากับความเสี่ยง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะท่างานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เพื่ อท่ าหน้ า ที่ สนั บสนุ น งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ านปฏิ บั ติ ก าร วางระบบและควบคุ ม ทั้ งในระดั บ นโยบายและ
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แยกอิสระออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้แก่
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อสร้างจิตส่านึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง และการจัดท่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของหน่วยงาน อัน เป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมที่ส่าคัญให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารมีประสิทธิภาพ


นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ธนาคารได้ ก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ย งด้านปฏิบัติ การ ที่ครอบคลุ มถึงการบริหารความเสี่ย ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดท่าแผนการด่าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส่าคัญ


กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารน่าเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมาประกอบใช้ในระบบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานของทุกระดับชั้นของ
ทุกหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
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1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธนาคารก่า หนดให้ห น่ว ยงานภายในธนาคารมีก าร
ประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส่าคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้แต่ละหน่ วยงานทราบถึงรายการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
ในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน
2) การประเมินและการวัดความเสี่ ยง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็ นผู้ประเมินระดั บ
ความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถี่ (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย รวมทั้งประเมินว่า
มาตรการการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจนประสิทธิภาพของการควบคุม
ที่ด่าเนินอยู่ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่และสามารถจัดล่าดับความส่าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้ค่าแนะน่า /ปรึกษาแนวทางการประเมิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร ธนาคารจึงได้ก่าหนดรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับ
ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบได้ และสามารถจั ด ล่ า ดั บ ความส่ า คั ญ ของความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ์
กระบวนการ และระบบงาน ได้อย่างเหมาะสม
3) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ระดั บความเสี่ ย งอยู่ ในระดั บ ที่ย อมรั บได้ ภายใต้ แ หล่ งที่ ม าของความเสี่ย งด้ า นปฏิ บัติ ก าร คือ คน กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องวางระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยง
ได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการน่าไปปฏิบัติ โดยมีต้นทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการท่างาน
และคุณภาพของงาน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม ธนาคารได้ก่าหนดนโยบายรวมทั้งแนวทาง /กระบวนการที่ดีส่าหรับ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมที่ดี
ส่าหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ธนาคารได้มีมาตรการ แผนงาน แผนการด่าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์วิกฤต อาทิเช่น วินาศภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น จนอาจท่าให้การด่าเนินงานของธนาคารต้องหยุดชะงัก ธนาคารได้ท่าการทดสอบ ประเมิน และปรับปรุง
แผนดังกล่าวเป็นประจ่าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฯ สามารถน่าไปปฏิบัติได้จริงและธนาคารสามารถด่าเนินธุรกรรมหลัก
ของธนาคารได้ในสภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การติดตามและการรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
การติดตามความเสี่ย ง (Risk Monitoring) ธนาคารจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่ใช้ในการติดตามความเสี่ยง คือ
- ดัชนีชีวัดความเสี่ยง (Key risk indicator) ธนาคารก่า หนดให้แ ต่ล ะหน่ว ยงานก่า หนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงจากรายการความเสี่ยงส่าคัญที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง โดยดัชนีชี้วัด ความเสี่ยงที่ก่าหนดขึ้น
ต้องมีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่อาจท่าให้เกิดความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งก่าหนดระดับของการวัดติดตามและระดับความเสี่ยง
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ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงแต่ละตัว เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานให้กับผู้บริหารและ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านตลาดทราบตามที่ก่าหนด นอกจากนี้ หน่วยงานต้องทบทวนการจัดเก็บข้อมูล
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอย่างสม่่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ว่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนถึงความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
- ข้อ มูล เหตุก ารณ์ ผิด ปกติ (Incident Data) ธนาคารได้ มีก ารจั ดเก็บ และการรายงานข้อ มู ล
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data)
เหตุการณ์ทธี่ นาคารสามารถป้องกันความเสียหายไว้ได้ (Near misses) และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถประเมิน
มูลค่าได้ (Incident Data) เพื่อให้ธนาคารมีข้อมูลในการติดตาม และบริห ารจัด การความเสี่ย ง รวมทั้งก่า หนดมาตรการ
ควบคุม ป้องกัน แนวทางการแก้ไขได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การรายงานความเสี่ยง (Reporting) ธนาคารได้ก่าหนดให้มีการรายงานข้อมูลที่ส่าคัญ คือ เหตุการณ์
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ควบคุม หรือลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารแบ่ งล่ า ดั บ ชั้ น ของการรายงาน ได้ แ ก่ การรายงานต่ อ คณะท่า งานบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก่ากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ด้านการก่ากับดูแลความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ธนาคารได้ก่าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทาง
หน่วยงานต่ าง ๆ ทางสาขาของธนาคาร ทางโทรศัพท์ (Contact Center, Call Center) ทางไปรษณีย์ รวมถึ ง
ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น Website (www.lhbank.co.th) และ Facebook เป็นต้น โดยจะมีหน่วยงานส่านัก Business
Call center เป็นผู้ติดตามและประสานงานแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทุกกรณีให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลา หรือเงื่อนเวลา
ที่ก่าหนด ซึ่งจะมีการแจ้งผลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้วให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันท่าการ นับแต่
วันที่ได้ข้อยุติ นอกจากนี้ธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Customer Care ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเท็จจริง
แนวทางการแก้ไข แนวทางการป้องกัน และบทลงโทษเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ๆ เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้ น โดยหน่ วยงานส่ านั ก Business Call center เป็ น ผู้ วิเ คราะห์ส าเหตุ แ ละแนวทางการแก้ ไขเพื่อ น่ าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ Customer Care และรวบรวมสรุปรายงานทั้งหมดน่าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้ จั ด การ และจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ส่ า นั ก ก่ า กั บ เป็ น ผู้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ หน่ ว ยงานทางการ อย่ า งไรก็ ต าม ในปี ที่ ผ่ า นมาไม่ มี
ข้อร้องเรียนที่ท่าให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของธนาคารอย่างมีนัยส่าคัญ
นอกจากนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ก่าหนดให้มีกระบวนการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ก่ากับดูแลธนาคาร

4.2.4 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 ธนาคารได้ท่า การโอนย้า ยตราสารทุน ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
ในบัญ ชีเ พื่อ การธนาคาร ไปยัง บัญ ชีเ พื่อ การค้า แล้ว ท่า ให้ธ นาคารไม่มีก ารถือ ครองตราสารทุน ที่จ ดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในบัญ ชีเ พื่อ การธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงมีฐานะของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อ งกับตราสารทุน
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ในบัญ ชีเ พื ่อ ธนาคาร โดยเป็น การถือ ครองตราสารทุน อื่น จ่า นวน 6.9
ก่อนการควบรวมกิจการเพื่อจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ล้า นบาท ซึ ่ง เป็น การถื อครองตราสารทุ น

ส่า หรับ การติ ด ตามดู แลความเสี่ ยงจากการลงทุ นในตราสารทุ น ดังกล่า วข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ห าร
สินทรัพย์ แ ละหนี้สิน ท่า หน้า ที่ก่า หนดแนวทางการบริห ารตลอดจนติด ตามความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
ส่ว นฝ่า ยบริห ารการเงิน และการลงทุน ท่า หน้า ที่ค วบคุม ดูแ ลธุร กรรมการซื้อ ขาย บริห าร Portfolio ตามนโยบาย
ของธนาคาร ธนาคารใช้นโยบายในการประเมินมูลค่ายุติธ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
โดยค่านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท่าการสุดท้ายของวันที่จัดท่ารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่า หรับ เงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที่ไ ม่มีต ลาดรองรับ ธนาคารประมาณมูล ค่า ยุติธ รรมโดยใช้ร าคาซื้อ ขายของเงิน ลงทุน
ที่ค ล้า ยคลึงกัน ที่มีตลาดรองรับ หากไม่ส ามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันได้ธ นาคารประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะที่เกีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2. ตราสารทุนอืน่ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. กาไร (ขาดทุน) ที่รับรู้ในงบดุลแต่ยงั ไม่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน
4. ส่วนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงิ นลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
5. ส่วนต่ากว่าทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงิ นลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
6. มูลค่าเงิ นกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะที่เกีย่ วข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธกี ารคานวณที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
- วิธี SA
- วิธี IRB
7. มูลค่าตราสารทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วธิ ี IRB ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันให้ใช้วธิ ี SA

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

0.00
0.00
6.90
503.85
31.32
0.00
0.00

10,891.67
10,852.52
5.26
103.13
-285.38
0.00
-31.32

0.59

922.91

4.2.5 ข้อมูลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ธนาคารมีโครงสร้างของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น รายการเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนกว่า
จะครบก่าหนด ส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลักดังกล่าวอาจได้รับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารก็ มีความเสี่ยง ที่จะได้รับ
ผลกระทบต่อ รายได้ และ/หรื อ มูล ค่ าทางเศรษฐกิ จ (มู ล ค่า ของส่ว นของผู้ ถือ หุ้ น) ด้ ว ย ดังนั้ น ธนาคารจึ งต้อ งมี
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ส่าหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้นเป็นความเสี่ยงที่ท่าให้รายได้หรือเงินกองทุน
ของธนาคารได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการ
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นอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
ความแตกต่างของอายุค งเหลื อ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับ อัตราดอกเบี้ย ครั้ งต่ อไป
(Repricing Risk) ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
โดยธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ ยง
เป็นดังต่อไปนี้
- ความเสี่ยงจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบีย (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุล
ระหว่างสิน ทรัพย์และหนี้สิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงิ น ตามเวลาที่รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินครบก่าหนด (ในกรณีอัต ราดอกเบี้ย คงที่) หรือ เมื่อ ไรก็ต ามที่ มีก ารเปลี่ย น
อัตราดอกเบี้ย (ในกรณีของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบียอ้างอิง (Basis risk) เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์
และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีวันเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตรงกัน
- ความเสี่ยงจากสิ ทธิแฝง (Option risk) ธนาคารมีความเสี่ ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญา
ทางการเงินของธนาคารไม่ว่าด้านลู กหนี้หรือเจ้าหนี้ ที่ให้สิทธิคู่สัญญาของธนาคารเปลี่ยนแปลง
แผนการช่าระเงินหรือไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือสิทธิดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยู่ในฐานะเสียเปรียบตามแผนการช่าระเงินเดิม อันจะท่าให้
ต้นทุนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง
ธนาคารมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด และประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย ในบั ญ ชี เ พื่ อ การธนาคาร
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน 2 แนวทาง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest
Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิภายในช่วงเวลา 1 ปี ซึ่งใช้สมมติฐาน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 100 Basic Point ที่เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น – ลดลง
2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value
of Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 200 Basis Points และต้องมีผลกระทบในเชิงลบไม่เกินร้อยละ 20
ของเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร
จากการวัดค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมิติดังกล่าวข้างต้น เพื่ อให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
สามารถทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ธนาคารได้ก่าหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง
ไม่ให้เกินกว่าระดับเพดานที่ก่าหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้ทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) และ รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity
: EVE) โดยมีความถี่เป็นงวดรายเดือน
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นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตโดยใช้สถานการณ์จ่าลองของธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือสถานการณ์
จ่ า ลองที่ ธ นาคารก่ า หนดขึ้ น เอง ตามความเหมาะสม โดยมี ก ารรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิ ก ฤต
ต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก่ากับความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส ส่วนข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน
บาท
USD
EURO
อืน่ ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในอีก 1 ปีขา้ งหน้า

31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
-81.39
-76.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-81.39
-76.44
-1.43
-1.32

หมายเหตุ : 1. ธนาคารไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น
2. ในที่นี้ใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps

5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ก่ า หนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล เงิ น กองทุ น ของธนาคารตามหลั ก เกณฑ์ Composition
of capital disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ได้แก่
ข้อ มูล คุณ สมบัต ิที ่ส่า คัญ ของตราสารทางการเงิ นที่ นั บเป็ นเงิ นกองทุ น และมู ลค่ าเงิ น ของเงิ นกองทุนในช่ วงการทยอยนั บเข้ า
หรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 19 และ ตารางที่ 20
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ตารางที่ 19 ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่ส่าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
หัวข้อ
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ/
3
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2)
4 มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
5 กรณีที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว
6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
7 จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์/ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคารพาณิชย์
8 จานวนที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
9 มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11 วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรือมีการกาหนด
12
ระยะเวลาการชาระคืน
13 วันครบกาหนด (Original maturity date)
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนุมัติ
14
จากผู้กากับดูแลหรือไม่

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)
-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)
LHBANK255A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน

ครบถ้วน
-

นับได้เต็มจานวน
ระดับธนาคารพาณิชย์
20,000.00
10 บาท
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
Multiple

ทยอยลดนับในช่วง 5 ปีสดุ ท้ายก่อนครบกาหนดตามวิธเี ส้นตรง
ระดับธนาคารพาณิชย์
3,950.20
1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สนิ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
21 พฤษภาคม 2558

ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ไม่มีวนั ครบกาหนด

21 พฤษภาคม 2568

ไม่ได้

การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

15

วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการไถ่ถอน

-

ผู้ออกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สทิ ธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจานวนก่อนวัน
ครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณีเป็นไปตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่
ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผู้ถอื ตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้
การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าว
จะกระทาได้ตอ่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วันกาหนด
ชาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรือ
(2) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายภาษีในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีของผู้ออกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(3) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสาร
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องอีกต่อไป หรือ
(4) เป็นกรณีหรือเงื่ อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิม่ เติมในภายหลังจาก
วันออกตราสารเงินกองทุน ให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทุนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คานวณจนถึงวันไถ่
ถอน

16

วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

-

ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วันกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอืน่ ใด
17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตัว
18 อัตราผลตอบแทนและดัชนีอนื่ ที่เกีย่ วข้อง
19 มี dividend stopper หรือไม่

ธนาคารเป็นผู้กาหนดจานวนเงินปันผล
ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล
ไม่มี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
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หัวข้อ

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

มีเงื่ อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่ เช่น มีเงื่ อนไข
ไม่มี
ในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สงู ขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่ อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นั้น
กาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั้งจานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มีการลดมูลค่า

กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิชย์นั้นกาหนดไว้

31
32
33

กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทั้งจานวนหรือบางส่วน
กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรือชั่วคราว
หากเป็นการลดมูลค่าชั่วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิใ์ นกรณีที่มีการชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตรา
สารทางการเงินที่ดอ้ ยสิทธิกว่า)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารเงินกองทุน
ซึ่งกาหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ผู้ออกตราสารมีผลการดาเนินงานที่ไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้และทางการได้ตดั สินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้
ออกตราสารแล้วผู้ออกตราสารสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ ซึ่งรวมถึง การลดจานวนเงินต้นที่ตอ้ งชาระตามตราสารในจานวนเท่ากับ
จานวนที่ตอ้ งมีการตัดหนี้สญู (ทั้งจานวนหรือบางส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตามตรา
สารที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่มีการชาระเงิน ดังนั้น ผู้ถอื ตราสารจึงอาจจะได้รับชาระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารในจานวนที่น้อยกว่าจานวนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรืออาจไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตาม
ตราสารเลย

ธนาคารพาณิชย์มีอานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอืน่ ใดได้
มีอานาจเต็มที่
เองทั้งหมด หรือบางส่วน หรือตามคาสั่งที่ได้รับ

30

34

หุ้นสามัญ

-

ไม่มี
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที่ทาให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน” หมายถึง การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทาง
ราชการที่มีอานาจอืน่ ใด ("หน่วยงานที่มีอานาจ") ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน เช่น การให้เงินเพิม่ ทุนแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน ซึ่งหากไม่มีความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทาให้ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุนไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (หรือเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ
(2) เงินกองทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี้ หรือ
(3) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิม่ ทุนได้ดว้ ยตัวเอง เช่น ไม่สามารถหาผู้
ลงทุนมาฟืน้ ฟูกจิ การได้ เป็นต้น

อาจลดมูลค่าทั้งจานวนหรือบางส่วน
ลดมูลค่าถาวร
ผู้ถอื หุ้นสามัญจะได้รับชาระเงินเป็นลาดับสุดท้าย
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้นสามัญ
ในกรณีที่ธนาคารเลิกกิจการ
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ตารางที่ 20 การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการทยอย
นับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ่างวดเดือนธันวาคม 2562

1. กรณีธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ1/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 :
เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการที่สามารถนับเป็นเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1)
1.4 รายการที่สามารถนับเป็นเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ น
1.5 หัก รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ น
เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิ นสุทธิ
รวมเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที่สามารถนับเป็นเงิ นกองทุนชั้นที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงิ นกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงิ นกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงิ นกองทุนทั้งสิ้น (เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 และเงิ นกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนส่าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

35,215.44
0.00
-637.12
34,578.32
0.00
0.00
0.00
34,578.32
5,842.76
0.00
5,842.76
40,421.08

0.00
0.00
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6. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
6.1 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage
Ratio: LCR)
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflows)
(3) LCR
LCR ขั้นต่่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าเฉลี่ยข้อมูล
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

28,356

30,096

20,482

24,184

140%
90%

124%
80%

ปี 2562

ปี 2561

122%
140%

107%
124%

6.2 ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย LCR
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ธนาคารพาณิ ชย์ ต้ อ งด่ า รงสิ นทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บสถานการณ์ ด้ า นสภาพคล่ อ งที่ มี ค วามรุน แรง ( Liquidity
Coverage Ratio : LCR) ตามเกณฑ์ของธนาคารประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีฐานะสภาพคล่อง
ที่มีความแข็งแกร่งและเพียงพอ สามารถรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงในระยะสั้นได้ (Short-term severe
liquidity stress) โดยก่าหนดให้เริ่มด่ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน
30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563 โดยมีวิธีการค่านวณ ดังนี้
สินทรัพย์สภาพคล่อง
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน วัน
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุนแรง et cas o t o s
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LCR เฉลี่ยของไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 140 ซึ่งเกินกว่า LCR ขั้นต่่าตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ร้อยละ 90 โดยค่านวณจากค่าเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคม 2562 เดือพฤศจิกายน 2562 และเดือนธันวาคม
2562 ทั้งนี้ LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. สินทรัพย์สภาพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงและความผันผวนต่่า ไม่ติดภาระผูกพัน
ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น เงิ น สดได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยมู ล ค่ า ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส่ า คั ญ แม้ ใ นสถานการณ์ ด้ า นสภาพคล่ อ ง
ที่มีความรุนแรง ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องแต่ละประเภทต้องมีการปรับลดด้วยอัตราส่วน (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และค่านวณ
เพดานการถือครองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับ 28,356 ล้านบาท ซึ่งค่านวณ
จากค่าเฉลี่ยของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์
ได้มีการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องหลายประเภทเพื่อบริหารการกระจายตัวของการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง
2. ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วัน หักด้วย
ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าใน 30 วัน ภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ทั้งนี้ ประมาณการ
กระแสเงินสดไหลเข้าต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 75 ของประมาณการกระแสเงินสดไหลออก
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เท่ากับ
20,482 ล้านบาท ซึ่งค่านวณจากค่าเฉลี่ยของประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคม
2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยประมาณการกระแสเงินสดไหลออกที่ธนาคารให้ความส่าคัญภายใต้สมมติฐานสถานการณ์
ด้านสภาพคล่อง ที่มีความรุนแรง คือ การขอถอนเงินฝากและเงินกู้ยมื ของลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่ ซึ่งใช้อัตราการไหลออก
(run-off rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการกระแสเงินสดไหลเข้าส่วนใหญ่มาจากการรับช่าระคืน
เงินให้สินเชื่อและเงินฝากจากคูส่ ญ
ั ญาที่มีคณ
ุ ภาพดี และตราสารหนี้ที่จะครบก่าหนดที่จะครบก่าหนดภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่ง
ใช้อัตราการไหลเข้า (inflow rate) ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ธนาคารได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (liquidity gap) และการกระจุกตัวของแหล่งเงิน (funding
concentration) ในการจัดการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างสม่่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการด่าเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง โดยก่าหนดทิศทางให้มี ความสอดคล้องกับหลักสากล
ควบคู่ไปกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

