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1. บทนํา
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุ ร กิจธนาคารพาณิ ชย์ม าตั้งแต่ปี 2548 โดยเปิ ดตัวจากการเป็ น
ธนาคารพาณิ ช ย์เพื่อรายย่อยและมี การยกระดับ เป็ นธนาคารพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบในปี 2554 ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อ ง
ธนาคารมีการบริ หารงานโดยตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านต่างๆ พร้อมไปกับการก้าวไปอย่างเติบโตและมัง่ คงทางธุ รกิจ ดังนั้น
ธนาคารจึงจัดให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีและการปฏิบตั ิตามประกาศ ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่ องหลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ Basel III เพื่อส่ งเสริ มการใช้กลไกตลาดในการกํากับดูแล (Market Discipline) และเพื่อให้บุคคลภายนอก รวมทั้งผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
และเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีของสถาบันการเงินอีกทางหนึ่ งด้วย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํา กัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ กับ การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ก ารกํากับ ดู แ ล
เงินกองทุนภายใต้การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Basel ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ โดยใช้ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลคงเดิม ได้แก่ เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบแสดงฐานะการเงิน
ย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดประจําปี บัญชี

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนเฉพาะระดับธนาคารพาณิ ชย์ (Solo Basis) โดยธนาคารใช้วธิ ีคาํ นวณเงินกองทุน
สําหรับสิ นทรัพย์เสี่ ยงแต่ละด้านดังนี้

ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ธนาคารใช้วธิ ี การคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตภายใต้หลักเกณฑ์ Basel หลักการที่ 1 ด้วยวิธี Standardised Approach
(วิธี SA) โดยใช้อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเป็ นเกณฑ์
เทียบเคียงเพื่อกําหนดนํ้าหนักความเสี่ ยง (Risk Weight) ของลูกหนี้ต้ งั แต่การรายงานเงินกองทุนงวดเดือน ธันวาคม 2555 เป็ น
ต้นมา

ความเสี่ ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารอาจจะเกิดผลขาดทุนอันเนื่องมาจากความผันผวนทางด้านราคาของ
ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ทั้งนี้ ในการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้
ธนาคารดํารงเงินกองทุนเฉพาะความเสี่ ยงด้านตลาดสําหรับฐานะบัญชีเพื่อการค้าเท่านั้น ดังนั้น ด้วยฐานะความเสี่ ยงด้านตลาด
ของธนาคารสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารยังไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนดไว้ เนื่องจาก ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า

ความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารใช้วธิ ีการคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) โดยมีการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามระดับความซับซ้อนของ 8 สายธุรกิจ (Business
Lines) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้
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3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายในการบริ หารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งและเพียงพอที่จะสนับสนุน
การเติบโตของธนาคารทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยมีกระบวนการ
บริ หารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินระดับความเสี่ ยง
และความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเพียงพอของ
เงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอและทันเหตุการณ์ให้กบั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของธนาคาร
เพื่อให้การบริ หาร
จัดการและการรักษาระดับเงินกองทุนเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี่ ยงที่มีอยู่

3.2 โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital structure)
การดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมาย
จํานวน 20,936.10 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของจํานวน 15,202.81 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 72.62 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ น จากทุนชําระแล้วของหุ น้ สามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย และกําไรสะสมคงเหลือจาก
การจัดสรรรายการอื่นของส่ วนของเจ้าของ เช่น กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย ซึ่ งถือว่าเป็ นเงินกองทุน
ส่ วนที่มีคุณภาพและแข็งแกร่ งที่สุด ส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจาํ นวน 5,733.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.38 ของ
เงินกองทุนทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่ วนที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ปรากฎ
รายละเอียดดังแสดงตาม แผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1
แผนภาพที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร

Tier 2
5,733.29 ล้านบาท
(27.38%)

20,936.10 ล้านบาท
(100%)

Tier 2
5,641.76 ล้านบาท
28.48%
CET 1
15,202.81 ล้านบาท
(72.62%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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19,812.86 ล้านบาท
(100%)

CET 1
14,171.11 ล้านบาท
(71.52%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
1.1.3 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุ ทธิ)
1.1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสํารองที่ได้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิเมื่อสิ้ นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของ

31 ธันวาคม 2558

30 มิถุนายน 2558

15,202.82

14,171.11

15,202.82

14,171.11

14,000.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

347.80

266.20

0.00

0.00

1,112.24

1,112.24

ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กําไรสุ ทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอื่นของส่ วนของเจ้าของ

5.99

30.44

1.1.7.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

5.99

30.44

1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ

0.00

0.00

0.00

0.00

(263.22)

(237.77)

(263.22)

(237.77)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลังหักหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืน

0.00

0.00

1.2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

0.00

0.00

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

0.00

0.00

1.2.4 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

0.00

1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

0.00

0.00

1.1.8 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่ วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตราสารทางการเงินมีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน**

0.00

0.00

1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่ วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอ

0.00

0.00

5,733.29

5,641.76

2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลังหักหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้อคืน

0.00

0.00

2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผล

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

ให้หกั จนครบเต็มจํานวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2

2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2.4 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
2.5 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ

0.00

0.00

1,733.29

1,641.76

2.6 เงินสํารองส่ วนเกิน

0.00

0.00

2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ***

0.00

0.00

20,936.10

19,812.86

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย
* เช่น ผลขาดทุน(สุ ทธิ) ค่าความนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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3.3 คความเพียงพออของเงินกองงทุน (Capitall Adequacy)
การดํารงเงิงิ นกองทุ นของงธนาคารถื อ เป็ปนเครื่ องมื อ สําคั
า ญสําหรั บ กาารชี้ วดั ระดับ คววามมัน่ คงทางงการเงิ นของ
สถาบันั การเงิน และเป็ นข้อกําหนดหหลักของธนาค ารแห่ งประเทศศไทยที่ใช้กาํ กับดู
บ แลธนาคารพพาณิ ชย์ สําหรับการวัดระดับ
ความเพียงพอของเงินกองทุ
น
น สามารถพิจารณาจากกอัตราส่ วนเงินกองทุ
ก นต่อสิ นทรั
ท พย์เสี่ ยงทั้งหหมด หรื อ BIS Ratio
R
จากข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25558 ธนาคารมีอัอตั ราส่ วนเงินกอองทุนทั้งสิ้ นต่อสสิ นทรัพย์เสี่ ยงเเท่ากับร้อยละ
14.01 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เ์ สี่ ยงเท่ากับร้อยละ
ย 10.18 และอัตราส่ วนเงินนกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วน
ของเจ้า้ ของต่อสิ นทรัรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 10.188 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงกว่าอัอตราขั้นตํ่าตามมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง
กําหนดไว้ตามหลักเกกณฑ์ Basel III เท่ากับร้อยละ 88.5 ร้อยละ 6.0 และ ร้อยละ 4.5 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ธนาคารมีการปประเมินความเเสี่ ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในนภาวะปกติและภาวะวิกฤต
เพื่อนําาผลการศึกษามมาพิจารณาควาามเพียงพอของงเงิ นกองทุ นแลละกําหนดกลยุยุทธ์ในการดําเนนิ นธุ รกิ จพร้ อมทั
ม ้ งวางแผน
เงินกอองทุนเพื่อรองรับความเสี
บ
่ ยงทีอาจเกิ
่อ ดขึ้นในอนนาคต
แผนภาพพที่ 2 อัตราส่ วนเงิ
ว นกองทุนทั้งสิ้นต่ อสิ นทรั ัพย์ เสี่ ยง

รายงานการเปิปดเผยข้ อมูลการดํารงเงิ
า นกองทุนตาม Pillar III - 31 ธั นวาคม 2558

หน้
ห า 4 จาก 43

แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

3.4 เงินกองทุนขั้นตํ่าทีธ่ นาคารต้ องดํารงไว้ สําหรับความเสี่ ยงแต่ ละด้ าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจํานวน 20,936.10 ล้านบาท โดยเป็ นการดํารงเงินกองทุน
ขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดจํานวน 12,697.65 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นตํ่า
สําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตจํานวน 12,069.84 ล้านบาท และ ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจํานวน 627.81 ล้านบาท ทั้งนี้
ธนาคารไม่มีการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่องจากธนาคารยังไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อ
การค้า โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ธนาคารต้องดํารงเพื่อรองรับความเสี่ ยง ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4
แผนภาพที่ 4 เงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงแต่ ละด้ านของธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
554.07 ล้านบาท
(4.62%)

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
627.81 ล้านบาท
(4.94%)
12,697.65 ล้านบาท
(100%)

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
12,069.84 ล้านบาท
(95.06%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

11,992.63 ล้านบาท
(100%)

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
11,438.56 ล้านบาท
(95.38%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
หน้ า 5 จาก 43

ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ที่ต้องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตํา่ สํ าหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA

31 ธันวาคม 2558

1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ

30 มิถุนายน 2558

11,888.55

11,245.17

216.19

165.88

163.80

140.09

10,190.93

9,607.29

ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย

176.24

177.36

1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

948.60

953.98

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

192.78

200.57

2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

181.29

193.39

0.00

0.00

0.00

0.00

115.77

107.27

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

29.64

34.28

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

35.88

51.83

0.00

0.00

0.00

0.00

12,069.84

11,438.56

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงินองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2.6 ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (สิ นทรัพย์อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํ่าทีต่ ้ องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมดทีค่ าํ นวณโดยวิธี SA

ตารางที่ 3 เงินกองทุนขั้นตํา่ ที่ต้องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี Standardised Approach (SA-OR)
หน่ วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตํ่าสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ

31 ธันวาคม 2558

30 มิถุนายน 2558

คํานวณโดยวิธี Standardised Approach

627.81

554.07

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํ่าทีต่ ้ องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

627.81

554.07
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ตารางที่ 4 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคาร
31 ธันวาคม 2558

30 มิถุนายน 2558

อัตราส่ วน
การดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํา่ ตาม
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

อัตราส่ วน
การดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํา่ ตาม
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

14.01%

8.50%

14.04%

8.50%

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

10.18%

6.00%

10.04%

6.00%

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

10.18%

4.50%

10.04%

4.50%

อัตราส่ วน

4. การบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
4.1 ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทัว่ ไป
• กระบวนการบริ หารความเสี่ยง
เนื่ องด้วยการดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารต้องเผชิ ญกับปั จจัยเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกที่ มีผลกระทบต่อ
การดําเนิ นธุ รกิจของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารเองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ ยงที่ ธนาคารอาจ
ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ธนาคารจึ งได้จดั ให้มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ ยง
หลัก อัน ได้แ ก่ ความเสี่ ย งด้า นกลยุท ธ์ ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ความเสี่ ย งด้า นตลาดซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ ความเสี่ ย ง
ด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการซึ่ งหมายรวมถึงความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
ด้วย โดยธนาคารได้มีการกําหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละด้าน จัดให้มีเครื่ องมื อวัดและจัดการ
ความเสี่ ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและรายงานให้ผบู้ ริ หารระดับสู งรับทราบเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ ยง
ได้อย่างทันกาล

• โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารมี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งขององค์ก รให้ส ามารถบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งและสอดคล้อ งกับ
นโยบายการกํากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี โดยมีคณะกรรมการธนาคาร (Board of Director: BOD) มีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร โดยเป็ นผูอ้ นุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละ
ด้านของธนาคาร รวมถึงการอนุมตั ิระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พิจารณาอนุมตั ินโยบาย การ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต กลยุทธ์การดํารงเงินกองทุน ควบคุมดูแล
ให้ผบู้ ริ หารระดับสูง และ/หรื อ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถติดตาม ควบคุมและ ลดความเสี่ ยงได้ดี
ยิง่ ขึ้น ธนาคารจึงกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
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1.

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

2.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors Committee) มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และ
ทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคาร และดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่
ได้รับอนุมตั ิ อํานาจอนุมตั ิการลงทุน และการบริ หารด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committee: RMC) มีหน้าที่นาํ เสนอนโยบาย
และวางกลยุท ธ์ การบริ หารความเสี่ ย ง ซึ่ งครอบคลุม ความเสี่ ยงประเภทต่ าง ๆ ตามที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกําหนด รวมทั้งมีการประเมิน ติดตามและดูแล การนําแนวนโยบาย ที่ได้รับอนุ มตั ิไปใช้
ติดตามควบคุมดูแลให้ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้กรอบ การบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแลและสนับสนุ นงานบริ หารความเสี่ ยง
ด้านต่าง ๆ ของธนาคารและรายงานตรงต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งมีโครงสร้างและ
สายการบังคับบัญชาที่เป็ นอิสระแยกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ของธนาคารชุ ดปั จจุ บนั ได้รับการแต่งตั้งขึ้ น เมื่ อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของสายงานต่าง ๆ ดังนี้
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ทุกกลุ่ม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริ หารความเสี่ ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสายงานบริ หารและปฏิบตั ิการสิ นเชื่อ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงอาวุโส

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

4.

คณะกรรมการบริหารสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น (Asset and Liability Committee : ALCO) มีหน้าที่ใน
การบริ หาร กําหนดเป้ าหมายและโครงสร้างทางการเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร พิจารณา
อนุมตั ินโยบายการลงทุนเพื่อการบริ หารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงกําหนดเพดานความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

5.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ (Sub-Operational Risk Management Committee)
มี หน้าที่ กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บ ัติการและนโยบายต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ควบคุมดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการโดยรวมของธนาคารให้เป็ นไปตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการ พิจารณากําหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในกรณี ที่พบข้อบกพร่ องหรื อระดับความเสี่ ยง
ที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานสถานะความเสี่ ยง การเปลี่ยนแปลงสถานะความเสี่ ยงด้าน
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ปฏิ บตั ิการที่มีนัยสําคัญต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หรื อเมื่ อพบการ
ปฏิบตั ิที่แตกต่างจากกรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร
6.

คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) มีหน้าที่พิจารณาอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อตามกรอบการพิจาณา
สิ นเชื่อที่ธนาคารกําหนด

ในด้านการปฏิบตั ิงาน ธนาคารมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
โดยมี การกระจายอํานาจในการบริ หารงานและกําหนดอํานาจการอนุ มตั ิ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการบริ หาร
จัดการและการสอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Check and Balance)
สําหรั บด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ธนาคารมีระเบียบ คู่มือการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางประกอบการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการปฏิบตั ิงานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงาน
ทางการเงินและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• การบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร
ธนาคารได้จดั ให้มีเครื่ องมือในการบริ หารสําหรับความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
วัดผลและติดตามความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละด้านของธนาคาร โดยสรุ ปได้
ดังนี้

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสิ นเชื่อ ธนาคาร
จึงได้จดั ทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี การทําประมาณการเงินกองทุน โดยผูบ้ ริ หารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่ วม
ในการจัดทําแผนงานและประมาณการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการควบคุมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หารของหน่วยงานต่างๆแสดงความคิดเห็น
และนําเสนอแผนต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
และงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูต้ ิดตาม
ผลการดําเนิ นงานของหน่วยงานต่างๆ เปรี ยบเทียบกับแผนงานประจําปี ที่กาํ หนดเป้ าหมายไว้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
ประเมินความสําเร็ จของแผนกลยุทธ์ที่ได้กาํ หนดไว้
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ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารใช้เครื่ องมื อในการกลัน่ กรองและแยกแยะระดับความเสี่ ยงของลูกหนี้ ท้ งั ในกรณี ที่ผกู้ ู้ เป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
- Credit Scoring Model เป็ นเครื่ องมือแยกแยะ และจัดระดับความเสี่ ยงของผูก้ ทู้ ี่เป็ นบุคคลธรรมดา
ซึ่ งตัวแบบที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาสิ นเชื่อในปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐาน
ทางสถิติของลูกค้าธนาคารประกอบกับใช้ดุลยพินิจของผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Base)
- Credit Rating Model เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกลัน่ กรองและแยกแยะระดับความเสี่ ยงของผูก้ ทู้ ี่เป็ น
นิ ติบุคคล โดยจัดให้มีตวั แบบแยกตามกลุ่มลูกค้าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ผูก้ ูก้ ลุ่ม SMEs
ธุรกิจขนาดใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ และบริ ษทั ลีสซิ่ ง
ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นยําและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือดังกล่าว ที่ธนาคารนํามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตวั แบบและวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุ งเครื่ องมือวัดความเสี่ ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุ น
การดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้ านตลาด
 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคา (Price Risk)
ธนาคารมี นโยบายการลงทุนระยะยาวในพอร์ ตการลงทุ นแบบถื อครองจนครบกําหนดไถ่ถอน (Held to
maturity financial assets: HTM) และนโยบายการลงทุนระยะปานกลางในพอร์ ตเผื่อขาย (Available for sale: AFS)
การลงทุนของธนาคารเป็ นการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อดํารงเป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนดและเพื่อดํารงสภาพคล่องระหว่างวัน ธนาคารจึงเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่
ยอมรั บได้และให้ผลตอบแทนที่ ดี โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ และการ
ลงทุนในตราสารหนี้ของภาคเอกชนที่มีอนั ดับเครดิตอยูใ่ นระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade)
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านราคา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
มีการใช้แบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุ ด ณ ระดับความเชื่อมัน่ หนึ่งๆ หากถือ
ครองหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด โดยธนาคารได้ใช้ค่าความเสี่ ยงที่คาํ นวณได้เป็ นแนวทางในการกําหนด
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ซึ่ งได้มีการรายงานในคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคารอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ผบู้ ริ หารธนาคารได้รับทราบสถานะและระดับความเสี่ ยงได้ตลอดเวลา
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน
และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ อ า้ งอิ งอัตราดอกเบี้ ยของธนาคารและความไม่ส อดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลื อใน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ของรายการทางด้านสิ นทรั พย์และหนี้ สินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยธนาคารมีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยจากการกําหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และควบคุมดูแลให้โครงสร้างอัตรา
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ดอกเบี้ ย เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ รวมทั้งควบคุ มสัดส่ วนของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ มีดอกเบี้ ยในระยะเวลา
ครบกําหนดต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ธนาคารมี การติ ดตามภาวะตลาดเงิ นเพื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ ย รวมทั้งมี การจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ NII (Net Interest Income) รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ EVE (Economic Value of Equity)
และการจัดทําแบบจํา ลองการลงทุ นที่ มี ผ ลตอบแทนที่ ดีที่ สุ ด (Portfolio Optimization) รายงานต่อ คณะ
กรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อเป็ นการวัดระดับความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารในภาวะปกติ
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น (Exchange Rate Risk)
ปั จจุบนั ธนาคารมีการให้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็ นเงินไทย (Baht)
ทั้งประเภทรับซื้ อ (Buy) และขาย (Sell) แต่ท้ งั นี้ ธนาคารได้มีการควบคุมการดํารงฐานะเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือ ณ สิ้ นวันอยูใ่ นระดับตํ่า ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนยั สําคัญ

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องนั้นมีท้ งั ปั จจัยภายในและภายนอก โดยปั จจัยภายในจะขึ้นอยู่
กับ โครงสร้ า งของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของธนาคาร ส่ ว นปั จ จัย ภายนอกขึ้ น อยู่กับ สภาพคล่ อ งของตลาดและ
ความเชื่อมัน่ ของผูฝ้ ากเงินเป็ นหลัก
ธนาคารจัดการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องจากการจัดทํารายงาน Liquidity Gap โดยแยกวิเคราะห์
2 ลักษณะ ได้แก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุ ทธิ ตามช่วงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพ
คล่องสุ ทธิ หลังปรับพฤติกรรมผูฝ้ ากเงิน (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุ ทธิ ของธนาคาร
ตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุ ทธิ ตลอดช่วง 1 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม และรองรับพฤติกรรมทั้งด้านกระแสเงินเข้าและออกที่อาจเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ
ธนาคารมีการกําหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในที่ดี มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในขั้นตอนการทํางาน และสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยกําหนดให้มี กระบวนการวิเคราะห์ เชิ งธุ รกิ จ การประเมิ นความเสี่ ยงและการติ ดตาม
ความเสี่ ยง เป็ นต้น
การพัฒนากระบวนการตลอดจนเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคาร
นั้นประกอบไปด้วยการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสี ยหายทั้งที่
เป็ นตัว เงิ น และไม่ เป็ นตัวเงิ น รวมถึ ง ความเสี ยหายที่ ส ามารถป้ องกันได้ต ลอดจนข้อ มูล เหตุ ก ารณ์ ผิดปกติ อื่ นๆ
ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ ธนาคารจะนําไปใช้ในการปรั บปรุ งกระบวนการปฏิ บ ัติงาน และกําหนดแนวทางการควบคุ ม เพื่อ
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ลดโอกาสการเกิดความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้ นและธนาคารกําหนดให้ทุกหน่ วยงานต้องดําเนิ นการ การประเมิ น
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ ยง ใน
กระบวนการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานของตน รวมทั้งประเมิ นว่ามาตรการควบคุมภายในที่ มีอยู่น้ ันเพียงพอและ
เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ ยงนั้น รวมถึงการนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลและจัดทําดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง
(Key Risk Indicators: KRI) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น และจากการที่ธนาคารเติบโตมากขึ้น ธนาคาร
จึ งได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการจากการทุจริ ตทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร จึ งกําหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตเพิ่มเติม โดยเริ่ มจากหน่วยงานที่มีโอกาสในการทุจริ ตจากการปฏิบตั ิงานสู ง เพื่อ
เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวทางป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
นอกจากนี้ ธนาคารยัง ได้มี ก ารกํา หนดนโยบายในการใช้บ ริ ก ารบุ ค คลภายนอกและนโยบายการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกําหนดให้หน่ วยงานที่ ประสงค์จะใช้บริ การจากบุคคลภายนอกและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ ง
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมิ นความเสี่ ยง โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงช่วยพิจารณาและให้ความเห็นประกอบ
ก่อนการใช้บริ การจากบุคคลภายนอกหรื อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีการระบุ วัด และติดตามความเสี่ ยง จาก
การดําเนินการดังกล่าวได้ รวมทั้งธนาคารยังจัดให้มีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan: BCP) เพื่อรองรับการดําเนินการของธนาคารภายใต้ สถานการณ์ฉุกเฉิ น อาทิเช่น วินาศภัย และภัยพิบตั ิต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง หรื อลดเวลาการหยุดชะงัก การดําเนินงานของธนาคาร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ งทุกหน่ วยงานของธนาคารได้มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการจัดทําและปรั บปรุ งแผน
ดังกล่าวทุก ๆ ปี รวมถึ งธนาคารได้มีการซักซ้อมการฟื้ นฟูระบบคอมพิวเตอร์ หลัก (Core Banking) และการ
ปฏิบตั ิงานในธุ รกรรมงานสําคัญของธนาคารเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าธนาคารสามารถดําเนิ นธุ รกิจภายใต้
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานนั้น ธนาคารได้จดั ส่ งพนักงานเข้ารับ
การอบรมสัมมนาจากผูจ้ ดั สัมมนาภายนอกและมีการจัดอบรมสัมมนาภายในให้แก่พนักงาน โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความชํานาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
นอกจากนี้ ธนาคารได้พฒั นาช่องทางการสื่ อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการใน
รู ปแบบระบบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (E-Learning) เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

• บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หาร
ในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จและช่วยให้ดาํ เนิ นธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้
คณะกรรมการธนาคารได้กาํ หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและระบบการกํากับดู แลกิ จการของธนาคารมี ความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการติดตาม
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ควบคุ ม ดู แ ลการดํา เนิ น งานของธนาคาร รวมทั้ง ช่ ว ยปกป้ องคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ไม่ ให้รั่ ว ไหลสู ญ หายหรื อ จาก
การทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยธนาคารได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ ายตรวจสอบทําหน้าที่รายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านหัวหน้าสายงานควบคุม ในเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบการบริ หารความเสี่ ยง
และระบบการกํากับดูแลกิจการการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานในธนาคาร เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านต่างๆ ของ
ธนาคารมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลมากที่ สุ ด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เพื่อทราบหรื อให้ความเห็นเป็ นประจํา และฝ่ ายจัดการของธนาคารจะนําไป
พิจารณาดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และจัดให้มีระบบติดตามในการ
ดําเนินการของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.2 การประเมินความเสี่ ยงแต่ ละด้ าน
4.2.1 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ประกอบด้วย
ความเสี่ ยงด้านเครดิต เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึง
โอกาสที่ คู่คา้ จะถูกปรั บลดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและความเสี่ ยงอันเกิ ดจากการที่ คุณภาพของสิ นเชื่ อหรื อ
เงิ นลงทุ นเสื่ อ มลงและไม่ สามารถปรั บราคาเพื่อชดเชยความเสี่ ยงที่ เพิ่ม ได้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้แ ละ
เงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อที่เป็ นธุ รกรรมหลัก
ของธนาคารทั้ง ในด้านเงิ นให้สิ นเชื่ อ ที่ เป็ นสิ นทรั พย์ธนาคารและส่ วนที่ เป็ นภาระผูกพัน เช่ น การให้กู้ยืม และ
ธุ รกรรมที่เกิดจากการที่คู่สัญญามีภาระที่ตอ้ งส่ งมอบสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ แก่ธนาคาร รวมทั้งธุ รกรรมที่เกี่ยวกับ
เงิ นลงทุน รวมถึงโอกาสที่ คู่คา้ จะถูกปรั บลดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิต และความเสี ยหายจากการตีราคามูลค่า
ตลาดของตราสารที่มีมูลค่าลดลง
 นโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาสิ นเชื่อ เพื่อควบคุม ป้ องกันและ
ลดทอนความเสี่ ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเชื่อของธนาคาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ ยง
ในการให้สินเชื่อกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยวางนโยบายให้มีเป้ าหมายและกระบวนการที่มีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ ยงของแต่ละประเภทสิ นเชื่อของธนาคาร เพื่อสร้างเป้ าหมายที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิงานและมีความยืดหยุน่ ใน
การปรับปรุ งนโยบายภายใต้ระดับความเสี่ ยงต่างๆ ที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักการที่สาํ คัญ ได้แก่
- หลักการให้สินเชื่อ ที่ตอ้ งพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ อาทิ พื้นที่เป้ าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุ รกิจ
ลักษณะสิ นเชื่อ กิจกรรม และบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน
- หลักการให้สินเชื่ อแก่ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องหรื อกิจการที่ มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และ
หลักการให้สินเชื่อสําหรับลูกหนี้ ที่ทาํ ธุ รกิจเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการและ ผูบ้ ริ หาร
ของธนาคาร
- การกําหนดขอบเขตวงเงินให้กยู้ มื ต่อรายเพื่อลดความเสี่ ยงในการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ
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ทั้งนี้ ธนาคารยังกําหนดให้มีการรายงานเหตุผลและความจําเป็ นอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับการยกเว้นเงื่ อนไข
ต่างๆ และ/หรื อการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายเหล่านี้ให้กบั คณะกรรมการของธนาคาร
 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารได้จดั ให้มีเครื่ องมือ วิธีการต่างๆ ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริ หารความเสี่ ยงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมทั้งจัดทําข้อมูลเพื่อเป็ นเครื่ อง
ชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง เพื่อที่จะสามารถดําเนินการติดตาม และ ควบคุมได้อย่างเหมาะสม
พร้ อมจัดทํารายงานนําเสนอแนวทางปฏิ บตั ิที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้องรั บทราบอย่าง
สมํ่าเสมอเพื่อตัดสิ นใจได้ทนั เวลา โดยกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ได้แก่
1) การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวกับ
ตัวลูกหนี้ ธุ รกิจของลูกหนี้ /คู่สัญญา และปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และการดําเนิ นธุ รกิจของ
ลูกหนี้ /คู่สัญญา ตามหลักการที่ ระบุ ไว้ในนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคาร รวมทั้งติ ดตาม
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ นเชื่ อและแนวโน้มการค้างชําระ ซึ่ งจะช่วยให้เห็ นภาพของคุณภาพสิ นทรั พย์และ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ ยงของลูกหนี้ และสอบทาน
ความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ ยงที่กาํ หนด
2) การวัดความเสี่ ยง (Risk Measurement) เนื่องจากลักษณะของความเสี่ ยงด้านเครดิตมีความแตกต่างกัน
ไปตามประเภทสิ นเชื่อ ธนาคารจึงมีการใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ ยงในสิ นเชื่อแต่ละ
ประเภทได้อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้เครื่ องมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายความเสี่ ยงของธนาคาร และกฎระเบียบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดทําข้อมูลเพื่อเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยง เพื่อที่จะสามารถ
ดําเนิ นการติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดทํารายงานนําเสนอแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ หาร
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตัดสิ นใจได้ทนั เวลา
สําหรั บเครื่ องมื อที่ ใช้ช้ ี วดั ความเสี่ ยงของธนาคาร ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่อช่ วยประกอบการกลัน่ กรองคุ ณภาพ
สิ นเชื่อของธนาคาร ประกอบด้วย Credit Rating Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกค้านิติบุคคล และ
Credit Scoring Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่ งได้รับการพัฒนาโดยฝ่ ายบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยอาศัยข้อมูลสถิติ
ธนาคารได้ต ระหนัก ถึ ง ระดับ ความแม่ น ยํา และประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วที่ ธ นาคารนํา มาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของผูอ้ นุ มตั ิในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อ ธนาคารได้มีการติดตามผลของการใช้ตวั แบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยเครื่ องมือทั้งสองจะผ่านความเห็นชอบให้มีการพัฒนาและมีการ
นํามาใช้ จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หารของธนาคาร
3) การติดตามดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต ที่ทาํ ให้ทราบถึงปริ มาณและระดับความเสี่ ยงของลูกหนี้ อย่างต่อเนื่ องเป็ นปั จจุบนั
และทันต่อความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกหนี้ และระดับพอร์ ตเงินให้สินเชื่ อ โดย
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กําหนดให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง สําหรับสิ นเชื่อระยะสั้น ในส่ วนสิ นเชื่อระยะยาวธนาคาร
กําหนดให้มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนลูกหนี้ ทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เช่นกัน พร้อมจัดทํารายงานการเยีย่ มลูกหนี้
(Call Report) เพื่อรายงานสถานะความสามารถของลูกหนี้ ที่จะชําระหนี้ คืน รวมถึ งประเมิ นมูลค่าหลักทรั พย์
ที่ใช้ค้ าํ ประกันทั้งในด้านมูลค่า และสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังดําเนิ นการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ ยง
ด้านเครดิตอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาแต่ละราย และ
คุณภาพเครดิ ตประเภทต่าง ๆ ภายในพอร์ ต และนําผลกระทบของการเสื่ อมคุณภาพเครดิ ตในพอร์ ตสิ นเชื่ อ ของ
ลูกหนี้ มาพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่มีอยู่ เพื่อให้
ธนาคารสามารถดําเนินการจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
4) การควบคุมและลดความเสี่ ยง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเสี่ ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีการกําหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุ ดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit)
และระดับลูกค้าเพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารมีความเสี่ ยงด้านเครดิตในภาคธุรกิจหนึ่งๆ
หรื อลูกค้ารายใดรายหนึ่งมาก
เกินไป ซึ่ งเมื่อใดที่ระดับความเสี่ ยงถึง Limit ที่กาํ หนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมให้ระดับ ความเสี่ ยงลดลง
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ธนาคารยังจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการ
ความเสี่ ยงเป็ นไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารกําหนด
 คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี้และการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
-

-

การผิดนัดชําระหนี้ หมายถึง การที่ลกู หนี้ /คูส่ ัญญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถชําระหนี้ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ถึงกําหนดชําระ หรื อลูกหนี้ที่ได้รับการจัดชั้น
ตํ่ากว่ามาตรฐาน หรื อตํ่ากว่า ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน
การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ หมายถึง สิ นทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
สู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 การจัดชั้นและการกันเงินสํารอง
ธนาคารได้มีนโยบายหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันสํารองตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด
เพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินสํารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่ธนาคารได้ถือครองอยู่ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ลูกหนี้ จะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ และจากความเสี่ ยงในการดําเนิ น
ธุรกิจ โดยแบ่งประเภทการจัดชั้นลูกหนี้ เป็ น ลูกหนี้ จดั ชั้นปกติ ลูกหนี้ จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ ลูกหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน ลูกหนี้ จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้ จดั ชั้นสงสัยจะสู ญหรื อจัดชั้นสู ญ ตามระยะเวลาการค้างชําระเงิ นต้นหรื อ
ดอกเบี้ย
สําหรับการคํานวณเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคารตามวิธี Standardised Approach (วิธี SA)
ธนาคารมีการแบ่งเงินกันสํารอง ดังนี้
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•

•

Specific Provision หมายถึง เงินสํารองที่ได้กนั ไว้เป็ นค่าเผื่อหนี้ สูญหรื อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ที่อาจเสี ยหายสําหรับสิ นทรัพย์และรายการนอกงบดุล
ทั้งหมด โดยธนาคารสามารถระบุได้วา่ เป็ นเงินสํารองที่ได้กนั ไว้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อรายการนอกงบดุล
ใด แต่ไม่รวมเงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติที่ธนาคารนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว
General Provision หมายความว่า เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ ได้แก่ เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์
จัดชั้นปกติท้ งั หมด แต่ไม่รวมถึงเงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติส่วนที่นบั เป็ น Specific provision

สําหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงปริ มาณของฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านเครดิต ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 5
ตารางที่ 6.1 ตารางที่ 6.2 ตารางที่ 7 ตารางที่ 8.1 ตารางที่ 8.2 ตารางที่ 9.1 ตารางที่ 9.2 ตารางที่ 10.1 ตารางที่ 10.2 ตารางที่ 11
ตารางที่ 12 ตารางที่ 13.1 และ ตารางที่ 13.2
ตารางที่ 5 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ ํ าคัญ ก่ อน พิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ

31 ธันวาคม 2558

30 ธันวาคม 2557

ค่าเฉลีย่ ระหว่างงวด

1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

192,952.44

159,266.80

176,655.48

1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/

146,519.69

125,670.82

137,490.97

44,824.21

31,999.67

37,379.92

1,608.54

1,596.31

1,784.59

0.00

0.00

0.00

20,810.10

13,530.23

0.00

4,453.55

2,765.01

0.00

1,154.84

0.00

0.00

15,201.72

10,765.22

0.00

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ

2/

1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

3/

2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
และการคํ้าประกันอื่น
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้ซ่ ึ งธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว (Undrawn committed line)
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
หมายรวมถึงเงินทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
4/
รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 6.1 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ ํ าคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุ ทธิ 1/

รวม

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุน
ในตราสารหนีส้ ุ ทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)

สินทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํา้ ประกัน
การกู้ยมื เงิน และ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
และการคํา้ ประกันอืน่

รวม

3/

สัญญาอนุพนั ธ์
นอกตลาด

วงเงินที่ยงั มิได้ เบิกใช้
ซึ่ง สง. ได้ ผูกพันไว้แล้ว
(Undrawn committed
line)

160,790.69

114,357.94

44,824.21

1,608.54

0.00

18,991.62

4,208.31

1,154.84

13,628.48

2. ภาคกลาง

849.34

849.34

0.00

0.00

0.00

2.58

0.00

0.00

2.58

3. ภาคเหนือ

7,273.37

7,273.37

0.00

0.00

0.00

203.46

107.81

0.00

95.65

4. ภาคตะวันออก

4,413.64

4,413.64

0.00

0.00

0.00

515.06

8.02

0.00

507.04

10,674.38

10,674.38

0.00

0.00

0.00

264.37

100.52

0.00

163.85

35.68

35.68

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

8,915.32

8,915.32

0.00

0.00

0.00

833.02

28.89

0.00

804.14

192,952.44

146,519.69

44,824.21

1,608.54

0.00

20,810.10

4,453.55

1,154.84

15,201.72

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
Total
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/
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ตารางที่ 6.2 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ ํ าคัญก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามภูมภิ าค
ของลูกหนี้
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภูมิภาคของลูกหนี้

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

เงินให้ สินเชื่อ
รวมสุ ทธิ 1/

รวม

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุน
ในตราสารหนีส้ ุ ทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้างรับ)

สินทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การคํา้ ประกัน
การกู้ยมื เงิน และ
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
และการคํา้ ประกันอืน่

รวม

3/

สัญญาอนุพนั ธ์
นอกตลาด

วงเงินที่ยงั มิได้ เบิกใช้
ซึ่ง สง. ได้ ผูกพันไว้แล้ว
(Undrawn committed
line)

136,388.65

102,792.66

31,999.67

1,596.31

0.00

11,414.67

2,598.68

0.00

8,815.99

2. ภาคกลาง

474.04

474.04

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

23.00

3. ภาคเหนือ

5,041.55

5,041.55

0.00

0.00

0.00

206.60

63.06

0.00

143.53

4. ภาคตะวันออก

3,973.92

3,973.92

0.00

0.00

0.00

762.95

4.38

0.00

758.57

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7,114.09

7,114.09

0.00

0.00

0.00

411.55

55.38

0.00

356.17

24.01

24.01

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

6,250.54

6,250.54

0.00

0.00

0.00

711.46

43.51

0.00

667.96

159,266.80

125,670.82

31,999.67

1,596.31

0.00

13,530.23

2,765.01

0.00

10,765.22

6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
Total
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/
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ตารางที่ 7 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ

31 ธันวาคม 2558
อายุไม่ เกิน 1 ปี

1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ

2/

1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

3/

2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การคํ้าประกันการกูย้ มื เงิน
และเล็ต เตอร์ออฟเครดิต และการคํ้าประกันอื่น
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินที่ยงั มิได้เบิกใช้ซ่ ึ งธนาคารพาณิชย์ได้ผกู พันไว้แล้ว
(Undrawn committed line)

อายุเกิน 1 ปี

31 ธันวาคม 2557
รวม

อายุไม่ เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1 ปี

รวม

55,360.33

137,592.11

192,952.44

42,475.70

116,791.10

159,266.80

50,038.17

96,481.52

146,519.69

40,060.19

85,610.62

125,670.82

3,713.61

41,110.60

44,824.21

819.19

31,180.48

31,999.67

1,608.54

0.00

1,608.54

1,596.31

0.00

1,596.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,753.16

13,056.94

20,810.10

3,727.89

9,802.34

13,530.23

3,539.56

913.99

4,453.55

2,424.60

340.41

2,765.01

0.00

1,154.84

1,154.84

0.00

0.00

0.00

4,213.61

10,988.11

15,201.72

1,303.29

9,461.93

10,765.22

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์
3/
ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
2/
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ตารางที่ 8.1 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนีแ้ ละ
ตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : ล้านบาท
ภูมิภาคของลูกหนี้
1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
ปกติ

กล่าวถึงเป็ นพิเศษ

ตํา่ กว่ามาตรฐาน

1/

สงสัย

สงสัยจะสู ญ

เงินลงทุนในตราสารหนี2/้
สงสัยจะสู ญ

รวม

114,358.27

609.79

279.39

717.59

779.16

116,744.20

0.00

2. ภาคกลาง

854.01

0.00

0.00

0.00

0.00

854.01

0.00

3. ภาคเหนือ

7,168.52

32.40

0.00

126.55

27.07

7,354.54

0.00

4. ภาคตะวันออก

4,300.21

95.65

0.00

11.93

35.90

4,443.69

0.00

10,479.91

74.18

9.22

96.83

101.71

10,761.85

0.00

35.68

0.00

0.00

0.00

0.00

35.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,250.35

172.94

58.47

518.36

52.46

9,052.58

0.00

145,446.94

984.94

347.08

1,471.27

996.30

149,246.53

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
รวม
1/
2/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย
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ตารางที่ 8.2 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้ ่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนีแ้ ละ
ตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท
ภูมิภาคของลูกหนี้
1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรับ
ปกติ

กล่าวถึงเป็ นพิเศษ

ตํา่ กว่ามาตรฐาน

1/

สงสัย

สงสัยจะสู ญ

เงินลงทุนในตราสารหนี2/้
สงสัยจะสู ญ

รวม

101,355.31

1,372.87

344.12

491.51

1,240.40

104,804.21

0.00

2. ภาคกลาง

478.55

0.00

0.00

0.00

0.00

478.55

0.00

3. ภาคเหนือ

4,933.57

4.77

116.55

23.16

26.38

5,104.43

0.00

4. ภาคตะวันออก

3,846.00

84.69

19.74

19.95

17.37

3,987.77

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7,077.13

0.00

10.19

35.93

56.04

7,179.29

0.00

24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,714.93

521.57

16.90

0.00

30.82

6,284.22

0.00

123,429.50

1,983.91

507.50

570.56

1,371.01

127,862.47

0.00

6. ภาคตะวันตก
7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้
8. ภาคใต้
รวม
1/
2/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 21 จาก 43

ตารางที่ 9.1 มูลค่ าของเงินสํ ารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด
สํ าหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามภูมภิ าค
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : ล้านบาท

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
ภูมิภาคของลูกหนี้

General Provision2/

Specific provision

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

มูลค่ าหนีส้ ู ญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี3/้
Specific provision

790.73

288.04

0.00

2. ภาคกลาง

0.00

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

28.38

0.00

0.00

4. ภาคตะวันออก

18.98

1.33

0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31.48

0.00

0.00

6. ภาคตะวันตก

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้

0.00

0.00

0.00

123.99

15.05

0.00

993.55

304.42

0.00

8. ภาคใต้
รวม

1,733.29

1/

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

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 22 จาก 43

ตารางที่ 9.2 มูลค่ าของเงินสํ ารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด
สํ าหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามภูมภิ าค
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ 1/
ภูมิภาคของลูกหนี้

General Provision2/

Specific provision

1. กรุ งเทพและปริ มณฑล

มูลค่ าหนีส้ ู ญที่
ตัดออกจากบัญชีระหว่ างงวด

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี3/้
Specific provision

771.13

0.00

0.00

2. ภาคกลาง

0.00

0.00

0.00

3. ภาคเหนือ

27.79

0.00

0.00

5.44

0.00

0.00

30.83

0.00

0.00

6. ภาคตะวันตก

0.00

0.00

0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต้

0.00

0.00

0.00

20.35

0.00

0.00

855.54

0.00

0.00

4. ภาคตะวันออก
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8. ภาคใต้
รวม

1,336.11

1/

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

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 23 จาก 43

ตารางที่ 10.1 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ นพิเศษ

ตํ่ากว่ ามาตรฐาน

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

รวมทั้งสิ้น

386.71

0.00

0.00

0.00

0.00

386.71

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

26,786.38

102.72

92.61

89.56

364.83

27,436.10

3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

2,591.49

3.89

6.23

51.25

99.44

2,752.30

4. การสาธารณูปโภคและบริ การ

33,747.99

245.36

68.79

286.22

127.88

34,476.23

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

28,743.81

414.69

169.94

207.40

338.51

29,874.35

6. อื่นๆ

53,190.55

218.28

9.53

836.84

65.64

54,320.83

145,446.94

984.94

347.08

1,471.27

996.30

149,246.53

รวม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 24 จาก 43

ตารางที่ 10.2 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่

ปกติ

กล่ าวถึงเป็ นพิเศษ

ตํ่ากว่ ามาตรฐาน

สงสั ย

สงสั ยจะสู ญ

รวมทั้งสิ้น

421.08

0.00

0.00

0.00

0.00

421.08

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

22,174.45

330.96

90.28

54.46

313.02

22,963.18

3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

1,008.86

0.00

21.46

31.21

100.42

1,161.95

4. การสาธารณูปโภคและบริ การ

26,682.75

496.01

46.56

9.78

102.29

27,337.39

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

28,781.41

423.61

161.33

422.38

739.48

30,528.21

6. อื่นๆ

44,360.94

733.32

187.87

52.73

115.80

45,450.66

123,429.50

1,983.91

507.50

570.56

1,371.01

127,862.47

รวม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 25 จาก 43

ตารางที่ 11 มูลค่ าของเงินสํ ารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่ างงวดสํ าหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
จําแนก ตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2558
ประเภทธุรกิจ

General Provision1/

1. การเกษตรและเหมืองแร่

31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าหนีส้ ู ญที่ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด

Specific provision

General Provision1/

มูลค่ าหนีส้ ู ญที่ตดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด

Specific provision

0.00

0.00

0.00

0.00

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์

223.60

151.05

274.83

0.00

3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

85.85

40.83

70.89

0.00

4. การสาธารณูปโภคและบริ การ

162.70

27.72

82.32

0.00

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

168.43

0.00

298.70

0.00

6. อื่นๆ

352.98

84.82

128.81

0.00

993.55

304.42

855.54

0.00

รวม

1,733.29

1,336.11

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/
ให้เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 26 จาก 43

ตารางที่ 12 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสํ ารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) สํ าหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2558
รายการ
เงินสํารองที่กนั ไว้ตน้ งวด

General Provision

Specific provision

31 ธันวาคม 2557
รวม

General Provision

Specific provision

รวม

1,336.11

855.54

2,191.65

714.59

767.28

1,481.87

0.00

(304.42)

(304.42)

0.00

0.00

0.00

เงินสํารองลดลงจากการขายหนี้

(61.42)

(169.83)

(231.25)

0.00

0.00

0.00

เงินสํารองที่กนั ไว้เพิ่มหรื อลดระหว่างงวด

458.60

612.26

1,070.86

621.52

88.27

709.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,733.29

993.55

2,726.84

1,336.11

855.54

2,191.65

หนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด

เงินสํารองอื่น
(เงินสํารองที่กนั ไว้สาํ หรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสํารองที่กนั ไว้สาํ หรับการควบรวม หรื อขายกิจการ)
เงินสํารองที่กนั ไว้คงเหลือปลายงวด
* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 27 จาก 43

ตารางที่ 13.1 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน* ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558
ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน**

รวม

197,939.90

10,163.52

208,103.42

18,034.07

0.00

18,034.07

17,067.11

334.90

17,402.02

125,757.59

9,731.28

135,488.88

3,141.99

66.24

3,208.23

29,158.15

31.09

29,189.24

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

4,780.99

0.00

4,780.99

2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

1,832.21

67.24

1,899.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,015.92

61.66

1,077.58

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

268.52

5.58

274.10

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

547.77

0.00

547.77

0.00

0.00

0.00

199,772.12

10,230.75

210,002.87

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงินและบริ ษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน

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

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 28 จาก 43

ตารางที่ 13.2 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน* ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2557
ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน**

รวม

164,550.73

6,809.04

171,359.77

7,102.82

0.00

7,102.82

14,545.26

0.00

14,545.26

105,184.28

6,721.25

111,905.53

3,308.00

83.25

3,391.24

29,204.39

4.55

29,208.94

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

5,205.98

0.00

5,205.98

2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

1,603.56

79.69

1,683.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295.52

58.08

353.60

282.99

5.49

288.48

1,025.05

16.12

1,041.17

0.00

0.00

0.00

166,154.29

6,888.73

173,043.02

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงินและบริ ษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 29 จาก 43

 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี SA ประกอบด้วย
ธนาคารใช้วิธีการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardised Approach (SA) โดย
ใช้อนั ดับเครดิตภายนอกจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยได้อนุ ญาตให้ธนาคารใช้อนั ดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ทั้ง 5 สถาบัน มาใช้ในการ
เทียบเคียงนํ้าหนักความเสี่ ยง (Risk Weight) และคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงให้กบั ลูกหนี้ของธนาคาร ดังนี้
1. Standard & Poor’s
2. Moody’s Investors Service
3. Fitch Ratings
4. บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Rating (Thailand))
5. บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด (TRIS Rating)
สําหรั บกระบวนการที่ ธนาคารใช้ในการกําหนดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกให้กบั
ลูกหนี้ ของธนาคารนั้น ธนาคารใช้วิธีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศกําหนดเป็ นหลัก1
สําหรับรายละเอียดมูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงิ นสุ ทธิ หลังพิจารณามูลค่าการปรั บลดความเสี่ ยงด้านเครดิ ตในแต่ละประเภทสิ นทรั พย์ จําแนกตามแต่ละ
นํ้าหนักความเสี่ ยง โดยวิธี Standardised Approach ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 14.1 และตารางที่ 14.2

1/

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

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 30 จาก 43

ตารางที่ 14.1 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสิ นทรัพย์ จําแนกตามแต่ ละนํา้ หนักความเสี่ ยง โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558
ประเภทสิ นทรัพย์
ยอดคงค้ างทีม่ ี Rating
นํา้ หนักความเสี่ยง (%)

0

10
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ยอดคงค้ างทีไ่ ม่ มี Rating

50

100
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100

150

250

625

937.5

100/ 8.5%

0.00

0.00

0.00

625

937.5

100/ 8.5%

ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

26,108.83

0.00

0.00

5,086.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

2,149.19

2,994.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

0.00

0.00

6,777.25

14,099.92

14,523.53

0.00

96,964.37

0.00

4. ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,243.10

391.07

0.00

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,886.51

0.00

2,197.33

101.75

0.00

6. สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,186.88

0.00

155.58

0.00

0.00

0.00

2,236.92

0.00

0.00

395.34

นํา้ หนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ1/
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865.79

รายการที่ ธปท. กําหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

ในส่ วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งนํ้าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนของเงินสํารองที่กนั ไว้ต่อยอดหนี้ท้ งั สิ้ น

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 31 จาก 42

ตารางที่ 14.2 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิตในแต่ ละประเภทสิ นทรัพย์ จําแนกตามแต่ ละนํา้ หนักความเสี่ ยง โดยวิธี SA
ข้ อมูลสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2557
ประเภทสิ นทรัพย์
ยอดคงค้ างทีม่ ี Rating
นํา้ หนักความเสี่ยง (%)

0

10
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ยอดคงค้ างทีไ่ ม่ มี Rating

50

100
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937.5

100/ 8.5%

250

625

937.5

100/ 8.5%

ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

17,159.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

2,272.63

2,221.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับ
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

0.00

0.00

6,841.11

13,112.25

7,395.43

0.00

82,418.56

0.00

4. ลูกหนี้รายย่อย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,249.74

541.58

0.00

5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,126.00

0.00

3,004.76

73.00

0.00

6. สิ นทรัพย์อื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,449.27

0.00

8.12

0.00

0.00

0.00

2,496.31

0.00

0.00

592.39

ยอดคงค้ าง
นํา้ หนักความเสี่ยง (%)
ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ1/
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รายการที่ ธปท. กําหนดให้ หักออกจากเงินกองทุนของ สง.
1/

ในส่ วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งนํ้าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนของเงินสํารองที่กนั ไว้ต่อยอดหนี้ท้ งั สิ้ น

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III - 31 ธันวาคม 2558

หน้ า 32 จาก 42



ข้ อมูลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยวิธี SA

ธนาคารปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับ การปรับลด
ความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าด้านกฎหมาย กระบวนการควบคุมความเสี่ ยงอื่นที่อาจ
เกิดขึ้นจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยธนาคารได้กาํ หนดให้มี
ขั้นตอนควบคุมการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความรัดกุม เป็ นต้น ทั้งนี้ ประเภทของการปรับลดความเสี่ ยง ซึ่ งธนาคารใช้มี
รายละเอียด ดังนี้
- หลักประกันทางการเงิน (Financial Collateral) : ธนาคารเลือกวิธีการคํานวณการปรับลดความเสี่ ยงด้าน
เครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารหรื อบัตรเงินฝาก ทองคํา
ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็ นต้น
- การคํา้ ประกันและอนุพันธ์ ด้านเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives)
จากประเภทการปรั บ ลดความเสี่ ย งด้านเครดิ ตข้า งต้น ธนาคารกําหนดวิธี ก ารการปฏิ บ ัติง านและจัดให้มี
ระบบงานด้านสารสนเทศรองรับ เพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต
มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของมูลค่าการปรับลด
ความเสี่ ยงด้านเครดิต ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ ละประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA จําแนกตามประเภทของหลักประกัน
หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2558
ประเภทสินทรัพย์
ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ รัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจ
เอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
6. สิ นทรัพย์อื่น

หลักประกัน
ทางการเงิน1/

การคํา้ ประกันและ
อนุพนั ธ์ ด้านเครดิต

หลักประกัน
ทางการเงิน1/

14,061.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,161.48

0.00

10,056.63

2,239.61

900.00

2,153.11

0.00

574.05
3.65
0.00

0.00
0.00
0.00

599.93
5.17
0.00

0.00
0.00
0.00

0.09

0.00

9.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.00

6.87

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2.63
0.01

0.00
0.00

2,817.40

14,061.48

2,767.71

10,056.63

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ รัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจ
เอกชน
4. ลูกหนี้รายย่อย
5. สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

2,758.21

การคํา้ ประกันและ
อนุพนั ธ์ ด้านเครดิต

2,817.31

ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

รวม

31 ธันวาคม 2557

10,056.63

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้ งั ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
1/
หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นาํ มาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิ ชย์ที่เลือกใช้วธิ ี Comprehensive ให้ใช้มลู ค่าหลังการปรับลด
ด้วยค่าปรับลด (Haircut) แล้ว
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4.2.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) ของธนาคารเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน โดยรวมไปถึงผลกระทบต่อรายได้
สุ ทธิ ของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร (Economic Value on Equity) ที่เป็ นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆ
จากข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีการให้บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency
Exchange) เป็ นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้ อ (Buy) และขาย (Sell) แต่ท้ งั นี้ ธนาคารได้มีการกําหนดให้การดํารง
ฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้ นวันไม่เกิ นกว่าจํานวนที่ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ดังนั้น
ธนาคารจึงมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับที่ไม่มีนยั สําคัญ แต่ธนาคารยังไม่มีการลงทุนในบัญชีที่มีลกั ษณะ
เป็ นแบบเพื่อค้า (Trading Book) และยังไม่มีการลงทุนในตราสารทุน

4.2.3 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ


ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ ประกอบด้วย

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการเป็ นความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรื อ
ขาดธรรมาภิบาลในธนาคาร และการขาดการควบคุม ที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน คน
ระบบงาน หรื อ เหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกและส่ ง ผลกระทบต่อ รายได้แ ละเงิ น กองทุ น ของธนาคาร ทั้ง นี้ ความเสี่ ย งด้า น
ปฏิบตั ิการรวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมายด้วย
ธนาคารได้บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามรายงานความเสี่ ยง
และการกําหนดนโยบายที่เป็ นมาตรฐานขั้นตํ่าให้กบั หน่วยงานภายในธนาคารถือปฏิบตั ิตาม ตลอดจนกําหนดหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบและวางโครงสร้ า งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การบริ หารความเสี่ ยง ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และหน่วยงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อทําหน้าที่
สนับสนุนงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ วางระบบและควบคุมทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง
เป็ นหน่วยงานที่แยกอิสระออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารส่ งเสริ มการสร้ างวัฒนธรรมและการสื่ อสารด้านบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารให้แก่
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสํานึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยง
โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงด้วยตนเอง และการจัดทําดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง ของหน่วยงาน
อันเป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมที่สาํ คัญให้การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพ


นโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ

ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ที่ครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดทําแผนการดําเนิ น
ธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง และการรายงานเหตุการณ์ความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิ
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จากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนแผนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ เป็ นต้น


กระบวนการบริ หารความเสี่ยง

ธนาคารนําเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการมาประกอบใช้ในระบบการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของทุกระดับชั้นของ
ทุ กหน่ วยงาน และมี ความสอดคล้องกับแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมี
กระบวนการ ดังนี้
1) การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification) ธนาคารกําหนดให้หน่วยงานภายในธนาคารมีการประเมิน
ความเสี่ ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้น เพื่อให้แต่ละหน่ วยงานทราบถึงรายการความเสี่ ยง ประเภทความเสี่ ยงและปั จจัยความเสี่ ยงในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์หรื อในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
2) การประเมินและการวัดความเสี่ ยง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็ นผูป้ ระเมินระดับความเสี ยหาย
หรื อผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรื อความถี่ (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี ยหาย รวมทั้งประเมินว่ามาตรการการ
ควบคุมภายในที่มีอยูน่ ้ นั เพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมที่ดาํ เนินอยู่
เพื่อ ให้ทราบถึ งระดับความเสี่ ยงที่ เหลื ออยู่และสามารถจัดลําดับความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา/ปรึ กษาแนวทางการประเมิน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร ธนาคารจึงได้กาํ หนดรายละเอียด เกณฑ์การประเมินในแต่ละ
ระดับที่ชดั เจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และสามารถจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และระบบงาน ได้อย่างเหมาะสม
3) การควบคุมและลดความเสี่ ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ ยง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้แหล่งที่มาของความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ คือ คน กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซึ่ งหน่วยงานต่างๆจะต้องวางระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ ยงได้
อย่างชัดเจน ง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ โดยมีตน้ ทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการ
ทํางานและคุณภาพของงาน
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายรวมทั้งแนวทาง/กระบวนการที่ดีสาํ หรับการใช้บริ การจากบุคคลภายนอก
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กฎเกณฑ์การรู ้จกั ลูกค้า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการควบคุมที่ดี
สําหรับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยภายนอก ธนาคารได้มีมาตรการ แผนงาน แผนการดําเนิ นธุ รกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์วกิ ฤต อาทิเช่น วินาศภัย และภัยพิบตั ิต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จนอาจทําให้การดําเนิ นงานของธนาคารต้องหยุดชะงัก ธนาคารได้ทาํ การทดสอบ ประเมิน และปรับปรุ งแผนดังกล่าว
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เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนฯ สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งและธนาคารสามารถดําเนินธุรกรรมหลักของธนาคาร
ได้ในสภาวะฉุกเฉิ นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4) การติดตามและการรายงานความเสี่ ยง (Risk Monitoring and Reporting)
การติดตามความเสี่ ยง (Risk Monitoring) ธนาคารจัดให้มีเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการที่ใช้ในการติดตามความเสี่ ยง คือ
- ดัชนี ชี้วัดความเสี่ ยง (Key risk indicator) ธนาคารกําหนดให้แ ต่ละหน่ วยงานกําหนดดัชนี ช้ ี ว ดั
ความเสี่ ยงจากรายการความเสี่ ยงสําคัญที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ ยงโดยตนเอง โดยดัช นี ช้ ี ว ดั
ความเสี่ ยงที่กาํ หนดขึ้นต้องมีความสัมพันธ์กบั สาเหตุที่อาจทําให้เกิดความเสี่ ยงนั้น พร้อมทั้งกําหนด
ระดับของการวัดติดตามและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง
แต่ละตัว เพื่อใช้ในการติ ดตามและรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงทราบตามที่
กําหนดนอกจากนี้ หน่วยงานต้องทบทวนการจัดเก็บข้อมูลดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
วิเคราะห์วา่ ดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถสะท้อนถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม
- ข้ อมูลเหตุการณ์ ผิดปกติ (Incident Data) ธนาคารได้มีการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ กล่าวคือ จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความเสี ยหาย (Loss
Data) เหตุการณ์ที่ธนาคารสามารถป้ องกันความเสี ยหายไว้ได้ (Near misses) และเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดขึ้นที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ (Incident Data) เพื่อให้ธนาคารมีขอ้ มูลในการติดตาม และ
บริ ห ารจัด การความเสี่ ย ง รวมทั้ง กํา หนดมาตรการควบคุ ม ป้ องกัน แนวทางการแก้ไ ขได้อ ย่า ง
มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
การรายงานความเสี่ ยง (Reporting) ธนาคารได้กาํ หนดให้มีการรายงานข้อมูลที่สําคัญ คือ เหตุการณ์
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ควบคุม หรื อลด
ความเสี่ ยงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น โดยมี ก ารแบ่ ง ลํา ดั บ ชั้ นของการรายงาน ได้ แ ก่ การรายงานต่ อ
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง (Reputation Risk) ที่อาจเกิดจากข้อร้องเรี ยนของลูกค้าโดยธนาคาร
กําหนดให้มีระเบียบปฏิบตั ิงานในการรับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางในการรับข้อร้องเรี ยน
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบ ระยะเวลาในการดําเนินการ และการแจ้งผลการดําเนินการแก่ลูกค้า เพื่อให้การพิจารณา
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า และดําเนินการหาข้อยุติขอ้ ร้องเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร กําหนดให้มีกระบวนการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลธนาคาร
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4.2.4 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีฐานะของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชี เพื่อธนาคาร โดย
เป็ นการถื อครองตราสารทุนที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ตามราคาตลาดจํานวน 1,135.55 ล้านบาท และเป็ น
ตราสารทุนอื่นจํานวน 262.54 ล้านบาท ประกอบด้วยการถือครองตราสารทุนก่อนการควบรวมกิ จการเพื่อจัดตั้ง
ธนาคารพาณิ ชย์เพื่อรายย่อยจํานวน 4.80 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเป็ นการลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด จํานวน 257.29 ล้านบาท
สําหรับการติดตามดูแลความเสี่ ยงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทําหน้าที่กาํ หนดแนวทางการบริ หารตลอดจนติดตามความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ส่ วนฝ่ าย
บริ หารการเงินและการลงทุน ทําหน้าที่ควบคุมดูแลธุ รกรรมการซื้ อขาย บริ หาร Portfolio ตามนโยบายของธนาคาร
ธนาคารใช้นโยบายในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดโดยคํานวณ
จากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด ณ สิ้ น วัน ทํา การสุ ด ท้า ยของวัน ที่จ ดั ทํา รายงานของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดรองรับธนาคารประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้ อขายของเงินลงทุน
ที่คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันได้ธนาคารประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
หน่ วย : ล้านบาท
มูลค่าฐานะที่เกีย่ วข้ องกับตราสารทุน

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

1. มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2. ตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุนสุทธิท้งั หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
4. ส่วนตํ่ากว่าทุนสุทธิท้งั หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
5. มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคํานวณที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
- วิธี SA
- วิธี IRB
6. มูลค่าตราสารทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันให้ใช้วิธี SA
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1,128.07
1,135.55
262.54

1,194.02
1,175.94
262.09

3.51
7.49
0.00

28.24
0.00
(18.08)

118.84

122.23
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4.2.5 ข้ อมูลความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ธนาคารมีโครงสร้างของสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นรายการเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ถือจนกว่าจะ
ครบกําหนด ส่ วนโครงสร้างหนี้สินส่ วนใหญ่เป็ นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลักดังกล่าวอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ ยที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเมื่ออัตราดอกเบี้ ยมีความผันผวน ธนาคารก็มีความเสี่ ยง ที่จะได้รับ
ผลกระทบต่อรายได้ และ/หรื อ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ) ด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องมีการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สําหรับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้นเป็ นความเสี่ ยงที่ทาํ ให้รายได้หรื อเงินกองทุน
ของธนาคารได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยของรายการสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่ งสาเหตุหลักเกิดจาก
ความแตกต่างของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป (Repricing
Risk) ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร
โดยธนาคารต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี เพื่อการธนาคาร ซึ่ งมีลกั ษณะของความเสี่ ยง
เป็ นดังต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงจากช่ วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงินตามเวลาที่รายการสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ นครบกํา หนด (ในกรณี อ ตั ราดอกเบี้ ย คงที่ ) หรื อ เมื่ อ ไรก็ต ามที่ มี ก ารเปลี่ย นอัต ราดอกเบี้ ย
(ในกรณี ของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อา้ งอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว)
- ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้ อ้ างอิง (Basis risk) เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงของสิ นทรัพย์และ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินแตกต่างกัน ถึงแม้วา่ อาจจะมีวนั เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตรงกัน
- ความเสี่ ยงจากสิ ทธิ แฝง (Option risk) ธนาคารมีความเสี่ ยงจากสิ ทธิ แฝงในนิ ติกรรมสัญญาทาง
การเงินของธนาคารไม่ว่าด้านลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ ที่ให้สิทธิ คู่สัญญาของธนาคารเปลี่ยนแปลงแผนการ
ชําระเงินหรื อไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ผูถ้ ือสิ ทธิ
ดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยูใ่ นฐานะเสี ยเปรี ยบตามแผนการชําระเงินเดิม อันจะทําให้ตน้ ทุนดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทน หรื อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ รวมทั้งโครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะ
การเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง
ธนาคารมี เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวัดและประเมิ นความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยในบัญชี เพื่อการธนาคาร เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน 2 แนวทาง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Income:
NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ภายในช่วงเวลา 1 ปี ซึ่ งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 100 Basic Point ที่เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น – ลดลง
2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of
Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่ งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ
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อัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 200 Basis Points และต้องมีผลกระทบในเชิงลบไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกองทุน
ทั้งหมดของธนาคาร
จากการวัดค่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นในมิ ติดงั กล่าวข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิน
สามารถทราบสถานะความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ธนาคารได้กาํ หนดระดับเพดานความเสี่ ยง เพื่อควบคุมความเสี่ ยงไม่ให้
เกินกว่าระดับเพดานที่กาํ หนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สินให้ทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Income: NII) และ รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) โดยมีความถี่
เป็ นงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่ งเป็ นการประเมิน
ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในภาวะวิกฤตโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองของธนาคารแห่ งประเทศไทยและ/หรื อสถานการณ์
จํา ลองที่ ธ นาคารกํา หนดขึ้ น เอง ตามความเหมาะสม โดยมี ก ารรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิก ฤตต่ อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาสส่ วนข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิ สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่ วย : ล้านบาท

สกุลเงิน

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

ผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ

ผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ

บาท
USD
EURO
อื่นๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปี ข้างหน้า

(72.18)
0.00
0.00
0.00
(72.18)
(1.25)

(137.26)
0.00
0.00
0.00
(137.26)
(3.02)

หมายเหตุ : 1. ธนาคารไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น
2. ในที่น้ ี ใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนของธนาคารตามหลักเกณฑ์ Composition of capital
disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่สาํ คัญของ
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน และมูลค่าเงินของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
โดยข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 18 และ ตารางที่ 19
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ตารางที่ 18 ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่สาํ คัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1
2

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

15

16
17
18
19

20

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่ นหรื อหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2)
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
กรณี ที่มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติ
ดังกล่าว
ต้องทยอยลดนับหรื อนับได้เต็มจํานวน
จัดอยูใ่ นระดับธนาคารพาณิ ชย์/ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
พาณิ ชย์
จํานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้าน
บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรื อมีการกําหนด
ระยะเวลาการชําระคืน
วันครบกําหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการ
อนุมตั ิจากผูก้ าํ กับดูแลหรื อไม่

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
LHBANK255A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน

มีคุณสมบัติ

-

-

นับได้เต็มจํานวน

ทยอยลดนับในช่วง 5 ปี สุ ดท้ายก่อนครบกําหนดตามวิธีเส้นตรง

ระดับธนาคารพาณิ ชย์

ธนาคารพาณิ ชย์

14,000.00

4,000.00

10 บาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
Multiple

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

ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

ไม่มีวนั ครบกําหนด

21 พฤษภาคม 2568

ไม่ได้

การไถ่ถอนก่อนกําหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

วันที่มีสิทธิ ไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการไถ่
ถอน

-

วันที่มีสิทธิ ไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่ นใด
ผลตอบแทน/ เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรื อไม่

ธนาคารพาณิ ชย์มีอาํ นาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทน
อื่นใดได้เองทั้งหมด หรื อบางส่ วน หรื อตามคําสั่งที่ได้รับ

ธนาคารเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนเงินปั นผล
ตามการประกาศจ่ายเงินปั นผล
ไม่มี

มีอาํ นาจเต็มที่
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ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจํานวนก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณี เป็ นไปตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่วา่
กรณี ใดกรณี หนึ่ง โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้ การ
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าวจะ
กระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณ วันกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรื อ
(2) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายภาษีในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่ งผลให้สิทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรื อ
(3) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่ งผลให้ตรา
สารเงินกองทุนที่เคยนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยูเ่ ดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป หรื อ
(4) เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังจากวันออก
ตราสารเงินกองทุน ให้ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คาํ นวณจนถึงวันไถ่ถอน
ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณ วันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ใด ๆ ภายหลังจากนั้น
อัตราคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุน ซึ่ ง
กําหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ผอู ้ อกตราสารมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนิ น
กิจการต่อไปได้และทางการได้ตดั สิ นใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสารแล้วผูอ้ อก
ตราสารสามารถดําเนิ นการต่าง ๆ ตามระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึง การลดจํานวน
เงินต้นที่ตอ้ งชําระตามตราสารในจํานวนเท่ากับจํานวนที่ตอ้ งมีการตัดหนี้สูญ (ทั้งจํานวน
หรื อบางส่ วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่มีการชําระเงิน ดังนั้น ผู ้
ถือตราสารจึงอาจจะได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระตามตราสารในจํานวนที่
น้อยกว่าจํานวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรื ออาจไม่ได้รับชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยค้างชําระตามตราสารเลย
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หัวข้ อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34

มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิ ชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรื อไม่ เช่น มี
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณี ที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคาร
พาณิ ชย์น้ นั กําหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มีการแปลง
สภาพไป
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู ้ อกตราสารทางการเงินที่มีการแปลง
สภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

ไม่มีการลดมูลค่า
-

มีคุณสมบัติในการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที่ทาํ ให้ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ และทางการตัดสิ นใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุน”
หมายถึง การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานของทางราชการที่มีอาํ นาจอื่น
ใด ("หน่วยงานที่มีอาํ นาจ") ตัดสิ นใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสาร
เงินกองทุน เช่น การให้เงินเพิ่มทุนแก่ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุน ซึ่ งหากไม่มีความช่วยเหลือ
ทางการเงินดังกล่าวจะทําให้ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่ ง
รวมถึงเหตุการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (หรื อเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน)
ดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ หรื อ
(2) เงินกองทุนของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและ
เจ้าหนี้ หรื อ
(3) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เช่น ไม่สามารถหาผูล้ งทุนมา
ฟื้ นฟูกิจการได้ เป็ นต้น
อาจลดมูลค่าทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
ลดมูลค่าถาวร
ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ น้ บุริมสิ ทธิ / หุ น้ สามัญ

กรณี มีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั กําหนดไว้

กรณี มีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
กรณี มีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้อธิ บายกระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลําดับการด้อยสิ ทธิ์ ในกรณี ที่มีการชําระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตรา
สารทางการเงินที่ดอ้ ยสิ ทธิ กว่า)

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับชําระเงินเป็ นลําดับ
สุ ดท้ายในกรณี ที่ธนาคารเลิกกิจการ
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ตารางที่ 19 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดสุ ทธิคงเหลือของ
รายการที่จะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดเดือนธันวาคม 2558

1. กรณีธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ1/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุ ทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.4 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

15,466.03
0.00
(263.22)
15,202.82

0.00
0.00
(108.76)

0.00
0.00

0.00
0.00

15,202.82
5,733.29
0.00
5,733.29
20,936.10

0.00
0.00

อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
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