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1. บทนํา 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)  มีการบริหารงานโดยตระหนักถึงความเสี่ยงดานตางๆ พรอม
ไปกับการกาวไปอยางมั่งคงทางธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทจึงจัดใหมีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี และ การ
ปฏิบัติตามประกาศ ขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวของของธนาคารแหงประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑการดํารง
เงินกองทุนตามเกณฑ Basel II ซึ่งเปนหลักเกณฑที่กําหนดใหบริษัทดํารงเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ 
Basel ทั้งหมด 3 หลักการ คือ หลักการการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า(Minimum Capital Requirement) โดยกลุมธุรกิจทาง
การเงินตองดํารงเงินกองทุนในอัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ 8.5 ของสินทรัพยเสีย่งทั้งสิ้นของกลุมธุรกิจทางการเงิน หลักการ
การกํากับดูแลโดยทางการ (Supervisory Review Process) เปนการกํากับดูแลใหกลุมธุรกิจทางการเงินมีกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงและกลยุทธการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่ง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานปฎิบัติการ  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk)   และความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) และหลักการการใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล(Market 
Discipline) ซึ่งกําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินใชเปดเผยขอมูลขอมูลการดํารงเงินกองทุนทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลเงินกองทุน ไดแก เงินกองทุน ระดับความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง และ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชขอมูลดังกลาวในการประเมินความ
เสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

โดยกลุมธุรกิจทางการเงินไดกําหนดชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนผานชองทางตางๆ 
ไดแก Website ของบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)  
0www.lhfg.co.th และ Website ของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  www.lhbank.co.th    และทายงบดุลยอ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดประจําปบัญชี 
 
2. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 

  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนในระดับกลุมธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) โดยใชวิธีคํานวณเงินกองทุนสําหรับสินทรัพยเสี่ยงแตละดานของกลุมธุรกิจทางการเงิน ดังน้ี 

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตตามหลักเกณฑ Basel II หลักการท่ี 1 ทั้งหมด 2 วิธี ไดแก วิธี Standardised Approach (SA) และวิธี Internal Ratings-
Based Approach (IRB) เชนเดียวกันกับธนาคารพาณิชยในระดับ Solo basis ทั้งน้ีวิธี SA เปนวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
แบบพ้ืนฐานที่กําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินใชอันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit 
Assessment Institutions : ECAIs) เปนเกณฑในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) โดยลูกหน้ีกลุมที่ไดรับอันดับ
เครดิตที่มี Rating เกรดในกลุมเดียวกันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจะไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงเดียวกัน 
นอกจากน้ี ธนาคารยังไดนําหลักการทางสถิติที่สามารถใชสะทอนความเสี่ยงของลูกหน้ีมาพิจารณาประกอบการจัดทํา 
Internal Rating สําหรับใชในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือใหแกลูกคาของธนาคาร ไดแก คาความนาจะเปนที่ลูกหน้ีจะผิดนัด 

http://www.lhbank.co.th/�
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ชําระหนี้ (Probability of Default : PD)  คารอยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตอยอดหน้ี 
(Loss Given at default :LGD) และยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี (Exposure at default: EAD)   

สําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ทางกลุมธุรกิจทางการเงินใชวิธีการคํานวณดวยวิธี Standardised 
Approach หากแตมีการพัฒนาวิธีการใหมีการสะทอนความเสี่ยงไดเหมาะสมยิ่งขึ้น ดวยการใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัด
อันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเทียบเคียบเพื่อกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงต้ังแต
การรายงานเงินกองทุนงวดเดือนธันวาคม 2555 เปนตนไป 

 
 

ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุมธุรกิจทางการเงินอาจจะเกิดผลขาดทุนอันเน่ืองมาจากความผันผวน
ทางดานราคาของฐานะในบัญชีเพ่ือการคา ซึ่งการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาด ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนเฉพาะความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะบัญชีเพ่ือการคาเทาน้ัน ซึ่งฐานะ
ความเสี่ยงดานตลาดของกลุมธุรกิจทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินยังไมตองดํารง
เงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดไว เน่ืองจาก ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชี
เพ่ือคา 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนทางธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินกําหนดให
กลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ทั้งน้ี ทางกลุมธุรกิจไดเลือกใชแนวทางในการ
ดํารงเงินกองทุนตามลักษณะความซับซอนของธุรกิจโดยเลือกใชวิธีในการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ดวยวิธี Basic Indicator Approach (วิธี BIA) ซึ่งมีวิธีการคํานวณเงินกองทุนขั้นตํ่าจากคาเฉล่ียรายไดจากการ
ดําเนินงานยอนหลัง 3 ป คูณดวยคาคงท่ีในอัตรารอยละ 15 อยางไรก็ตาม ธนาคารอยูระหวางการพัฒนาระบบงาน เพ่ือให
สามารถรองรับการคํานวณมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) ซึ่งเปน
วิธีที่สามารถสะทอนความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวดานผลิตภัณฑและการใหบริการ
ของธนาคารท่ีมีความซับซอนมากขึ้น       
 
3. โครงสรางของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโฮลด้ิงที่ไมไดทําธุรกิจของตนเอง (Non-operating 
Holding Company) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน จัดต้ังขึ้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงินปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ตนเองใหเปนไปตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 

บริษัทจัดต้ังขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนบริษัทใหญของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
มุงเนนการเขาถือหุนและควบคุมอํานาจในบริษัทอื่นมากกวาเพ่ือการลงทุน ดังน้ันผลประกอบการของบริษัทจึงขึ้นอยูกับ
รายไดของบริษัทที่ลงทุน โดยเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหบริษัทเปนบริษัทแมของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด เปนบริษัทลูกนอกกลุม Solo Consolidation  กลาวคือ บริษัทจะตองอยู
ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
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บริษัทไดดําเนินการเพ่ือนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2554 โดยใชช่ือยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา LHBANK 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดเปดดําเนินกิจการต้ังแตวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง ขอบเขต
การประกอบธุรกิจและขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย และตอมาเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2554 
กระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใชช่ือวา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  
และไดเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  ทําใหธนาคารสามารถใหบริการทางการเงิน
แกลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด 
(มหาชน) ไดจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 จากช่ือเดิม คอื บริษัทหลักทรัพย
จัดการ กองทุน ยูไนเต็ด จํากัด โดยจัดต้ังเปนบริษัทจํากัดต้ังแตวันที่ 17 มกราคม 2551 ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนสวนบุคคล 
 
4. เงินกองทุน  

4.1   การบริหารเงินกองทุน 

กลุมธุรกิจทางการเงินมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน เพ่ือใหมรีะดับเงินกองทุนที่แข็งแกรงและเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการเติบโตของกลุมธุรกิจทางการเงินทั้งภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤต  ที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดโดยมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนที่สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ง
มีกระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอใหกับคณะกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคารเพ่ือใหการบริหารจัดการและการรักษาระดับเงินกองทุนเปนไปอยางสอดคลองกับความเสี่ยงที่มีอยู 

 4.2   โครงสรางเงินกองทุน (Capital structure) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย จํานวน  13,665.58 

ลานบาท  ประกอบดวยเงินกองทุนช้ันที่ 1 จํานวน  13,150.33 ลานบาท  จากทุนชําระแลว ทุนสํารองตามกฎหมาย  และกําไร
(ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร  สวนเงินกองทุนช้ันที่ 2 มีจํานวน 515.24 ลานบาท  ปรากฎรายละเอียดังแสดงตาม 
ตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1   เงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
หนวย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2555 30 มถิุนายน 2555

1. เงินกองทนุชั้นที ่1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9-1.10) 13,150,336.03 13,041,695.40

     1.1 ทุนชําระแลว 11,978,911.29 11,870,270.69

     1.2 ใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน 0.00 0.00

     1.3 สวนเกนิ (ต่ํากวา) มลูคาหุน (สทุธิ) 644,803.31 644,803.31

     1.4 เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสทิธิชนิดไมสะสมเงินปนผล 0.00 0.00

     1.5 ทุนสํารองตามกฎหมาย 156,000.00 156,000.00

     1.6 เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสทุธิ 0.00 0.00

     1.7 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจัดสรร 426,834.27 426,834.27

     1.8 Hybrid Tier 1 สวนที่ ธปท. อนุญาตใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ได 0.00 0.00

     1.9 สวนของ 1.19 1.16

     1.10 รายการหัก (1.10.1 + 1.10.2 + 1.10.3) 56,214.03 56,214.03

           1.10.1 รายการหักเงินกองทุนช้ันท่ี 1* 56,214.03 56,214.03

           1.10.2 สวนที่ใหหักออกจากเงินทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อยางละรอยละ 50 0.00 0.00

           1.10.3 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ที่เกนิกวาเงินกองทุนช้ันท่ี 2 0.00 0.00

2. เงินกองทนุชั้นที ่2 (2.1 - 2.2) 515,246.10 277,044.68

     2.1 เงินกองทุนช้ันที่ 2 กอนรายการหัก 515,246.10 277,044.68

     2.2 สวนท่ีใหหักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อยางละรอยละ 50 0.00 0.00

3. เงินกองทนุทัง้สิน้ตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 13,665,582.13 13,318,740.08

     3.1 เงินกองทุนทั้งสิน้กอนรายการหัก (1 + 2) 13,665,582.13 13,318,740.08

     3.2 รายการหักจากเงินกองทุนท้ังสิน้ 0.00 0.00

* เชน ขาดทุน(สุทธิ) คาแหงกูดวิลล สินทรพัยประเภทภาษีเงินไดรอการตดับัญชี  
 

4.3   ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

การดํารงเงินกองทุนถือเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการช้ีวัดระดับความมั่นคงทางการเงินของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน และเปนขอกําหนดหลักของธนาคารแหงประเทศไทยไดใชกํากับดูแลธนาคารพาณิชย โดยพิจารณาจากอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงท้ังหมด หรือ BIS Ratio ซึ่งหากมีคาอัตราสวนที่สูงจะแสดงวาฐานะทางการเงินของสถาบัน
การเงินมีความมั่นคงที่สูงเชนกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นเทากับรอยละ  
16.48  และมีอัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นเทากับรอยละ 15.86 (รายละเอียดตามตาราง 4 )ซึ่งเปน
ระดับที่เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเติบโตภายใตสภาวะปกติและภาวะวิกฤตได และสูงกวาอัตราขั้น
ตํ่าตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดไวรอยละ 8.5 และรอยละ 4.25 ตามลําดับ 
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4.4   เงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงไวสําหรับความเสี่ยงแตละดาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้น จํานวน 13,665.58 ลานบาท   โดยเปน
การดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด จํานวน 7,047.15 ลานบาท 
ประกอบดวยเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 6,743.94 ลานบาท และ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
จํานวน 303.21 ลานบาท ทั้งน้ี กลุมธุรกิจทางการเงินไมมีการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาด เน่ืองจาก
การทําธุรกรรมของบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการคา โดยมีรายละเอียดของ
เงินกองทุนขั้นตํ่าที่กลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเพ่ือรองรับความเสี่ยง ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 2, ตารางท่ี 3 
และ ตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 2   มูลคาเงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน แยกตามประเภท
สินทรัพย โดยวิธี SA 

หนวย : พันบาท

เงนิกองทุนข้ันต่ําสําหรับความเสีย่งดานเครดติ แยกตามประเภทของสนิทรัพย โดยวิธี SA 31 ธันวาคม 2555 30 มถิุนายน 2555

1. ลูกหน้ีทีไ่มดอยคุณภาพ 6,667,083.24 5,061,158.04

     1.1 ลกูหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการ

ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ีภาครัฐบาล
0.00 0.00

     1.2 ลกูหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบั

ลกูหน้ีสถาบันการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย
175,423.05 178,339.68

     1.3 ลกูหน้ีธุรกจิเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ี

ธุรกจิเอกชน
5,021,313.91 3,635,346.13

     1.4 ลกูหน้ีรายยอย 263,881.59 203,852.24

     1.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 974,397.38 884,875.46

     1.6 สนิทรัพยอ่ืน 232,067.31 158,744.53

2. ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 76,852.05 39,236.78

     2.1 ลกูหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการ

ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ีรัฐบาล
0.00 0.00

     2.2 ลกูหน้ี PSEs ที่จัดเปนลกูหน้ีสถาบันการเงิน และลกูหนี้บริษัทหลกัทรัพย ลกูหน้ีสถาบันการเงินองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่จัดเปนสถาบันการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย ที่ใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ีสถาบัน

การเงิน และลกูหน้ีบริษัทหลกัทรัพย

0.00 0.00

     2.3 ลกูหน้ีธุรกจิเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหน้ี

ธุรกจิเอกชน
31,083.05 2,935.66

     2.4 ลกูหน้ีรายยอย 12,178.03 3,852.60

     2.5 สนิเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 33,590.97 32,448.52

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00

รวมมูลคาเงินกองทนุขั้นตํ่าทีต่องดํารงสําหรับความเสีย่งดานเครดิตทัง้หมดทีคํ่านวณโดยวิธี SA 6,743,935.29 5,100,394.82  
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ตารางที่ 3   เงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยวิธี BIA  
หนวย : พันบาท

เงนิกองทุนข้ันต่ําสําหรับความเสีย่งดานปฏิบตักิาร 31 ธันวาคม 2555 30 มถิุนายน 2555

1. คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 303,217.00 268,959.39

2. คํานวณโดยวิธี Standardized Approach 0.00 0.00

3. คํานวณโดยวิธี Alternative Standardised Approach 0.00 0.00

รวมมูลคาเงินกองทนุข้ันตํ่าทีต่องดํารงสําหรับความเส่ียงดานการปฏิบัติการ 303,217.00 268,959.39  
 
ตารางที่ 4   อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจ

ทางการเงิน 
หนวย : %

อัตราสวน 31 ธันวาคม 2555 30 มถิุนายน 2555

1. เงินกองทุนทั้งสิน้ ตอ สนิทรัพยเสีย่ง 16.48 21.08

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สนิทรัพยเสีย่ง* 15.86 20.65

*เปดเผยเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ  
 
5. การบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ถูกจัดต้ังขึ้นเพ่ือเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินและเปน
บริษัทแมของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ตามโครงสรางการถือหุนของธนาคารที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทไมไดทําธุรกิจของตนเอง ดังน้ัน ความเสี่ยงของบริษัทจึงมีความสัมพันธโดยตรง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ ในประเทศไทย  

 

5.1 ขอมูลเชิงคุณภาพโดยทั่วไป 

 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดโครงสรางและนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการปองกันความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการกําหนดแนว
ปฏิบัติตามกฎเกณฑภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย และสอดคลองกับการกํากับตามหลักบรรษัทภิ
บาลท่ีดีโดยคํานึงถึงการใหบริการทางการเงินแกลูกคาเงินฝากและลูกคาสินเช่ืออยางมีความเปนธรรม ถูกตองและ
โปรงใส รวมถึงการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ  

ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีวัตถุประสงคเพ่ือใชกํากับดูแลการทําธุรกรรมภายในและ
ภายนอกกลุมธุรกิจทางการเงินใหมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยการทํา
ธุรกรรมแตละประเภทภายในกลุมธุรกิจทางการเงินจะมีกระบวนการวิเคราะหความเส่ียงเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นอยางเหมาะสม เพียงพอ  ซึ่งบริษัทลกูภายในกลุมธุรกิจทางการเงินจะรายงานผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
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 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน (Board of Director: BOD) มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการบริหารความตอเน่ือง
ทางธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน การทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน และกําหนดใหมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม พรอมทั้งดูแลใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดย
กลุมธรุกิจทางการเงินมีหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานใหกลุมธุรกิจ
ทางการเงินมีรายงานทางการเงินอยางครบถวนเพียงพอ และเปดเผยขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
สอดคลองตามกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงสอบทานใหกลุมธุรกิจทางการเงินมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง( Risk Management Committee) คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
กลุมธุรกิจทางการเงินโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ ควบคุม ติดตาม และดูแลใหบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว รวมถึงประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
กลุมธุรกิจทางการเงินและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสายงานตาง ๆ ดังน้ี 
 ตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ ประธาน 
รองกรรมการผูจัดการ ทุกกลุม กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร หรือผูชวยสายงานการธนาคาร กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง กรรมการ 
ผูชวยสายงานอาวุโส สายงานบริหารจัดการขอมูล หรือ ผูชวยสายงานบริหารจัดการขอมูล กรรมการ 
ผูชวยสายงานปฏิบัติการ กรรมการ 

 

 การบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)  จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถือหุนในบริษัทอื่น
และไมไดทําธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ดังน้ัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจึง
สามารถแบงไดเปน 2 สวน กลาวคือ สวนความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และสวนความเสี่ยงของบริษัท
ยอยที่บริษัทไดไปลงทุน ซึ่งไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
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• ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เน่ืองจากบริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อลงทุนในกิจการอื่นและไมไดทําธุรกิจของตนเอง 
ดังน้ัน การตัดสินใจลงทุนในกิจการตางๆ จึงมีความสําคัญมากตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555   บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 1 แหง ไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด 
(มหาชน) ทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่ง
ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ อาทิเชน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ 
ดวย 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต โดย
จะเนนการลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุมธุรกิจทางการเงิน การพิจารณาจาก
แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรม การแขงขันและศักยภาพในการทํากําไรระยะยาวเพ่ือผลประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนของบริษัท รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง 

• ความเส่ียงของบริษัทยอย ซึ่งไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยมีความเก่ียวของโดยตรงตอตลาดการเงินและสภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี สภาพแวดลอมใน
การดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ การปรับตัวของคูแขง ลวน
เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเชนกัน 

ทั้งน้ี การบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแบง
ออกเปน 5 ดาน หลัก ๆ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) 
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ (Operational Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง โดย
สรุปไดดังน้ี 

1) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบตอการเติบโตและคุณภาพของสินเช่ือ 
ธนาคารจึงไดจัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป การทําประมาณการเงินกองทุน โดยผูบริหารแตละ
หนวยงานมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานและประมาณการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและ
การควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของธนาคารไดอยางเหมาะสม และเปดโอกาสให
ผูบริหารของหนวยงานตางๆ แสดงความคิดเห็นและนําเสนอแผนตอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ทั้งน้ี ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยุทธ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท 
เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสมํ่าเสมอ   เพ่ือประเมินความสําเร็จของแผน
กลยุทธที่ไดกําหนดไว 
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2) ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการกล่ันกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหน้ี ทั้งใน
กรณีที่ผูกูเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือชวยใหการอนุมัติสินเช่ือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ควบคุมความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหน้ีไดเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา โดยมีเครื่องมือที่สําคัญ 
ดังน้ี 

- Credit Scoring Model เปนเครื่องมือแยกแยะ และจัดระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนบุคคล
ธรรมดา ซึ่งตัวแบบที่ธนาคารใชประกอบการพิจารณาสินเช่ือในปจจุบัน ไดรับการพัฒนาดวยขอมูล
พ้ืนฐานทางสถิติของลูกคาธนาคาร ประกอบกับใชดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ (Expert Base) 

- Credit Rating Model เปนเครื่องมือที่ชวยกลั่นกรอง และแยกแยะระดับความเสี่ยงของผูกูที่
เปนนิติบุคคล โดยอาศัยขอมูลผลประกอบการทางธุรกิจมาประกอบวิเคราะหตามหลักการทางสถิติ เพ่ือ
ชวยใหธนาคารสามารถคาดคะเนระดับความเสี่ยงของลูกหน้ีไดดียิ่งขึ้น 

ทั้งน้ี ธนาคารไดตระหนักถึงระดับความแมนยําและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาว ที่
ธนาคารนํามาใชประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใชตัวแบบและ
วิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงดาน
เครดิตใหสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและรักษาระดับคุณภาพสินเช่ือของธนาคารท่ีจะให
ผลตอบแทนที่มั่นคงและเติบโตอยางตอเน่ือง 

3) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

• ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Risk) 
 ธนาคารยังไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารอนุพันธ 

การลงทุนสวนใหญของธนาคารเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลอง
ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเพ่ือดํารงสภาพคลองระหวางวัน ธนาคารจึงเลือกลงทุน
ในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่า โดยสวนใหญเปนการลงทุนในหลักทรัพยภาครัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ  
   แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดานราคา เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารมีการใชแบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุน
สูงสุด ณ ระดับความเช่ือมั่นหน่ึง ๆ หากถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยธนาคาร
ไดใชคาความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งไดมีการ
รายงานในคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูบริหาร
ธนาคารไดรับทราบสถานะระดับความเสี่ยง  

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
   ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการจัดโครงสรางและลักษณะของรายการ
ในสินทรัพย หน้ีสินและสวนของผูถือหุนที่อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและความไมสอดคลอง
ระหวางระยะเวลาคงเหลือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดานสินทรัพยและ
หน้ีสิน และรายการนอกงบดุล คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินจะทําหนาที่ควบคุมดูแล
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาว 
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โดยทําการกําหนดโครงสรางอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา และควบคุมดูแลให
โครงสรางอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามท่ีกําหนดไว  รวมท้ังควบคุมสัดสวนของสินทรัพยและหน้ีสินที่
มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกําหนดตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
   ธนาคารมีการติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งมีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ NII (Net Interest 
Income) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอมูลคาทาง
เศรษฐกิจ EVE (Economic Value of Equity) รายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน
อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเปนการวัดระดับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือ
การธนาคารในภาวะปกติ 

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
ปจจุบันธนาคารไมมีธุรกรรมและใหบริการเก่ียวกับปจจัยชําระเงินตราตางประเทศ ดังน้ัน    ธนาคารจึง
ไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

4) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานสภาพคลองมีทั้งภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในจะขึ้นอยู
กับโครงสรางของสินทรัพยและหน้ีสิน สินทรัพยสภาพคลองเพ่ือนํามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัย
ภายนอกขึ้นอยูกับสภาพคลองของตลาดและความเชื่อมั่นของผูฝากเงินเปนหลัก ธนาคารจัดการบริหารความ
เสี่ยงดานสภาพคลอง จากการจัดทํารายงาน Liquidity Gap แยกวิเคราะห 2 ลักษณะ ไดแก รายงานฐานะสภาพ
คลองสุทธิตามชวงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพคลองสุทธิหลังปรับพฤติกรรมผูฝาก
เงิน (Behavior Liquidity Gap) เพ่ือวิเคราะหฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารตามแตละชวงเวลา และพิจารณา
ความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดชวง 1 ป ขางหนา เพ่ือใหธนาคารสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ไดอยางเหมาะสม และรองรับพฤติกรรมทั้งดานกระแสเงินเขาและออกที่อาจเปล่ียนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารอยางสมํ่าเสมอ 

5) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 
ธนาคารมีการกําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางชัดเจน รวมท้ังมี

ระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจในข้ันตอนการ
ทํางาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหเชิงธุรกิจ การ
ประเมินความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยง เปนตน 

ธนาคารไดมีการนําเครื่องมือตาง ๆ มาใชในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คือ การประเมิน
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) เพ่ือใหทราบถึงจุดที่มีความ
เสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลความเสียหาย เพ่ือจะนําไปใชในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานรวมทั้งปองกันความเสี่ยงไมใหเกิดขึ้นอีก การจัดทําดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators: KRIs) เพ่ือใชในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Plan) เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจนอาจทําใหการดําเนินงานของ
ธนาคารตองหยุดชะงัก 
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ธนาคารมุงเนนใหพนักงาน ผูบริหารในแตละหนวยธุรกิจและผูบริหารของธนาคารในทุกระดับ มี
สวนรวมในการประเมิน ติดตามและลดความเสี่ยงโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ
ธนาคารเปนผูพิจารณา กํากับและดูแลการใชเครื่องมือและรายงานภาวะเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารอยาง
สม่ําเสมอ  

 
 บทบาทและหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานใหกลุมธุรกิจทางการเงินมี
การรายงานทางการเงินอยางครบถวนเพียงพอและเปดเผยขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคลองตาม
กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงสอบทานใหกลุมธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กํากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

สําหรับการควบคุมภายในของธนาคาร ฝายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเปนอิสระทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
และระบบการกํากับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของธนาคาร เพ่ือใหการดําเนินงานดานตางๆ ของ
ธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดและรายผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสั่งการ
และใหความเห็นเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนํารายงานผลการตรวจสอบเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร  เพ่ือทราบหรือใหความเห็นเปนประจําทุกไตรมาส และฝายจัดการของธนาคารจะนําไป
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม และจัดใหมีระบบติดตามในการ
ดําเนินการของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย 
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
การเพ่ิมมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งใหความสําคัญตอระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปน
ธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอรวมทั้งคํานึงถึงความเสี่ยงและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  ดังน้ัน บริษัทจึงไดใหความสําคัญใน
เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทไดยึดหลัก 4 ประการเพื่อสรางความเช่ือมั่นแกผูที่เก่ียวของทุกฝายและเปน
รากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ไดแก ความโปรงใส ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตาม
หนาที่และความสามารถในการแขงขัน 

 
5.2 การประเมินความเสี่ยงแตละดานของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไมไดทํา
ธุรกิจของตนเอง ความเสี่ยงของบริษัทจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงิน      โดยธนาคารมีแนวทางการประเมินความเสี่ยงแตละดาน ตามรายละเอียด
ดังน้ี 
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5.2.1 ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลง
ไว รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีคุณภาพของ
สินเช่ือ หรือเงินลงทุนเสื่อมลงและไมสามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพ่ิมได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
รายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับเงินใหสินเช่ือที่เปน
ธุรกรรมหลักของธนาคาร ทั้งในดานเงินใหสินเช่ือที่เปนสินทรัพยธนาคารและสวนที่เปนภาระผูกพัน เชน การ
ใหกูยืมและธุรกรรมที่เกิดจากการท่ีคูสัญญามีภาระที่ตองสงมอบสินทรัพยหรือชําระหนี้แกธนาคาร รวมท้ัง
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต และความเสียหาย
จากการตีราคามูลคาตลาดของตราสารท่ีมีมูลคาลดลง 

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และหลักเกณฑการพิจารณาสินเช่ือ เพ่ือควบคุม 
ปองกันและลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการใหสินเช่ือของธนาคาร    เพ่ือใหเกิดความ
สมดุลระหวางความเสี่ยงในการใหสินเช่ือกับผลตอบแทนท่ีไดรับ โดยวางนโยบายใหมีเปาหมายและ
กระบวนการท่ีมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแตละประเภทสินเช่ือของธนาคารเพื่อสรางเปาหมายที่ชัดเจน
ในการปฏิบัติงานและมีความยืดหยุนในการปรับปรุงนโยบาย  โดยอยูภายใตระดับความเสี่ยงตางๆ ที่ยอมรับได  
และสอดคลองกับหลักการท่ีสําคัญ ไดแก 

 หลักการใหสินเช่ือ ที่ตองพิจารณาเง่ือนไขตางๆ อาทิ พ้ืนที่เปาหมายในการใหสินเช่ือ ประเภท
ธุรกิจ ลักษณะสินเช่ือ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ธนาคารไมใหการสนับสนุน       

 หลักการการใหสินเช่ือแกผูถือหุนรายใหญและผูที่เก่ียวของหรือกิจการที่มีผลประโยชน
เก่ียวของ และหลักการการใหสินเช่ือสําหรับลูกหน้ีที่ทําธุรกิจเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการ และ ผูบริหารของธนาคาร 

 การกําหนดขอบเขตวงเงินใหกูยืมตอรายเพ่ือลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

ทั้งน้ีธนาคารยังกําหนดใหมีการรายงานเหตุผลและความจําเปนอยางชัดเจนเก่ียวกับการยกเวนเง่ือนไข
ตางๆ และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามนโยบายเหลาน้ีใหกับคณะกรรมการของธนาคาร  

• เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารไดจัดใหมีเครื่องมือ วิธีการตางๆ ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย   รวมทั้งจัดทําขอมูลเพื่อ
เปนเครื่องช้ีใหเห็นถึงทิศทางความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เพ่ือที่จะสามารถดําเนินการติดตามและควบคุมไดอยาง
เหมาะสม พรอมจัดทํารายงานนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอผูบริหาร และ คณะกรรมการที่เก่ียวของ
รับทราบอยางสมํ่าเสมอเพ่ือตัดสินใจไดทันเวลา  โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก 

 

1) การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) ธนาคารระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวกับ
ตัวลูกหน้ี ธุรกิจของลูกหน้ี/คูสญัญา และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดและการดําเนินธุรกิจ
ของลูกหน้ี/คูสัญญาตามหลักการที่ระบุไวในนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคาร รวมทั้ง
ติดตามการเปล่ียนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ และแนวโนมการคางชําระ ซึ่งจะชวยใหเห็นภาพของคุณภาพ 



     

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II – Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                                           หนา 13 จาก  35 

สินทรัพยและความเสี่ยงดานเครดิตได นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดใหมีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของ
ลูกหน้ีและสอบทานความสอดคลองกับปจจัยเสี่ยงที่กําหนด 
 

2) การวัดความเสี่ยง  (Risk Measurement)  เน่ืองจากลักษณะของความเสี่ยงดานเครดิตมีความ
แตกตางกันไปตามประเภทสินเช่ือ ธนาคารจึงมีการใชวิธีการท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหสามารถสะทอนความเสี่ยงใน
สินเช่ือแตละประเภทไดอยางเหมาะสม ทั้งการใชเครื่องมือทางสถิติอยางงายตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง
ดานเครดิตที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายความเส่ียงของธนาคาร และ
กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย  รวมท้ังจัดทําขอมูลเพ่ือเปนเครื่องช้ีใหเห็นถึงทิศทางความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง เพ่ือที่จะสามารถดําเนินการติดตามและควบคุมไดอยางเหมาะสม พรอมจัดทํารายงานนําเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของรับทราบอยางสม่ําเสมอ เพ่ือตัดสินใจได
ทันเวลา 

ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือเพ่ือชวยพิจารณากล่ันกรองคุณภาพสินเช่ือของธนาคาร  ประกอบดวย 
Credit  Rating  Model  และ Credit  Scoring  Model   ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยฝายบริหารความเสี่ยง  ทั้งน้ี  
Credit Rating Model  ใชในการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคานิติบุคคล สวน Credit  Scoring  Model  ใชในการ
จัดอันดับเครดิตสําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา  ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึงระดับความแมนยําและประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือดังกลาวที่ธนาคารนํามาใชประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ เพ่ือลดการพ่ึงพิงการใชดุลยพินิจ
ของผูอนุมัติในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  ธนาคารมีการติดตามผลของการใชตัวแบบ รวมถึงการ
วิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง  โดยเครื่องมือทั้งสอง
จะผานความเห็นชอบในการพัฒนาและนํามาใชแตละครั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหาร  

 

3) การติดตามดูแลความเสี่ยงดานเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจัดใหมี
กระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงดานเครดิต ที่ทําใหทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหน้ีอยาง
ตอเน่ืองเปนปจจุบัน และทันตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกหน้ี และระดับ
พอรตเงินใหสินเช่ือ โดยกําหนดใหมีการทบทวนวงเงินทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง สําหรับสินเช่ือระยะสั้น สวน
สินเช่ือระยะยาว ธนาคารกําหนดใหมีการติดตอและเยี่ยมเยียนลูกหน้ีทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เชนกัน พรอม
จัดทํารายงานการเยี่ยมลูกหน้ี เพ่ือรายงานสถานะของลูกหน้ีและการปฏิบัติตามเง่ือนไขตอผูบริหารระดับสูง 
เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาหรืออุปสรรคตางๆ ที่อาจมีผลตอกิจการของลูกหน้ี          อีกทั้งเปนการวิเคราะห
ความสามารถของลูกหน้ีที่จะชําระหน้ีคืนไดอยางละเอียด ตรงตามท่ีธนาคารกําหนด รวมถึงการประเมินมูลคา
หลักทรัพยที่ใชค้ําประกันทั้งในดานมูลคา และสภาพคลอง  

นอกจากน้ี ธนาคารยังดําเนินการใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ดานเครดิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือคาดการณความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหรือคูสัญญาแตละราย
และเครดิตประเภทตางๆ ภายในพอรตและนําผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพเครดิตในพอรตสินเช่ือของลูกหน้ี
มาพิจารณาวามีผลกระทบตอความเพียงของเงินกองทุนและการสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่มีอยู เพ่ือให
ธนาคารสามารถดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันกาล 
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4) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคารมี
การกําหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินใหสินเช่ือทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit) 
และระดับลูกคาเพ่ือควบคุมไมใหธนาคารมีความเสี่ยงดานเครดิตในภาคธุรกิจหน่ึงๆ หรือลูกคารายใดราย
หน่ึงมากเกินไป ซึ่งเมื่อใดที่ระดับความเสี่ยงถึง Limit ที่กําหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากน้ี ธนาคารยังจัดใหมีกระบวนการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบเพ่ือใหการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามกรอบและกระบวนการท่ีธนาคารกําหนด 

 

• คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี้และการดอยคาของสินทรัพย  

 - การผิดนัดชําระหน้ี หมายถึง การท่ีลูกหน้ี/คูสัญญาของธนาคารผิดสัญญาไมสามารถชําระหน้ีได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเกินกวา 90 วัน นับแตวันถึงกําหนดชําระ หรือลูกหน้ีที่ไดรับการจัดช้ันตํ่า
กวามาตรฐาน หรือตํ่ากวาตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดวาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกัน
เงินสํารองของสถาบันการเงิน 

- การดอยคาของสินทรัพย  หมายถึง สินทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน 
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  

 
สําหรับรายละเอียดของขอมูลเชิงปริมาณของฐานะที่เก่ียวของกับความเสี่ยงดานเครดิต ปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 5, ตารางท่ี 6.1, ตารางที่ 6.2, ตารางท่ี 7, ตารางที่ 8.1, ตารางท่ี 8.2, ตารางที่ 9.1, ตารางที่ 9.2, ตารางท่ี 10.1 ตารางท่ี 
10.2, ตารางที่ 11, ตารางที่ 12, ตารางท่ี 13.1 และ ตารางที่ 13.2 
 
ตารางที่ 5   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลท่ีสําคัญ กอน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง 

ดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
หนวย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 คาเฉลี่ยระหวางงวด

1. สินทรัพยในงบดุล (1.1 + 1.2 + 1.3) 117,722,110.16 79,621,175.67 94,738,602.20

     1.1 เงินใหสนิเช่ือรวมสทุธิ 1/ 88,578,157.14 59,168,870.24 70,362,875.46

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/ 27,355,923.84 19,855,343.86 23,487,269.40

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยคางรับ) 1,788,029.18 596,961.57 888,457.34

2. รายการนอกงบดุล 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 10,818,021.83 4,332,792.36 0.00

     2.1 การรับอาวัลต๋ัวเงิน การค้ําประกนัและเลต็เตอรออฟเครดิต 2,880,406.65 1,480,610.92 0.00

     2.2 สญัญาอนุพันธทางการเงินนอกตลาด4/ 0.00 0.00 0.00

     2.3 วงเงินที่ยงัมไิดเบิกใชซึง่ธนาคารพาณิชยไดผูกพันไวแลว (undrawn committed line) 7,937,615.18 2,852,181.44 0.00  

 

1/ รวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนุพันธที่เก่ียวของกับตราสารทุนดวย 
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ตารางที่ 6.1 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้ 

  
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสนิเชื่อรวมสทุธิ

 1/

เงินลงทนุ

ในตราสารหนี้สทุธิ 2/

เงินฝาก 

(รวมดอกเบี้ยคางรับ)
รวม

การับอาวัลตั๋วเงิน การ

ค้ําประกัน และ เล็ต

เตอรออฟเครดิต

สญัญาอนุพันธทาง

การเงิน นอกตลาด

วงเงินทีย่งัมิไดเบิกใชซึ่ง สง.

 ไดผกูพันไวแลว (undrawn 

committed line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 105,277,602.73 76,133,649.71 27,355,923.84 1,788,029.18 8,637,926.63 2,775,884.12 0.00 5,862,042.51

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ 2,439,816.92 2,439,816.92 0.00 0.00 91,033.75 59,263.55 0.00 31,770.20

4. ภาคตะวันออก 2,433,852.21 2,433,852.21 0.00 0.00 1,138,955.81 3,820.80 0.00 1,135,135.01

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,225,967.74 3,225,967.74 0.00 0.00 402,250.19 27,858.30 0.00 374,391.89

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 4,344,870.56 4,344,870.56 0.00 0.00 547,855.45 13,579.88 0.00 534,275.57

117,722,110.16 88,578,157.14 27,355,923.84 1,788,029.18 10,818,021.83 2,880,406.65 0.00 7,937,615.18

สนิทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/

ภูมิภาคของลูกหนี้

 
 

1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาด
เงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 6.2 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเทศ หรือ

ภูมิภาคของลูกหนี้ 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสนิเชื่อรวมสทุธิ

 1/

เงินลงทนุ

ในตราสารหนี้สทุธิ 2/

เงินฝาก 

(รวมดอกเบี้ยคางรับ)
รวม

การับอาวัลตั๋วเงิน การ

ค้ําประกัน และ เล็ต

เตอรออฟเครดิต

สญัญาอนุพันธทาง

การเงิน นอกตลาด

วงเงินทีย่งัมิไดเบิกใชซึ่ง สง.

 ไดผกูพันไวแลว (undrawn 

committed line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 72,627,863.26 52,175,557.83 19,855,343.86 596,961.57 2,993,321.10 1,404,410.22 0.00 1,588,910.88

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ 1,926,280.42 1,926,280.42 0.00 0.00 78,683.78 63,836.68 0.00 14,847.10

4. ภาคตะวันออก 729,893.41 729,893.41 0.00 0.00 269,045.30 0.00 0.00 269,045.30

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 703,636.81 703,636.81 0.00 0.00 195,098.00 11,098.00 0.00 184,000.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 3,633,501.77 3,633,501.77 0.00 0.00 796,644.18 1,266.02 0.00 795,378.16

79,621,175.67 59,168,870.24 19,855,343.86 596,961.57 4,332,792.36 1,480,610.92 0.00 2,852,181.44

ภูมิภาคของลูกหนี้

สนิทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/

 
 

1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาด
เงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 7   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงดานเครดิต 
ของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามอายุสัญญาท่ีเหลือ 

 
หนวย : พันบาท

อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม

1. สินทรพัยในงบดุล (1.1 + 1.2 + 1.3) 25,985,907.13 91,736,203.03 117,722,110.16 17,185,412.60 62,435,763.07 79,621,175.67

     1.1 เงินใหสินเช่ือรวมสุทธิ1/ 22,777,385.89 65,800,771.25 88,578,157.14 16,469,019.40 42,699,850.84 59,168,870.24

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ2/ 1,420,492.06 25,935,431.78 27,355,923.84 119,431.63 19,735,912.23 19,855,343.86

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคางรับ) 1,788,029.18 0.00 1,788,029.18 596,961.57 0.00 596,961.57

2. รายการนอกงบดุล3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 3,147,702.23 7,670,319.60 10,818,021.83 1,675,130.97 2,657,661.39 4,332,792.36

     2.1 การรับอาวัลต๋ัวเงิน การคํ้าประกันและเล็ต

เตอรออฟเครดิต
2,174,214.46 706,192.19 2,880,406.65 1,320,613.20 159,997.72 1,480,610.92

     2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2.3 วงเงินท่ียังมิไดเบิกใชซ่ึงธนาคารพาณิชย

ไดผูกพันไวแลว (Undrawn committed line)
973,487.77 6,964,127.41 7,937,615.18 354,517.77 2,497,663.67 2,852,181.44

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
รายการ

 
 
       

1/ รวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  
และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 8.1  มูลคายอดคงคางของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงินจําแนกต

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด 
 

ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม

1. กรุงเทพและปริมณฑล 74,436,274.57 1,040,348.98 76,691.08 906,142.78 589,043.89 77,048,501.30 0.00

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนอื 2,393,408.74 31,331.98 0.00 18,015.98 12,727.14 2,455,483.84 0.00

4. ภาคตะวันออก 2,419,821.53 12,726.84 0.00 0.00 10,704.27 2,443,252.64 0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3,208,666.68 30,243.44 0.00 0.00 0.00 3,238,910.12 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 4,252,315.73 90,875.49 1,512.27 0.00 9,003.53 4,353,707.02 0.00

รวม 86,710,487.25 1,205,526.73 78,203.35 924,158.76 621,478.83 89,539,854.92 0.00

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

สงสยัจะสญู

เงนิใหสนิเชื่อรวมดอกเบีย้คางรับ 1/

ภูมภิาคของลูกหนี้

 
              

1/ รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 8.2    มูลคายอดคงคางของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงินจําแนกตาม

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด 
 

ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

 หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวม

1. กรุงเทพและปริมณฑล 50,530,253.31 1,370,787.61 168,870.73 337,694.87 434,683.93 52,842,290.45 0.00

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนอื 1,884,941.49 39,329.03 0.00 7,563.03 6,670.92 1,938,504.47 0.00

4. ภาคตะวันออก 706,186.70 15,286.49 901.23 1,388.15 9,649.73 733,412.30 0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 699,599.30 5,807.73 0.00 0.00 0.00 705,407.03 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 3,533,094.15 98,472.19 0.00 0.00 9,003.53 3,640,569.87 0.00

รวม 57,354,074.95 1,529,683.05 169,771.96 346,646.05 460,008.11 59,860,184.12 0.00

ภูมภิาคของลูกหนี้
เงนิใหสนิเชื่อรวมดอกเบีย้คางรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี้

สงสยัจะสญู

 
              

1/ รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 9.1   มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (แยกเปน General provision และ Specific provision) และหน้ีสูญท่ีตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน จําแนกตามภูมิภาค  

 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนวย : พันบาท

General Provision2/ Specific provision
มลูคาหน้ีสูญท่ี

ตัดออกจากบัญชรีะหวางงวด

1. กรุงเทพและปริมณฑล 559,348.72 0.00 0.00

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนอื 7,545.72 0.00 0.00

4. ภาคตะวันออก 3,235.96 0.00 0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 0.00 0.00 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 3,327.15 0.00 0.00

รวม 388,240.23 573,457.55 0.00 0.00

ภูมภิาคของลูกหน้ี
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี

Specific provision

เงนิใหสินเชือ่รวมดอกเบี้ยคางรับ 1/

 
 

ตารางที่ 9.2   มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (แยกเปน General provision และ Specific provision) และหน้ีสูญท่ีตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน จําแนกตามภูมิภาค  

 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 
หนวย : พันบาท

General Provision2/ Specific provision
มลูคาหนีส้ญูท่ี

ตดัออกจากบญัชีระหวางงวด

1. กรุงเทพและปริมณฑล 481,836.63 0.00 0.00

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนอื 4,312.35 0.00 0.00

4. ภาคตะวันออก 3,481.75 0.00 0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 0.00 0.00 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 2,924.17 0.00 0.00

รวม 198,758.99 492,554.90 0.00 0.00

ภูมภิาคของลูกหนี้
เงนิใหสนิเชื่อรวมดอกเบีย้คางรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

 
 

1/ รวมมูลคาเงินสํารองท่ีกันไวและหน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบ้ียคางรับของรายการระหวางกลุมธุรกิจทาง
การเงินและตลาดเงินดวย 
2/ ใหเปดเผยเปนยอดรวม 
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ตารางที่ 10.1   มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นท่ี ธปท.กําหนด  

 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

หนวย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทั้งสิน้

1. การเกษตรและเหมอืงแร 405,889.68 0.00 0.00 0.00 0.00 405,889.68

2. อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย 11,881,000.17 137,952.28 16,632.95 190,959.99 62,143.09 12,288,688.48

3. ธรุกจิอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 8,727,634.28 186,358.20 6,824.09 70,755.08 30,341.80 9,021,913.45

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 18,909,240.23 124,788.62 3,402.24 347,035.07 23,697.95 19,408,164.11

5. สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 29,310,934.08 724,400.72 45,293.79 300,170.37 482,504.39 30,863,303.35

6. อ่ืนๆ 17,475,788.81 32,026.91 6,050.28 15,238.25 22,791.60 17,551,895.85

รวม 86,710,487.25 1,205,526.73 78,203.35 924,158.76 621,478.83 89,539,854.92  
 
 
ตารางที่ 10.2   มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุม

ธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นท่ี ธปท.กําหนด  
 

ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
หนวย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทั้งสิน้

1. การเกษตรและเหมอืงแร 96,584.57 3,496.20 0.00 0.00 0.00 100,080.77

2. อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย 5,105,341.53 193,555.56 45,259.56 30,581.35 42,718.58 5,417,456.58

3. ธรุกจิอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 6,065,034.37 166,842.57 0.00 18,193.69 21,471.66 6,271,542.29

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 9,104,400.90 510,937.34 774.13 6,784.53 23,692.37 9,646,589.27

5. สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 27,725,570.82 627,730.73 114,046.74 280,114.15 362,235.07 29,109,697.51

6. อ่ืนๆ 9,257,142.76 27,120.65 9,691.53 10,972.33 9,890.43 9,314,817.70

รวม 57,354,074.95 1,529,683.05 169,771.96 346,646.05 460,008.11 59,860,184.12  
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ตารางที่ 11  มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (แยกเปน General provision และ Specific provision) และมูลคาของหน้ีสูญท่ีตัด
ออกจากบัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ 

หนวย : พันบาท

General Provision1/ Specific provision มูลคาหนีสู้ญท่ีตัดออก

จาก บัญชีระหวางงวด
General Provision1/ Specific provision มูลคาหนีสู้ญท่ีตัดออก

จาก บัญชีระหวางงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร 0.00 0.00 70.08 0.00

2. อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 185,423.84 0.00 239,806.39 0.00

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 47,373.55 0.00 28,132.41 0.00

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 98,069.53 0.00 11,337.02 0.00

5. สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 218,120.63 0.00 199,988.86 0.00

6. อืน่ๆ 24,470.00 0.00 13,220.14 0.00

รวม 388,240.23 573,457.55 0.00 198,758.99 492,554.90 0.00

31 ธันวาคม 2554

ประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2555

 
 

1/ ใหเปดเผยเปนยอดรวม 
 

ตารางที่ 12 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินสํารอง (แยกเปน General provision และ  
  Specific  provision) สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบ้ียคางรับของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
 

หนวย : พันบาท

General Provision Specific provision รวม General Provision Specific provision รวม

เงินสํารองท่ีกันไวตนงวด 198,758.99 492,554.90 691,313.89 261,212.53 253,860.16 515,072.69

หน้ีสูญที่ตดัออกจากบัญชีระหวางงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสํารองลดลงจากการขายหน้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสํารองที่กันไวเพิ่มหรือลดระหวางงวด 189,481.24 80,902.65 270,383.89 (62,453.54) 238,694.74 176,241.20

เงินสํารองอืน่ 

(เงินสํารองท่ีกันไวสําหรับขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียน 

เงินสํารองที่กันไวสําหรับการควบรวม หรือขาย

กิจการ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสํารองท่ีกันไวคงเหลือปลายงวด 388,240.23 573,457.55 961,697.78 198,758.99 492,554.90 691,313.89

รายการ
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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ตารางที่ 13.1   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุลของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA 

 

หนวย : พันบาท

สนิทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดลุ** รวม

1. ลูกหนีท้ี่ไมดอยคุณภาพ 121,731,147.46 5,668,459.35 127,399,606.81

     1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนีอ้งคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมอืนกบั

ลกูหนีภ้าครัฐบาล

3,842,118.41 0.00 3,842,118.41

     1.2 ลกูหนีส้ถาบันการเงนิ องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนีส้ถาบัน

การเงนิ และลกูหนีบ้ริษัทหลักทรัพย

17,731,636.16 46,702.27 17,778,338.43

     1.3 ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน ลกูหนีอ้งคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของ

รัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนีธ้รุกจิ

เอกชน

61,356,619.51 5,489,856.93 66,846,476.44

     1.4 ลกูหนีร้ายยอย 4,362,555.07 125,041.21 4,487,596.28

     1.5 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 30,022,249.47 6,858.94 30,029,108.41

     1.6 สินทรัพยอ่ืน 4,415,968.84 0.00 4,415,968.84

2. ลูกหนีด้อยคุณภาพ 1,083,969.98 2,791.04 1,086,761.02

     2.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนีรั้ฐบาล

0.00 0.00 0.00

     2.2 ลกูหนี ้PSEs ท่ีจัดเปนลกูหนีส้ถาบันการเงนิ และลูกหนีบ้ริษัท

หลกัทรัพย ลกูหนีส้ถาบันการเงนิ องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการ

ของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปนสถาบันการเงนิและบริษัท

หลกัทรัพย ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมอืนกบัลกูหนีส้ถาบันการเงนิ และ

ลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย

0.00 0.00 0.00

     2.3 ลกูหนีธ้รุกจิเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนีธ้รุกจิ

เอกชน

356,411.52 291.04 356,702.56

     2.4 ลกูหนีร้ายยอย 102,166.48 2,500.00 104,666.48

     2.5 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 625,391.98 0.00 625,391.98

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00 0.00

    รวม 122,815,117.44 5,671,250.39 128,486,367.83
* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision

** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดวย)

ประเภทสนิทรัพย
31 ธันวาคม 2555
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ตารางที่ 13.2   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุลของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA 

 
หนวย : พันบาท

สนิทรัพยในงบดลุ รายการนอกงบดลุ** รวม

1. ลูกหนีท่ี้ไมดอยคุณภาพ 79,796,618.52 3,334,993.57 83,131,612.09

     1.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ (MDBs) รวมถงึลกูหนีอ้งคกรปกครองสวนทองถิน่ 

องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนกัความเสี่ยงเหมอืนกับ

ลกูหนีภ้าครัฐบาล

3,897,733.74 0.00 3,897,733.74

     1.2 ลกูหนีส้ถาบันการเงนิ องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนีส้ถาบัน

การเงนิ และลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย

13,376,128.82 1,033,870.44 14,409,999.26

     1.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน ลกูหนีอ้งคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของ

รัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหนีธ้รุกจิ

เอกชน

30,171,169.36 2,221,331.72 32,392,501.08

     1.4 ลกูหนีร้ายยอย 2,571,353.87 78,344.77 2,649,698.64

     1.5 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 28,340,163.87 1,446.64 28,341,610.51

     1.6 สินทรัพยอ่ืน 1,440,068.86 0.00 1,440,068.86

2. ลูกหนีด้อยคุณภาพ 649,368.47 291.04 649,659.51

     2.1 ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนีร้ัฐบาล

0.00 0.00 0.00

     2.2 ลกูหนี ้PSEs ที่จัดเปนลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และลกูหนีบ้ริษัท

หลักทรัพย ลกูหนีส้ถาบันการเงนิ องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการ

ของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปนสถาบันการเงนิและบริษัท

หลักทรัพย ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนีส้ถาบันการเงนิ และ

ลกูหนีบ้ริษัทหลกัทรัพย

0.00 0.00 0.00

     2.3 ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนีธุ้รกจิ

เอกชน

33,300.82 291.04 33,591.86

     2.4 ลกูหนีร้ายยอย 46,812.88 0.00 46,812.88

     2.5 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 569,254.77 0.00 569,254.77

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00 0.00

    รวม 80,445,986.99 3,335,284.61 83,781,271.60
* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision

** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดวย)

ประเภทสนิทรัพย
31 ธันวาคม 2554
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• ขอมูลฐานะท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี SA ประกอบดวย 

ธนาคารใชวิธีการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตดวยวิธี Standardised Approach (SA) โดยใช
อันดับความนาเช่ือถือ (Rating) ของสถาบันจัดอันดับเครดิตจากภายนอก (External Credit Assessment Institutions: 
ECAIs) ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหธนาคารใชอันดับความนาเช่ือถือ (Rating) ทั้ง 5 สถาบัน ดังน้ี 

1. Standard & Poor’s  

2. Moody’s Investors Service 

3. Fitch Ratings 

4. บริษัท ฟทชเรทต้ิงส(ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Rating(Thailand))  

5. บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด (TRIS Rating)  

มาใชในการเทียบเคียงนํ้าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) และคํานวณมูลคาสินทรัพยเสี่ยงใหกับลูกหน้ีของ
ธนาคาร สําหรับกระบวนการท่ีธนาคารใชในการกําหนดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกใหกับลูกหน้ี
ของธนาคารน้ัน ธนาคารใชวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑการใช Rating จาก ECAIs ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดเปนหลัก1   

สําหรับรายละเอียดมูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ  หลังพิจารณามูลคา
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพย จําแนกตามแตละนํ้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี Standardised 
Approach  ปรากฏรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14.1 และตารางท่ี 14.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 อางถึงประกาศ ธปท.ที่ สนส.15/2555 เร่ืองหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินพาณิชยโดย 

Standardised Approach (วิธี SA)
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ตารางที่ 14.1   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ  หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
จําแนกตามแตละน้ําหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 

ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
หนวย : พันบาท

น้ําหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี้ทีไ่มดอยคุณภาพ

     ลกูหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนี้

ภาครัฐบาล

16,608,578.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ลกูหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกับลกูหนี้สถาบัน

การเงิน และลกูหนี้บริษัทหลกัทรัพย

0.00 1,491,049.16 3,531,181.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน
0.00 2,610,041.37 7,137,985.08 4,087,448.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,895,831.90 0.00

     ลกูหนี้รายยอย 2,761,328.43 1,033,492.97

     สนิเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 0.00 27,683,243.17 0.00 2,263,125.82 77,019.10 0.00

     สนิทรัพยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,386,579.22 128,122.31 0.00 0.00 0.00 2,704,579.22 0.00

น้ําหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,972.56 0.00 0.00 480,040.20 0.00 459,001.40 136,746.87

รายการที ่ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทนุของ สง.

*ใชสําหรบัพอรตที่ไมมีนยัสําคัญที่คํานวณเงินกองทุนโดยใช SA ของสง. ที่ใชวิธี IRB ดวย

**หลังคูณคาแปลงสภาพ
1/ ในสวนที่ไมมีการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดติ ซึ่งน้าํหนกัความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนีท้ั้งสิ้น

ประเภทสนิทรัพย
ยอดคงคางทีม่ี Rating

31 ธันวาคม 2555

ยอดคงคางทีไ่มมี Rating

ยอดคงคาง
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ตารางที่ 14.2   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ  หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
จําแนกตามแตละน้ําหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 

ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

หนวย : พันบาท

น้ําหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี้ทีไ่มดอยคุณภาพ

     ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่การพฒันา

ระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนี้

ภาครัฐบาล

14,578,326.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนี้สถาบัน

การเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

0.00 581,967.80 3,171,203.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสีย่งเหมอืนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,733.82 0.00 31,363,400.27 0.00

     ลูกหนี้รายยอย 664,948.26 1,430,881.07

     สนิเชือ่เพือ่ที่อยูอาศัย 0.00 26,779,211.83 0.00 796,004.98 754,796.78 0.00

     สนิทรัพยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475,153.96 2,536.08 0.00 0.00 0.00 530,447.61 0.00

น้ําหนักความเสีย่ง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150

ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 0.00 0.00 411,110.95 0.00 190,270.63 48,269.48

รายการที ่ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทนุของ สง.

*ใชสําหรบัพอรตที่ไมมีนยัสําคัญที่คํานวณเงินกองทุนโดยใช SA ของสง. ที่ใชวิธี IRB ดวย

**หลังคูณคาแปลงสภาพ
1/ ในสวนที่ไมมีการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดติ ซึ่งน้าํหนกัความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนีท้ั้งสิ้น

31 ธันวาคม 2554

ยอดคงคางทีม่ี Rating
ประเภทสนิทรัพย

ยอดคงคางทีไ่มมี Rating

ยอดคงคาง
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• ขอมูลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี SA 

ธนาคารมีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดสําหรับ
การปรับลดความสี่ยงดานเครดิต โดยประกอบดวยเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานกฎหมาย กระบวนการ
ควบคุมความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช เชน ความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการ โดยธนาคารไดกําหนดใหมีขั้นตอนควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความรัดกุม เปนตน ทั้งน้ี 
ประเภทของการปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารใชมีรายละเอียด ดังน้ี 

 - หลักประกันทางการเงิน (Financial Collateral): กลุมธุรกิจทางการเงินเลือกวิธีการคํานวณ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร
หรือบัตรเงินฝาก ทองคํา ตราสารหน้ี ตราสารทุน หนวยลงทุน เปนตน   

- การหักกลบหน้ีในงบดุล (On-balance sheet netting) 
- การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives) 

จากประเภทการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตขางตน กลุมธุรกิจทางการเงินกําหนดวิธีการการ
ปฏิบัติงานและจัดใหมีระบบงานดานสารสนเทศรองรับ เพ่ือใหเปนที่มั่นใจไดวาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง 
และเหมาะสม  

ทั้งน้ี รายละเอียดของมูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม  
ตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 มูลคายอดคงคางในสวนท่ีมีหลักประกัน ของแตละประเภทสินทรัพย ของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดย

วิธี SA จําแนกตามประเภทของหลักประกัน 
หนวย : พันบาท

หลักประกันทางการเงิน1/ การคํ้าประกันและ

อนุพันธดานเครดิต
หลักประกันทางการเงิน1/ การคํ้าประกันและ

อนุพันธดานเครดิต

ลูกหน้ีทีไ่มดอยคุณภาพ 2,973,336.55 12,766,460.55 1,568,068.80 10,680,592.65

     ลกูหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ 

(PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลูกหน้ีรัฐบาล

0.00 0.00 0.00 0.00

     ลกูหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเส่ียงเหมอืนกบัลูกหน้ีสถาบันการเงิน และ

ลกูหน้ีบริษัทหลกัทรัพย

0.00 12,756,107.97 0.00 10,656,828.23

     ลกูหน้ีธุรกิจเอกชน องคปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ 

(PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลูกหน้ีธุรกจิเอกชน
2,274,841.35 10,352.58 1,002,602.57 23,764.42

     ลกูหน้ีรายยอย 692,774.88 0.00 553,869.31 0.00

     สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 5,720.32 0.00 11,596.92 0.00

     สนิทรัพยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00

ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 10,972.56 0.00 8.46 0.00

     ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ 

(PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสีย่งเหมอืนกับลูกหน้ีรัฐบาล

0.00 0.00 0.00 0.00

     ลกูหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเส่ียงเหมอืนกบัลูกหน้ีสถาบันการเงิน และ

ลกูหน้ีบริษัทหลกัทรัพย

0.00 0.00 0.00 0.00

     ลกูหน้ีธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเส่ียงเหมอืนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
9,467.57 0.00 3.61 0.00

     ลกูหน้ีรายยอย 1,500.00 0.00 0.00 0.00

     สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 4.99 0.00 4.85 0.00

    รวม 2,984,309.11 12,766,460.55 1,568,077.26 10,680,592.65

*ไมรวม Securitisation

**มูลคาหลังการพจิารณาผลการหักกลบหนี้ท้ังในและนอกงบดุลแลว
1/หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเส่ียงได (Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิชยที่เลือกใชวิธี Comprehensive ใหใชมูลคาหลังการปรับลดดวยคาปรับลด (Haircut) แลว

ประเภทสนิทรัพย
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 
 

5.2.2 ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ของธนาคาร เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย  การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน   
โดยรวมไปถึงผลกระทบตอรายไดสุทธิของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร (Economic Value on Equity) ที่เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงปจจัยตางๆ ขางตน 

จากขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารยังไมมีการลงทุนในบัญชีที่มีลักษณะเปนแบบ
เพ่ือคา (Trading Book) และยังไมมีการลงทุนในตราสารทุน  ตลอดจนยังไมมีธุรกรรมที่เก่ียวของกับ
เงินตราตางประเทศ 

 
 
 
 



 
 

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II – Pillar III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                                                                                                  หนา 30 จาก 35   

5.2.3 ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

• ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ประกอบดวย 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากขาดการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในธนาคารและการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเก่ียวของกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน  ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผลกระทบตอรายไดและ
เงินกองทุนของธนาคาร  ทั้งน้ีความเสี่ยงดานปฏิบัติการรวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมายดวย 

  ธนาคารไดบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม รายงาน
ความเสี่ยง และการกําหนดนโยบายที่เปนมาตรฐานขั้นตํ่าใหกับหนวยงานภายในธนาคารถือปฏิบัติตาม 
ตลอดจนกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและวางโครงสรางที่เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง ไดแก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และหนวยงานดานการ
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพ่ือทําหนาที่สนับสนุนงานดานการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ วาง
ระบบและควบคุมทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งเปนหนวยงานที่แยกอิสระออกจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารใหแก พนักงานที่เก่ียวของทุกระดับ เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบใน
เรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีการฝกอบรมรวมถึงการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง และการ
จัดทําดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงของหนวยงาน อันเปนการสรางการมีสวนรวมที่สําคัญใหการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ  

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความ

เสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชบริการจากบุคคลภายนอก  กระบวนการออกผลิตภัณฑใหม การ
จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง และการรายงานเหตุการณความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) โดยนโยบายดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนแผนอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางมี
นัยสําคัญ เชน การออกกฎระเบียบใหมของทางการ การออกผลิตภัณฑใหม เปนตน 

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารนําเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการมาประกอบใชในระบบการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเปนไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุม
การปฏิบัติงานของทุกระดับช้ันของทุกหนวยงาน และมีความสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีกระบวนการ ดังน้ี 

1) การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) ธนาคารกําหนดใหหนวยงานภายในธนาคารมีการ
ประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment) อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ เชน การออก 
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กฎระเบียบใหมของทางการ การออกผลิตภัณฑใหม เปนตน เพ่ือใหแตละหนวยงานทราบถึงรายการ  
ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยงในแตละผลิตภัณฑ หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน 

2) การประเมินและการวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) หนวยงานจะเปนผูประเมินระดับ
ความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถ่ี (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย รวมทั้ง
ประเมินวามาตรการควบคุมภายในที่มีอยูน้ันเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจน
ประสิทธิภาพของการควบคุมที่ดําเนินอยู เพ่ือใหทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูและสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีฝาย
บริหารความเสี่ยงเปนผูใหคําแนะนํา/ปรึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยง ทั้งน้ี เพ่ือใหผลการประเมินมี
มาตรฐานเดียวกันทั้งธนาคาร ธนาคารจึงไดกําหนดรายละเอียดเกณฑการประเมินในแตละระดับที่ชัดเจน
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได และสามารถจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละผลิตภัณฑ 
กระบวนการ และระบบงาน ไดอยางเหมาะสม  

3) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ยง มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหระดับความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตแหลงที่มาของความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ คือ คน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณภายนอก ซึ่งหนวยงานตางๆจะตอง
วางระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงไดอยางชัดเจน งายตอการนําไปปฏิบัติ โดยมีตนทุนที่ไมสูง
มากจนเกินไป และไมสงผลกระทบเชิงลบตอกระบวนการทํางานและคุณภาพของงาน  
  นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสรางระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่
อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมในดานการปฏิบัติงาน ธนาคารมีการจัดแบงโครงสรางองคกรของธนาคาร
แยกตามหนาท่ี/ความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานอนุมัติ เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการบริหารจัดการ และการสอบยันความถูกตองระหวางหนวยงานอยางเหมาะสม (Check and 
Balance) 

ธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพ่ือใหครอบคลุมแหลงที่มาของความเส่ียง
ดานปฏิบัติการ คือ คน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณภายนอก รวมทั้งแนวทาง/
กระบวนการที่ดีสําหรับการใชบริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภัณฑใหม กฎเกณฑการรูจักลูกคา 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการควบคุมที่ดีและมีระเบียบ คูมือการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เพ่ือใชเปน
แนวทางประกอบการปฏิบัติงาน และจัดใหมีฝายตรวจสอบทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกตอง เช่ือถือได ของ
รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของทางการ และรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก ธนาคารไดมีมาตรการ แผนงาน แผนการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤต อาทิเชน วินาศภัย และภัยพิบัติ
ตางๆที่อาจเกิดขึ้นจนอาจทําใหการดําเนินงานของธนาคารตองหยุดชะงักธนาคารไดทําการทดสอบ ประเมิน 
และปรับปรุงแผนดังกลาวเปนประจําทุกป เพ่ือใหมั่นใจวาแผนฯ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและธนาคาร
สามารถดําเนินธุรกรรมหลักของธนาคารไดในสภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ  
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4) การติดตามและการรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)  
 การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) ธนาคารจัดใหมีเครื่องมอืในการบริหารความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ ที่ใชในการติดตามความเสี่ยง คือ 
-  ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key risk indicator) ธนาคารกําหนดใหแตละหนวยงานกําหนด

ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงจากรายการความเสี่ยงสําคัญที่ไดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง 
โดยดัชนีฯ ที่กําหนดขึ้นตองมีความสัมพันธกับสาเหตุที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงน้ัน พรอมทั้ง
กําหนดระดับของการวัดติดตามและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ของดัชนี 
ช้ีวัดความเสี่ยงแตละตัว เพ่ือใชในการติดตามและรายงานใหกับผูบริหารและฝายบริหาร  
ความเสี่ยงทราบตามท่ีกําหนด 

นอกจากนี้ หนวยงานตองทบทวนการจัดเก็บขอมูลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพของดัชนีฯ วายังสามารถสะทอนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดอยางเหมาะสม 

-  ขอมูลเหตุการณผิดปกติ (Incident Data) ธนาคารไดมีการจัดเก็บและการรายงานขอมูล
อยางเปนระบบ กลาวคือ จัดเก็บขอมูลเหตุการณ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ เหตุการณความ
เสียหาย (Loss Data) เหตุการณที่ธนาคารสามารถปองกันความเสียหายไวได (Near misses) 
และเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไมสามารถประเมินมูลคาได (Incident Data) เพ่ือใหธนาคาร
มีขอมูลในการติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุม ปองกัน 
แนวทางการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การรายงานความเสี่ยง (Reporting) ธนาคารไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลที่สําคัญ คือ 

เหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง ขอสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแกไข ควบคุม 
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการแบงลําดับช้ันของการรายงาน คือ การรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) ที่อาจเกิดจากขอรองเรียนของลูกคา 
โดยธนาคารกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในการรับขอรองเรียนจากลูกคา ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ชองทางในการรับขอรองเรียน กระบวนการพิจารณาตรวจสอบ ระยะเวลาในการดําเนินการ และการแจง
ผลการดําเนินการแกลูกคา เพ่ือใหการพิจารณาขอรองเรียนของลูกคา และดําเนินการหาขอยุติขอรองเรียน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ธนาคารไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากร กําหนดใหมีกระบวนการฝกอบรมพนักงานใหมี
ความรูความเขาใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เพ่ือใหพนักงานมีความรู ความเขาใจในงานและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร 

 

5.2.4 ขอมูลฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินมีฐานะของเงินลงทุนที่เก่ียวของกับตราสารทุนใน
บัญชีเพ่ือการธนาคารจํานวน 4.08 ลานบาท โดยเปนการถือครองตราสารทุนของธนาคารกอนการควบ 
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รวมกิจการเพ่ือจัดต้ังธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยและจํานวน 1,778.22 ลานบาท (ตามราคาตลาด) โดยเปน
การถือครองตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงิน (รายละเอียดตาม
ตาราง 16)  

สําหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกลาวขางตน คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคาร ทําหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารตลอดจนติดตามความเสี่ยง
จากการเปล่ียนแปลงของราคา สวนฝายบริหารการเงินและการลงทุน ทําหนาที่ควบคุมดูแลธุรกรรมการซื้อ
ขาย บริหาร Portfolio ตามนโยบายของธนาคาร  

ธนาคารใชนโยบายในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของ
ตลาดโดยคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของวันที่จัดทํารายงานของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย        สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดรองรับธนาคารประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายของเงินลงทุนที่คลายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ      หากไมสามารถหาราคา
ตลาดของเงินลงทุนที่คลายคลึงกันไดธนาคารประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เก่ียวของ 

ทั้งน้ี รายละเอียดของฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน ปรากฏดังแสดงใน ตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16   มูลคาฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

หนวย : พันบาท

มลูคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
1. มลูคาฐานะที่เกีย่วของกบัตราสารทุน

     1.1. มลูคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย (ท้ังในประเทศและตางประเทศ)

            - ราคาทุน 1,447,173.72 0.00

            - ราคาตลาด 1,778,223.97 0.00

     1.2. ตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) 4,800.00 4,800.00

2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน 42,830.98 0.00

3. กําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในงบดุลแตยงัไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 282,235.28 0.00

4. สวนเกนิทุนสทุธิท้ังหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 282,235.28 0.00

5. สวนต่ํากวาทุนสทุธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 0.00 0.00

6. มลูคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะที่เกีย่วของกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการคํานวณที่ธนาคารพาณิชยใช

     - วิธี SA 151,557.04 408.00

     - วิธี IRB

7. มลูคาตราสารทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี IRB ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยผอนผันใหใชวิธี SA  

 

5.2.5 ขอมูลความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ธนาคารมีโครงสรางของสินทรัพยสวนใหญเปน รายการเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่
ถือจนกวาจะครบกําหนด สวนโครงสรางหน้ีสินสวนใหญเปนรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดย
รายการหลักดังกลาวอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมี
ความผันผวน ธนาคารก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบตอรายได และ/หรือ มูลคาทางเศรษฐกิจ (มูลคา
ของสวนของผูถือหุน) ดวย ดังน้ัน ธนาคารจึงตองมีการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือ
การธนาคาร เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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สําหรับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคารน้ัน เปนความเสี่ยงที่ทําใหรายไดหรือ
เงินกองทุนของธนาคารไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการ
สินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive 
items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากความแตกตางของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถใน
การปรับอัตราดอกเบ้ียครั้งตอไป (Repricing Risk) ของรายการสินทรัพยและหน้ีสินในงบดุลของธนาคาร 

 

โดยธนาคารตองเผชิญกับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะของ
ความเสี่ยง เปนดังตอไปน้ี 

 ความเส่ียงจากชวงเวลาในการเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Re-pricing risk) เกิดจากความไมสมดุล
ระหวางสินทรัพยและหน้ีสิน ทั้งในและนอกรายการงบดุลตามเวลาที่รายการสินทรัพยและ
หน้ีสินครบกําหนด (ในกรณีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี) หรือเมื่อไรก็ตามท่ีมีการเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย (ในกรณีของสินทรัพยและหน้ีสินที่อางอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียอางอิง (Basis risk) เกิดจากการท่ีอัตราดอกเบี้ยอางอิงของ
สินทรัพยและอัตราดอกเบี้ยอางอิงของหน้ีสินแตกตางกัน ถึงแมวาอาจจะมีวันเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ยตรงกัน 

 ความเส่ียงจากสิทธิแฝง (Option risk) ธนาคารมีความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญา
ทางการเงินของธนาคารไมวาดานลูกหน้ีหรือเจาหน้ีที่ใหสิทธิคูสัญญาของธนาคารเปล่ียนแปลง
แผนการชําระเงินหรือไถถอนเงินไปจากแผนการเดิม    เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง    ผูถือสิทธิดังกลาวมักจะใชสิทธิเมื่ออยูในฐานะเสียเปรียบตามแผนการชําระ
เงินเดิมอันจะทําใหตนทุนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน หรือรายไดดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้ง
โครงสรางสินทรัพยและหน้ีสินในงบดุลเปล่ียนแปลงไปในทางดอยลง 

 

ธนาคารมีเครื่องมือที่ใชในการวัด และ ประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการ
ธนาคาร เพ่ือวิเคราะหผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียใน 2 แนวทาง ดังน้ี 

1. การวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ     (Net 
Interest Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิภายในชวงเวลา 1 ป 
ซึ่งใชสมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยางนอย 100 Basic Point ที่เทากัน
ตลอดเสนโครงสรางอัตราดอกเบ้ียที่เพ่ิมขึ้น – ลดลง  

2. การวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอมูลคาทางเศรษฐกิจ(Economic 
Value of Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจ    ซึ่งใชสมมติฐาน
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยางนอย 200 Basis Points  และกําหนดใหผลการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคารตองไมเกินกวาอัตรารอยละ 20 ของ
เงินกองทุนทั้งสิ้น 

จากการวัดคาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมิติดังกลาวขางตน เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หน้ีสินสามารถทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังน้ัน ธนาคารไดกําหนดระดับเพดานความเส่ียง เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงไมใหเกินกวาระดับเพดานที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหน้ีสินใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net  
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Interest Income: NII) และ รายงานการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอมูลคาทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) โดยมีความถ่ีเปนงวดรายเดือน  

นอกจากน้ี ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร    ซึ่งเปน
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใชสถานการณจําลองของธนาคารแหงประเทศไทย
และ/หรือสถานการณจําลองที่ธนาคารกําหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจาก
การทดสอบภาวะวิกฤตตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายไตรมาส สวนขอมูลผลการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตอรายไดสุทธิของกลุมธุรกิจทางการเงิน  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 17 

 

ตารางที่ 17   ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตอรายไดสุทธิ (Earnings) ของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

หนวย : พันบาท

สกุลเงนิ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

บาท -133,969.30 -48,536.54

USD 0.00 0.00

EURO 0.00 0.00

อ่ืนๆ 0.00 0.00

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ -133,969.30 -48,536.54  
 
หมายเหตุ :1. กลุมธุรกิจทางการเงินไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินอืน่ 
   2. ในที่นี้ใชสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเทากับ 100 bps 

 


