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1. บทนํา 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความสําคญัของการบริหารงานโดยตระหนักถึง    
ความเส่ียงดา้นต่างๆ พร้อมไปกบัการกา้วไปอย่างมัน่คงทางธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงจัดให้มีการปฏิบติัตามแนวทางการ  
บริหารความเส่ียงท่ีดีและการปฏิบติัตามประกาศ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ   
เร่ืองหลกัเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel II ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้บริษทัดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับ
ความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์
Basel ทั้งหมด 3 หลกัการ คือ หลกัการการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่า (Minimum Capital Requirement) โดยกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตอ้งดาํรงเงินกองทุนในอตัราส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หลกัการ
การกาํกบัดูแลโดยทางการ (Supervisory Review Process) เป็นการกาํกบัดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงและกลยุทธ์การดาํรงเงินกองทุนของธนาคาร ซ่ึง
ครอบคลุมความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นปฎิบติัการ  ความเส่ียงจากการกระจุกตวัดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
(Strategic Risk)   และความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) และหลกัการการใชก้ลไกตลาดในการกาํกบัดูแล       
(Market Discipline) ซ่ึงกาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชเ้ปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ   
และเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลเงินกองทุน ไดแ้ก่ เงินกองทุน ระดบัความเส่ียง กระบวนการประเมินความเส่ียง 
และความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมิน
ความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดก้าํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่  Website ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  คือ  บริษัท  แอล  เอช  ไฟแนนซ์เชียล  กรุ๊ป  จํากัด 
(มหาชน) www.lhfg.co.th และ Website ของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  www.lhbank.co.th    และทา้ยงบ
แสดงฐานะการเงินยอ่และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับงวดประจาํปีบญัชี 
 
2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

  บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เปิดเผยขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนในระดบักลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Full Consolidation) โดยใชว้ธีิคาํนวณเงินกองทุนสาํหรับสินทรัพยเ์ส่ียงแต่ละดา้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดวิธีการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้น
เครดิตตามหลกัเกณฑ ์Basel II หลกัการท่ี 1 ทั้งหมด 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธี Standardised Approach (SA) และวิธี Internal Rating 
Based Approach (IRB) เช่นเดียวกนักบัธนาคารพาณิชยใ์นระดบั Solo basis ทั้งน้ีวิธี SA เป็นวิธีการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียง
แบบพ้ืนฐานท่ีกาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชอ้นัดบัเครดิต (Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก (External  
Credit Assessment Institutions : ECAIs) เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดนํ้าหนกัความเส่ียง (Risk Weight)  

 

http://www.lhfg.co.th/
http://www.lhbank.co.th/
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สาํหรับการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต ทางกลุ่มธุรกิจทางการเงินใชว้ธีิการคาํนวณดว้ยวธีิ Standardised 
Approach (วธีิ SA) หากแต่มีการพฒันาวิธีการใหมี้การสะทอ้นความเส่ียงไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ดว้ยการใชอ้นัดบัเครดิตจาก
สถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเทียบเคียบ เพ่ือกาํหนดนํ้าหนกั    
ความเส่ียงตั้งแต่การรายงานเงินกองทุนงวดเดือนธนัวาคม 2555 เป็นตน้ไป 

 
 

ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจจะเกิดผลขาดทุนอนัเน่ืองมาจากความผนัผวน
ทางดา้นราคาของฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้ ซ่ึงการดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินดาํรงเงินกองทุนเฉพาะความเส่ียงดา้นตลาดสาํหรับฐานะบญัชีเพ่ือการคา้เท่านั้น ซ่ึงฐานะ
ความเส่ียงดา้นตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีปริมาณ
ธุรกรรมในบญัชีเพ่ือคา้ท่ีเกินกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาํหนดไว ้

ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลเงินกองทุนทางธนาคารแห่งประเทศไทยสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินกาํหนดให้
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งดาํรงเงินกองทุนสาํหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ทั้งน้ี ทางกลุ่มธุรกิจไดเ้ลือกใชแ้นวทางในการ
ดาํรงเงินกองทุนตามลกัษณะความซับซ้อนของธุรกิจโดยเลือกใช้วิธีในการคาํนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพยเ์ส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ ดว้ยวิธี Basic Indicator Approach (วิธี BIA) ซ่ึงมีวิธีการคาํนวณเงินกองทุนขั้นตํ่าจากค่าเฉล่ียรายไดจ้ากการ
ดาํเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี คูณดว้ยค่าคงท่ีในอตัราร้อยละ 15 ตั้งแต่การรายงานเงินกองทุนงวดเดือน ธนัวาคม 2551 อยา่งไรก็
ตาม บริษทัอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบงาน เพ่ือให้สามารถรองรับการคาํนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นปฏิบติัการ
ดว้ยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถสะทอ้นความเส่ียงดา้นปฏิบติัการไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และ
เพ่ือรองรับการขยายตวัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการของธนาคารท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน       
 
3. โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็นบริษทัโฮลด้ิงท่ีไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง (Non-operating 
Holding Company) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัตั้งข้ึนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ซ่ึงกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินปรับโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ตนเองใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 

บริษทัจดัตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 22 เมษายน 2552 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
มุ่งเนน้การเขา้ถือหุน้และควบคุมอาํนาจในบริษทัอ่ืนมากกวา่เพ่ือการลงทุน ดงันั้น ผลประกอบการของบริษทัจึงข้ึนอยูก่บั
รายไดข้องบริษทัท่ีลงทุน โดยเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัเป็นบริษทัแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัลกูในกลุ่ม Solo Consolidation และมีบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั เป็นบริษทัลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation  กล่าวคือ บริษทัจะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 



 
 

บริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมซ้ือขายในตลาดฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2554 โดยใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ LHBANK  

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548 โดยไดรั้บอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทยใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง ขอบเขต
การประกอบธุรกิจและขอบเขตการทาํธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ย และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 
กระทรวงการคลงัโดยคาํแนะนาํของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหธ้นาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 
ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ยเป็นธนาคารพาณิชย ์ โดยใชช่ื้อวา่ ธนาคารแลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  
และไดเ้ปิดดาํเนินการธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554  ทาํใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการทางการเงิน
แก่ลกูคา้ไดห้ลากหลายมากข้ึน 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 จากช่ือเดิม คือ บริษทั หลกัทรัพย์
จดัการ กองทุน ยไูนเตด็ จาํกดั โดยจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2551 ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนส่วนบุคคล 

แผนภาพที ่1: โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 
 
 
4. เงนิกองทุน  

4.1   การบริหารเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน เพ่ือให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งและเพียง
พอท่ีจะสนบัสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต  ท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับไดโ้ดยมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
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รวมทั้งมีกระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอให้กบัคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารเพื่อใหก้ารบริหารจดัการและการรักษาระดบัเงินกองทุนเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัความเส่ียง
ท่ีมีอยู ่

โครงสร้างเงนิกองทุน (Capital structure) 4.2   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมายก่อนรายการหัก  
จาํนวน  15,513.04 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จาํนวน  14,798.45 ลา้นบาท จากทุนชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย ส่วนเกิน (ตํ่า) กวา่มูลค่าหุน้ (สุทธิ) และกาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร  ส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 2     
มีจาํนวน 714.59 ลา้นบาท  และมีเงินกองทุนทั้งส้ินสุทธิ จาํนวน 15,422.51 ลา้นบาท ปรากฎรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1   เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

หน่วย : พนับาท

รายการ 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2556
1. เงินกองทุนช้ันที ่1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9-1.10) 14,798,446.14 14,124,652.58

     1.1 ทุนชาํระแลว้ 12,715,550.96 12,688,925.36

     1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 0.00 0.00

     1.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้ (สุทธิ) 643,519.31 643,519.31

     1.4 เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00 0.00

     1.5 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 294,600.00 222,800.00

     1.6 เงินสาํรองท่ีจดัสรรจากกาํไรสุทธิ 0.00 0.00

     1.7 กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 1,252,236.93 629,234.52

     1.8 Hybrid Tier 1 ส่วนท่ี ธปท. อนุญาตใหน้บัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ได้ 0.00 0.00

     1.9 ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1.21 1.20

     1.10 รายการหกั (1.10.1 + 1.10.2 + 1.10.3) -107,462.27 -59,827.81

           1.10.1 รายการหกัเงินกองทุนชั้นท่ี 1* -107,462.27 -59,827.81

           1.10.2 ส่วนท่ีใหห้กัออกจากเงินทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 อยา่งละร้อยละ 50 0.00 0.00

           1.10.3 ส่วนท่ีใหห้กัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท่ีเกินกวา่เงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00 0.00

2. เงินกองทุนช้ันที ่2 (2.1 - 2.2) 714,588.16 639,691.60

     2.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ก่อนรายการหกั 714,588.16 639,691.60

     2.2 ส่วนท่ีใหห้กัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 อยา่งละร้อยละ 50 0.00 0.00

3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 15,422,509.22 14,764,344.18

     3.1 เงินกองทุนทั้งส้ินก่อนรายการหกั (1 + 2) 15,513,034.30 14,764,344.18

     3.2 รายการหกัจากเงินกองทุนทั้งส้ิน -90,525.08 0.00

* เช่น ขาดทุน(สุทธิ) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์สินทรัพยป์ระเภทภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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4.3   ความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Capital Adequacy) 

การดาํรงเงินกองทุนถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับการช้ีวดัระดบัความมัน่คงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินและเป็นขอ้กาํหนดหลกัของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีใชก้าํกบัดูแลธนาคารพาณิชย ์ โดยพิจารณาจากอตัราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน หรือ BIS Ratio ซ่ึงหากมีค่าอตัราส่วนท่ีสูงจะแสดงวา่ฐานะทางการเงินของสถาบนัการเงิน
มีความมัน่คงท่ีสูงเช่นกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ  
14.72  และมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 14.13 (รายละเอียดตามตาราง 4) ซ่ึงเป็น
ระดบัท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเติบโตภายใตส้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตได ้ และสูงกวา่อตัรา  
ขั้นตํ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 4.25 ตามลาํดบั 

 
4.4   เงนิกองทุนขั้นตํา่ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องดาํรงไว้สําหรับความเส่ียงแต่ละด้าน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินสุทธิ จาํนวน 15,422.51 ลา้นบาท   โดย
เป็นการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด จาํนวน 8,902.65 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นตํ่าสาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจาํนวน 8,507.99 ลา้นบาท และ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
จาํนวน 394.66 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเส่ียงดา้นตลาด 
เน่ืองจากการทาํธุรกรรมของบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการค้า โดยมี
รายละเอียดของเงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งดาํรงเพ่ือรองรับความเส่ียง ปรากฏรายละเอียดดงัแสดง   
ตามตารางที ่2, ตารางที ่3 และ ตารางที ่4 

 



 
 

ตารางที่ 2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แยกตามประเภท
สินทรัพย์ โดยวิธี SA 

หน่วย : พนับาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2556

1. ลูกหนีท่ี้ไม่ด้อยคุณภาพ 8,413,503.17 7,440,719.84

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง

           ส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล
0.00 0.00

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) 

           ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงินและบริษทัหลกัทรัพย์
182,981.70 189,713.98

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) 

            ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
6,680,603.71 5,678,767.24

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 240,073.27 273,166.90

     1.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 1,056,771.59 1,050,575.73

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 253,072.91 248,495.99

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 94,486.16 76,870.79

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) องคก์รปกครอง

           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล
0.00 0.00

     2.2 ลูกหน้ี PSEs ท่ีจดัเป็นลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีสถาบนัการเงินองคก์ร

           ปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีจดัเป็นสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์       

    ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

0.00 0.00

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกั

           ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
22,708.83 16,933.06

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 22,263.04 15,440.90

     2.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 49,514.29 44,496.83

     2.6  ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (สินทรัพยอ่ื์น) 0

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

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํา่ท่ีต้องดํารงสําหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดทีคํ่านวณโดยวธีิ SA 8,507,989.33 7,517,590.63

.00 0.00
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ตารางที่ 3   เงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดํารงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัตกิารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยวธีิ BIA  
หน่วย : พนับาท

เงินกองทุนขั้นตํา่สําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2556

1. คาํนวณโดยวธีิ Basic Indicator Approach 394,656.90 351,627.19

2. คาํนวณโดยวธีิ Standardised Approach 0.00 0.00

3. คาํนวณโดยวธีิ Alternative Standardised Approach 0.00 0.00

4. คาํนวณโดยวธีิ Advanced Measurement Approaches 0.00 0.00

รวมมูลค่าเงินกองทุนข้ันตํา่ทีต้่องดํารงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 394,656.90 351,627.19
 

 
ตารางที่ 4   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง และอตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของกลุ่มธุรกจิ

ทางการเงิน 

อตัราส่วนการดํารง

เงินกองทุนของธนาคาร

พาณชิย์

อตัราส่วนการดํารง

เงินกองทุนข้ันตํ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

อตัราส่วนการดํารง

เงินกองทุนของธนาคาร

พาณชิย์

อตัราส่วนการดํารง

เงินกองทุนข้ันตํ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

1. เงินกองทุนทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 14.72% 8.50% 15.95% 8.50%

2. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง* 14.13% 4.25% 15.26% 4.25%
*เปิดเผยเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ

อตัราส่วน

 31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2556

 
 

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 5. 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
เป็นบริษทัแม่ของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ตามโครงสร้างการถือหุน้ของธนาคารท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง ดงันั้น ความเส่ียงของบริษทัจึงมีความสัมพนัธ์
โดยตรงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ ในประเทศไทย  

5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทัว่ไป 

 ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและ   
มีประสิทธิภาพ โดยมีการกาํหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร      
อย่างชดัเจน เพ่ือวตัถุประสงค์หลกัในการป้องกนัความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียง รวมถึงการกาํหนด  
แนวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใตก้ารกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกับการกาํกับตามหลัก
บรรษทัภิบาลท่ีดีโดยคาํนึงถึงการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้เงินฝากและลูกคา้สินเช่ืออย่างมีความเป็นธรรม 
ถกูตอ้งและโปร่งใส รวมถึงการคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  

ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชก้าํกบัดูแลการทาํธุรกรรมภายในและ
ภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินใหมี้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยการทาํ 
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ธุรกรรมแต่ละประเภทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือบริหารความเส่ียง        
ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม เพียงพอ  ซ่ึงบริษทัลูกภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะรายงานผลการปฏิบติังานอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน (Board of Director: BOD) มีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์          
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการบริหาร        
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และกาํหนดให้มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบติัตามนโยบาย 
รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาํหนด โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการชุดย่อยทีม่บีทบาทหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารความเส่ียง ได้แก่ 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานและ
ประเมินผลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนด กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

1.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors Committee) มีหนา้ท่ีเสนอนโยบาย วางแผนกล
ยุทธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษทั และดาํเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติั อาํนาจอนุมติัการลงทุน และการบริหารดา้นอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการธนาคารกาํหนด 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลการ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีหน้าท่ีนาํเสนอนโยบายและวางกลยุทธ์การ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด รวมทั้ งมีการประเมิน ติดตามและดูแล การนําแนวนโยบายท่ีได้รับอนุมัติไปใช้
ติดตามควบคุมดูแลให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียง
ท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบกาํกบัดูแลและสนบัสนุน
งานบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของธนาคารและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงซ่ึงมีโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็นอิสระแยกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารชุดปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี  21 
ตุลาคม 2556  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของสายงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 



 
 

 

 
         ตาํแหน่ง  

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานบริหารความเส่ียง 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประธาน  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  

หวัหนา้สายงานบริหารและปฏิบติัการสินเช่ือ 
ผูช่้วยสายงานกิจการสาขา 
ผูช่้วยสายงานปฏิบติัการธนาคาร 

กรรมการ  
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
2. คณะกรรมการเพือ่ทาํหน้าทีบ่ริหารความเส่ียงเฉพาะด้านความเส่ียง ได้แก่ 

2.1 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset and Liability Committee : ALCO) มี
หนา้ท่ีในการบริหาร กาํหนดเป้าหมายและโครงสร้างทางการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของธนาคาร พิจารณาอนุมติันโยบายการลงทุนเพ่ือการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
รวมถึงกาํหนดเพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management 
Committee : ORMC) มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการและ
นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควบคุมดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยรวมของธนาคาร
ใหเ้ป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ พิจารณากาํหนดแนวทางแกไ้ขท่ี
เหมาะสมในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องหรือระดบัความเส่ียงท่ีเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ พร้อม
ทั้งรายงานสถานะความเส่ียง การเปล่ียนแปลงสถานะความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมีนยัสาํคญั 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ังหรือเม่ือพบการปฏิบติัท่ีแตกต่าง
จากกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 

2.3 คณะกรรมการสินเช่ือ (Credit Committee) มีหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติัวงเงินสินเช่ือเท่าท่ี
ธนาคารกาํหนด รวมทั้งกลัน่กรองสินเช่ือท่ีเป็นอาํนาจอนุมติัของ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร 

ในดา้นการปฏิบติังาน ธนาคารมีการจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รของธนาคารแยกตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
โดยมีการกระจายอาํนาจในการบริหารงานและกาํหนดอาํนาจการอนุมติั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
จดัการและการสอบยนัความถกูตอ้งระหวา่งหน่วยงานอยา่งเหมาะสม (Check and Balance) 

สาํหรับดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน ธนาคารมีระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช ้ 
เป็นแนวทางประกอบการปฏิบติังาน และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบทาํหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏิบติังานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกตอ้ง เช่ือถือได  ้ของรายงาน
ทางการเงินและการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถือหุน้ในบริษทัอ่ืน
และไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ดงันั้น ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัจึง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษทั และส่วนความเส่ียงของบริษทั
ยอ่ยท่ีบริษทัไดไ้ปลงทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

• ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิของบริษทั 

เน่ืองจากบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพ่ือลงทุนในกิจการอ่ืนและไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง 
ดงันั้น การตดัสินใจลงทุนในกิจการต่างๆ จึงมีความสาํคญัมากต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556   บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ทาํให้ผลการดาํเนินงานของบริษทัมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลการดาํเนินงานของธนาคาร     
ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้ งในและนอกประเทศ       รวมถึงปัจจัย        
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ดว้ย 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเลือกบริษทัท่ีจะลงทุนในอนาคต โดย
จะเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีช่วยเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บักลุ่มธุรกิจทางการเงิน การพิจารณาจาก
แนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรม การแข่งขนัและศกัยภาพในการทาํกาํไรระยะยาว เพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้ของบริษทั รวมถึงการควบคุมความเส่ียงแบบระมดัระวงั 

• ความเส่ียงของบริษทัย่อย ซ่ึงได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มีความเก่ียวข้องโดยตรงต่อตลาดการเงินและสภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มใน
การดาํเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ การปรับตวัของคู่แข่งลว้น
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเ์ช่นกนั 

ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น หลกั ๆ คือ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 
ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ (Operational Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง โดย
สรุปไดด้งัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของ
สินเช่ือ ธนาคารจึงไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี การทาํประมาณการเงินกองทุน โดย
ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงานและประมาณการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์และการควบคุมความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของธนาคารไดอ้ยา่ง 
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เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานต่างๆ แสดงความคิดเห็นและนาํเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ธนาคารมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจและ 
งบประมาณเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารบริษทั
จะเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจาํปีท่ีกาํหนด
เป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือประเมินความสาํเร็จของแผนกลยทุธ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้

2) ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ธนาคารไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเส่ียงของลกูหน้ี ทั้ง
ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือช่วยใหก้ารอนุมติัสินเช่ือเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและควบคุมความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีไดเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลา 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- Credit Scoring Model เป็นเคร่ืองมือแยกแยะ และจดัระดบัความเส่ียงของผูกู้ท่ี้เป็น
บุคคลธรรมดา ซ่ึงตวัแบบท่ีธนาคารใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือในปัจจุบนั ไดรั้บการพฒันาดว้ย
ขอ้มูลพ้ืนฐานทางสถิติของลกูคา้ธนาคาร ประกอบกบัใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Base) 

- Credit Rating Model เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกลัน่กรอง และแยกแยะระดบัความเส่ียงของ  
ผูกู้ท่ี้เป็นนิติบุคคล โดยอาศยัขอ้มูลผลประกอบการทางธุรกิจมาประกอบการวเิคราะห์ตามหลกัการ
ทางสถิติ เพ่ือช่วยใหธ้นาคารสามารถคาดคะเนระดบัความเส่ียงของลกูหน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี ธนาคารไดต้ระหนกัถึงระดบัความแม่นยาํและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าว 
ท่ีธนาคารนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช ้        
ตวัแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมถึงการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือช้ี
วดัความเส่ียงดา้นเครดิตให้สามารถสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจและรักษาระดบัคุณภาพสินเช่ือของ
ธนาคารท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีมัน่คงและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

3) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

- ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา (Price Risk) 

ธนาคารมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในพอร์ตการลงทุนแบบถือครองจนครบกาํหนด        
ไถ่ถอน (Held to maturity: HTM) และนโยบายการลงทุนระยะปานกลางในพอร์ตเผื่อขาย (Available 
for sale :AFS) แต่ยงัไม่มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง เช่น ตราสารอนุพนัธ์ โดยการ
ลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร    เป็นการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือดาํรงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดและเพ่ือดาํรงสภาพคล่องระหวา่งวนั ธนาคารจึงเลือกลงทุน
ในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพนัธบตัรภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
และจากการท่ีธนาคารไดย้กระดบัเป็นธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 ทาํให้
ธนาคารสามารถขยาย   การลงทุนในการดาํเนินธุรกิจในการลงทุนตราสารหน้ีของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารมีการใชแ้บบจาํลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด  
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ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยธนาคารไดใ้ช ้
ค่าความเส่ียงท่ีคาํนวณไดเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงไดมี้การรายงาน 
ในคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผูบ้ริหารธนาคาร
ไดรั้บทราบสถานะระดบัความเส่ียง  

- ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลกัษณะของรายการใน
สินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารและความไม่สอดคลอ้ง
ระหวา่งระยะเวลาคงเหลือในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ของรายการทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะทาํหน้าท่ี
ควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัรา
ดอกเบ้ียดงักล่าวโดยทาํการกาํหนดโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และ
ควบคุมดูแลให้โครงสร้างอตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้  รวมทั้ งควบคุมสัดส่วนของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน     ท่ีมีดอกเบ้ียในระยะเวลาครบกาํหนดต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ธนาคารมีการติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบ้ีย รวมทั้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income: NII)     
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ    
(Economic Value of Equity: EVE) รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอยา่ง
สมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือเป็นการวดัระดบัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการ
ธนาคารในภาวะปกติ 

- ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

ปัจจุบนัธนาคารไม่มีธุรกรรมและให้บริการเก่ียวกบัปัจจยัชาํระเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น    
ธนาคารจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องนั้นมีทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โดยปัจจยั
ภายในจะข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคาร ส่วนปัจจยัภายนอกข้ึนอยูก่บั
สภาพคล่องของตลาดและความเช่ือมัน่ของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

ธนาคารจดัการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จากการจดัทาํรายงาน Liquidity Gap แยก
วเิคราะห์ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิตามช่วงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และ
รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิหลงัปรับพฤติกรรมผูฝ้ากเงิน (Behavior Liquidity Gap) เพ่ือวเิคราะห์
ฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงิน
สุทธิตลอดช่วง 1 ปี ขา้งหนา้ เพ่ือใหธ้นาคารสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และรองรับพฤติกรรมทั้งดา้นกระแสเงินเขา้และออกท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารอยา่งสมํ่าเสมอ 
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5) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ธนาคารมีการกาํหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งชดัเจน รวมทั้ง
มีระบบควบคุมภายในท่ีดี และมีการจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการทาํงาน และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดให้มีกระบวนการ
วเิคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเส่ียงและการติดตามความเส่ียง เป็นตน้ 

ธนาคารไดมี้การนาํเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ คือ การ
ประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) เพ่ือให้
ทราบถึงจุดท่ีมีความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติังานของหน่วยงาน การจดัเก็บขอ้มูลความเสียหาย 
เพ่ือจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานรวมทั้งป้องกนัความเส่ียงไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก การ
จดัทาํดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) เพ่ือใชใ้นการติดตามความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน การ
จดัทาํแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนจนอาจทาํใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารตอ้งหยดุชะงกั 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัไดมี้การกาํหนดนโยบายในการใชบ้ริการบุคคลภายนอกและนโยบาย
การออกผลิตภณัฑใ์หม่โดยกาํหนดใหห้น่วยงานท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกและออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ตอ้งศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินความเส่ียง โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงช่วย
พิจารณาและใหค้วามเห็นประกอบก่อนการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกหรือการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
เพ่ือให้มีการระบุ วดั และติดตามความเส่ียงจากการดาํเนินการดงักล่าวได ้รวมทั้ง ธนาคารยงัจดัให้มี
แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับการ
ดาํเนินการของธนาคารภายใต ้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น วินาศภยั และภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
เพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือลดเวลาการหยุดชะงกัการดาํเนินงานของ
ธนาคารให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงทุกหน่วยงานของธนาคารไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการ
จดัทาํและปรับปรุงแผนดงักล่าวทุกๆ ปี รวมถึงธนาคารไดมี้การซักซอ้มการฟ้ืนฟูระบบคอมพิวเตอร์
หลกั (Core Banking) และการปฏิบติังานในธุรกรรมงานสาํคญัของธนาคารเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ธนาคารสามารถดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะวกิฤตต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานนั้น ธนาคารไดจ้ดัส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรมสัมมนาจากผูจ้ดัสัมมนาภายนอกและมีการจดัอบรมสัมมนาภายในให้แก่
พนักงาน โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความชาํนาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผูมี้
ความรู้ ความเช่ียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 

นอกจากน้ี ธนาคารไดพ้ฒันาช่องทางการส่ือสารให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง   
ดา้นปฏิบติัการในรูปแบบระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (E-Leaning) เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังาน       
มีความเขา้ใจและตระหนกัเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ สามารถนาํไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
การรายงานทางการเงินอยา่งครบถว้นเพียงพอและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และสอดคลอ้งตาม
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสอบทานใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม กาํกบัดูแล และติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

สาํหรับการควบคุมภายในของธนาคาร ฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระทาํหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและ
ระบบการกาํกบัดูแลกิจการในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของธนาคาร เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของ
ธนาคารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดและรายผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสั่งการ
และใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคาร  เพ่ือทราบหรือใหค้วามเห็นเป็นประจาํทุกไตรมาส และฝ่ายจดัการของธนาคารจะนาํไป
พิจารณาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม และจดัใหมี้ระบบติดตามในการ
ดาํเนินการของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้การบริหารจดัการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงนาํไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
การเพ่ิมมูลค่าในกิจการ ความมัน่คงและการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยนื รวมทั้งใหค้วามสาํคญัต่อระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
รวมทั้งคาํนึงถึงความเส่ียงและวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  ดงันั้น บริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัไดย้ดึหลกั 4 ประการเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและเป็นรากฐาน
ของการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ ไดแ้ก่ ความโปร่งใส ความซ่ือสัตย ์ ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี
และความสามารถในการแข่งขนั 

 
5.2 การประเมนิความเส่ียงแต่ละด้านของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงไม่ไดท้าํ
ธุรกิจของตนเอง ความเส่ียงของบริษทัจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ใน
ฐานะบริษทัลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน      โดยธนาคารมีแนวทางการประเมินความเส่ียงแต่ละดา้น ตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

5.2.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ี     
ตกลงไว ้รวมถึงโอกาสท่ีคู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิตและความเส่ียงอนัเกิดจากการท่ีคุณภาพ
ของสินเช่ือ หรือเงินลงทุนเส่ือมลงและไม่สามารถปรับราคาเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินให้สินเช่ือ      
ท่ีเป็นธุรกรรมหลกัของธนาคาร ทั้งในดา้นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสินทรัพยธ์นาคารและส่วนท่ีเป็นภาระผกูพนั    
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เช่น การให้กูย้ืมและธุรกรรมท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญามีภาระท่ีตอ้งส่งมอบสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีแก่ธนาคาร 
รวมทั้งธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุน รวมถึงโอกาสท่ีคู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิต และความ
เสียหายจากการตีราคามูลค่าตลาดของตราสารท่ีมีมูลค่าลดลง 

• นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือ เพ่ือควบคุม ป้องกนั
และลดทอนความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนจากธุรกรรมการใหสิ้นเช่ือของธนาคาร   เพ่ือใหเ้กิดความสมดุลระหวา่ง
ความเส่ียงในการใหสิ้นเช่ือกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ โดยวางนโยบายใหมี้เป้าหมายและกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมกบัความเส่ียงของแต่ละประเภทสินเช่ือของธนาคาร  เพ่ือสร้างเป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานและ
มีความยดืหยุน่ในการปรับปรุงนโยบาย  โดยอยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงต่างๆ ท่ียอมรับได ้  และสอดคลอ้งกบั
หลกัการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 หลกัการให้สินเช่ือ ท่ีตอ้งพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ อาทิ พ้ืนท่ีเป้าหมายในการให้สินเช่ือ ประเภท
ธุรกิจ ลกัษณะสินเช่ือ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีธนาคารไม่ใหก้ารสนบัสนุน       

 หลกัการการใหสิ้นเช่ือแก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง 
และหลกัการการใหสิ้นเช่ือสาํหรับลูกหน้ีท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ และ 
ผูบ้ริหารของธนาคาร 

 การกาํหนดขอบเขตวงเงินใหกู้ย้มืต่อรายเพ่ือลดความเส่ียงในการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
ทั้งน้ีธนาคารยงักาํหนดใหมี้การรายงานเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการยกเวน้เง่ือนไข

ต่างๆ และ/หรือ การปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่าน้ีใหก้บัคณะกรรมการของธนาคาร  

• เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

ธนาคารไดจ้ดัใหมี้เคร่ืองมือ วธีิการต่างๆ ท่ีสามารถติดตามควบคุมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย   รวมทั้งจดัทาํขอ้มูลเพื่อเป็นเคร่ือง
ช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางความเส่ียง ระดบัความเส่ียง เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการติดตามและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
พร้อมจดัทาํรายงานนาํเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริหาร และ คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่ง
สมํ่าเสมอเพ่ือตดัสินใจไดท้นัเวลา  โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1) การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) ธนาคารระบุความเส่ียงโดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวั
ลกูหน้ี ธุรกิจของลกูหน้ี/คู่สัญญา และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละการดาํเนินธุรกิจของ
ลกูหน้ี/คู่สัญญาตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร รวมทั้งติดตาม
การเปล่ียนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ และแนวโนม้การคา้งชาํระ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นภาพของคุณภาพ 
สินทรัพยแ์ละความเส่ียงดา้นเครดิตได ้ นอกจากน้ี ธนาคารยงัจดัใหมี้การสอบทานการจดัระดบัความเส่ียงของ
ลกูหน้ีและสอบทานความสอดคลอ้งกบัปัจจยัเส่ียงท่ีกาํหนด 

2) การวัดความเส่ียง  (Risk Measurement)  เน่ืองจากลกัษณะของความเส่ียงดา้นเครดิตมีความแตกต่าง
กนัไปตามประเภทสินเช่ือ ธนาคารจึงมีการใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหส้ามารถสะทอ้นความเส่ียงในสินเช่ือ
แต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติอยา่งง่ายตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีสามารถติดตามควบคุมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายความเส่ียงของธนาคาร และกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  รวมทั้งจดัทาํขอ้มูลเพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางความเส่ียง ระดบัความเส่ียง  
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เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการติดตามและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมจดัทาํรายงานนาํเสนอแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสมต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือตดัสินใจไดท้นัเวลา 

ธนาคารไดพ้ฒันาเคร่ืองมือเพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรองคุณภาพสินเช่ือของธนาคาร  ประกอบดว้ย Credit  
Rating  Model  และ Credit  Scoring  Model   ซ่ึงไดรั้บการพฒันาโดยฝ่ายบริหารความเส่ียง  ทั้งน้ี  Credit 
Rating Model  ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตสาํหรับลกูคา้นิติบุคคล ส่วน Credit  Scoring  Model  ใชใ้นการจดั
อนัดบัเครดิตสาํหรับลกูคา้บุคคลธรรมดา  ซ่ึงธนาคารไดต้ระหนกัถึงระดบัความแม่นยาํและประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือดงักล่าวท่ีธนาคารนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ เพ่ือลดการพ่ึงพิงการใชดุ้ลยพินิจของ
ผูอ้นุมติัในกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ  ธนาคารมีการติดตามผลของการใชต้วัแบบ รวมถึงการวเิคราะห์
ประสิทธิภาพการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  โดยเคร่ืองมือทั้งสองจะผา่น
ความเห็นชอบในการพฒันาและนาํมาใชแ้ต่ละคร้ังจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ
บริหาร  

 

3) การติดตามดูแลความเส่ียงด้านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจดัใหมี้กระบวนการ
ติดตามดูแลความเส่ียงดา้นเครดิต ท่ีทาํใหท้ราบถึงปริมาณและระดบัความเส่ียงของลกูหน้ีอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ปัจจุบนั และทนัต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งในระดบัรายลกูหน้ี และระดบัพอร์ตเงินให้
สินเช่ือ โดยกาํหนดใหมี้การทบทวนวงเงินทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สาํหรับสินเช่ือระยะสั้น ส่วนสินเช่ือระยะ
ยาว ธนาคารกาํหนดใหมี้การติดต่อและเยีย่มเยยีนลกูหน้ีทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เช่นกนั พร้อมจดัทาํรายงาน
การเยีย่มลกูหน้ี เพ่ือรายงานสถานะของลกูหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหท้ราบถึง
ความกา้วหนา้หรืออุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อกิจการของลูกหน้ี          อีกทั้งเป็นการวเิคราะห์ความสามารถ
ของลกูหน้ีท่ีจะชาํระหน้ีคืนไดอ้ยา่งละเอียด ตรงตามท่ีธนาคารกาํหนด รวมถึงการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใช้
ค ํ้าประกนัทั้งในดา้นมูลค่า และสภาพคล่อง  

นอกจากน้ี ธนาคารยงัดาํเนินการใหมี้การทดสอบภาวะวกิฤต (Stress Testing) ท่ีครอบคลุมความเส่ียง
ดา้นเครดิตอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของลกูหน้ีหรือคู่สัญญาแต่ละราย
และเครดิตประเภทต่างๆ ภายในพอร์ตและนาํผลกระทบของการเส่ือมคุณภาพเครดิตในพอร์ตสินเช่ือของลกูหน้ี
มาพิจารณาวา่มีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยู ่ เพ่ือให้
ธนาคารสามารถดาํเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนักาล 

4) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต 
ธนาคารมีการกาํหนดระดบัการกระจุกตวัสูงสุดของเงินใหสิ้นเช่ือทั้งในระดบัภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry 
Limit) และระดบัลกูคา้เพ่ือควบคุมไม่ใหธ้นาคารมีความเส่ียงดา้นเครดิตในภาคธุรกิจหน่ึงๆ หรือลกูคา้รายใดราย
หน่ึงมากเกินไป ซ่ึงเม่ือใดท่ีระดบัความเส่ียงถึง Limit ท่ีกาํหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมใหร้ะดบั
ความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ นอกจากน้ี ธนาคารยงัจดัใหมี้กระบวนการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบเพ่ือใหก้ารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการท่ีธนาคารกาํหนด 

 
 
 
 
 



 
 

• คาํจาํกัดความของการผิดนัดชาํระหนีแ้ละการด้อยค่าของสินทรัพย์  

 - การผิดนัดชาํระหนี ้ หมายถึง การท่ีลูกหน้ี/คู่สัญญาของธนาคารผดิสัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีได้
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ หรือลกูหน้ีท่ีไดรั้บการจดัชั้นตํ่า
กวา่มาตรฐาน หรือตํ่ากวา่ตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั้น และการกนั
เงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 

- การด้อยค่าของสินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพยจ์ะเกิดการดอ้ยค่ากต่็อเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

 
สาํหรับรายละเอียดของขอ้มูลเชิงปริมาณของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิต ปรากฏรายละเอียดดงัแสดงตาม
ตารางที่ 5, ตารางที ่6.1, ตารางที่ 6.2, ตารางที ่7, ตารางที่ 8.1, ตารางที ่8.2, ตารางที ่9.1, ตารางที่ 9.2, ตารางที ่10.1 ตารางที ่
10.2, ตารางที ่11, ตารางที่ 12, ตารางที ่13.1 และ ตารางที ่13.2 
 
ตารางที่ 5   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีสํ่าคัญ ก่อน 

พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียง ด้านเครดิตของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
หน่วย : พนับาท

รายการ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 143,878,071.22 117,722,110.16

     1.1 เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 1/ 107,214,477.98 88,578,157.14

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 34,446,227.36 27,355,923.84

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,217,365.88 1,788,029.18

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 11,676,980.35 10,818,021.83

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 2,824,657.14 2,880,406.65

     2.2 สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด4/ 0.00 0.00

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 8,852,323.21 7,937,615.18  
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินให้
สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 

2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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ตารางที่ 6.1 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ําคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จําแนก
ตามประเทศหรือภูมภิาคของลูกหนี ้

  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : พนับาท

รวม เงนิให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
เงนิลงทุน

ในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ รวม

การรับอาวลัตัว๋เงนิ การ

คํา้ประกนัการกู้ยมืเงนิ 

และเลต็เตอร์ออฟเครดติ

สัญญาอนุพนัธ์ นอกตลาด

วงเงนิทีย่งัมไิด้เบิกใช้ซึ่ง 

สง. ได้ผูกพนัไว้แล้ว 

(Undrawn committed 

line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 128,508,031.84 91,844,438.60 34,446,227.36 2,217,365.88 0.00 9,566,015.00 2,651,390.94 0.00 6,914,624.06

2. ภาคกลาง 10,900.57 10,900.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ 3,061,317.25 3,061,317.25 0.00 0.00 0.00 278,249.00 79,894.96 0.00 198,354.04

4. ภาคตะวนัออก 3,889,633.15 3,889,633.15 0.00 0.00 0.00 935,471.30 11,804.80 0.00 923,666.50

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,025,235.48 4,025,235.48 0.00 0.00 0.00 299,371.72 41,166.33 0.00 258,205.39

6. ภาคตะวนัตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต้ 4,382,952.93 4,382,952.93 0.00 0.00 0.00 597,873.33 40,400.11 0.00 557,473.22

รวม 143,878,071.22 107,214,477.98 34,446,227.36 2,217,365.88 0.00 11,676,980.35 2,824,657.14 0.00 8,852,323.21

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

ภูมภิาคของลูกหนี้

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

 
 

1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินใหส้ินเชื่อสุทธิของรายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 6.2 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ําคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จําแนก

ตามประเทศ หรือภูมภิาคของลูกหนี ้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

หน่วย : พนับาท

รวม เงนิให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
เงนิลงทุน

ในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ รวม

การรับอาวลัตัว๋เงนิ การ

คํา้ประกนัการกู้ยมืเงนิ 

และเลต็เตอร์ออฟเครดติ

สัญญาอนุพนัธ์ นอกตลาด

วงเงนิทีย่งัมไิด้เบิกใช้ซึ่ง 

สง. ได้ผูกพนัไว้แล้ว 

(Undrawn committed 

line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 105,277,602.73 76,133,649.71 27,355,923.84 1,788,029.18 0.00 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 0.00

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

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

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

6. ภาคตะวนัตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

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

ภูมภิาคของลูกหนี้

รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ

 
 

1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินใหส้ินเชื่อสุทธิของรายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 
2/ ไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 
 
 



 
 

ตารางที่ 7   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพจิารณาผล
การปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จําแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื 

 
หน่วย : พนับาท

อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 32,809,331.84 111,068,739.38 143,878,071.22 25,985,907.13 91,736,203.03 117,722,110.16

     1.1 เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ1/ 28,562,369.72 78,652,108.26 107,214,477.98 22,777,385.89 65,800,771.25 88,578,157.14

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 2,029,596.24 32,416,631.12 34,446,227.36 1,420,492.06 25,935,431.78 27,355,923.84

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 2,217,365.88 0.00 2,217,365.88 1,788,029.18 0.00 1,788,029.18

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 3,892,420.26 7,784,560.09 11,676,980.35 3,147,702.23 7,670,319.60 10,818,021.83

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน                      

       และเลต็เตอร์ออฟเครดิต
2,532,360.11 292,297.03 2,824,657.14 2,174,214.46 706,192.19 2,880,406.65

     2.2 สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผ้กูพนัไวแ้ลว้    

       (Undrawn committed line)
1,360,060.15 7,492,263.06 8,852,323.21 973,487.77 6,964,127.41 7,937,615.18

31 ธันวาคม 2555
รายการ

31 ธันวาคม 2556

 
 
       

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงิน
ใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 

2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 8.1  มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกจิทางการเงินจําแนกตประเทศ
หรือภูมภิาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจัดชั้นที ่ธปท.กาํหนด 

 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
หน่วย : พนับาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. กรุงเทพและปริมณฑล 90,211,308.65 1,229,762.52 350,387.26 464,624.89 965,539.41 93,221,622.73 0.00

2. ภาคกลาง 10,904.37 0.00 0.00 0.00 0.00 10,904.37 0.00

3. ภาคเหนือ 2,988,740.93 24,295.86 35,142.20 10,731.48 29,323.64 3,088,234.11 0.00

4. ภาคตะวนัออก 3,863,252.77 17,161.47 8,882.02 4,964.45 9,139.39 3,903,400.10 0.00

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3,996,677.43 0.00 10,425.90 55,591.87 0.00 4,062,695.20 0.00

6. ภาคตะวนัตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต้ 3,957,866.38 416,237.91 10,048.72 14,629.15 10,705.69 4,409,487.85 0.00

รวม 105,028,750.53 1,687,457.76 414,886.10 550,541.84 1,014,708.13 108,696,344.36 0.00

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

ภูมภิาคของลูกหนี้

 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหส้ินเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรับของรายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 8.2    มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนีก้่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกจิทางการเงินจําแนกตาม
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจัดชั้นที ่ธปท.กาํหนด 

 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 หน่วย : พนับาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 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. ภาคเหนือ 2,393,408.74 31,331.98 0.00 18,015.98 12,727.14 2,455,483.84 0.00

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

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

6. ภาคตะวนัตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต้ 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

ภูมภิาคของลูกหนี้
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหส้ินเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรับของรายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงิน 

 



.  
 

 

ตารางที่ 9.1   มูลค่าของเงินสํารองทีก่นัไว้ (แยกเป็น General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญที่ตดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด สําหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนีข้องกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิ จําแนกตามภูมภิาค  

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท

General Provision2/ Specific provision
มูลค่าหนีสู้ญที่

ตดัออกจากบัญชีระหว่างงวด

1. กรุงเทพและปริมณฑล - 708,053.32 0.00 0.00

2. ภาคกลาง - 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ - 9,604.56 0.00 0.00

4. ภาคตะวนัออก - 3,596.41 0.00 0.00

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - 24,506.50 0.00 0.00

6. ภาคตะวนัตก - 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ - 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต้ - 21,517.43 0.00 0.00

รวม 714,588.16 767,278.22 0.00 0.00

ภูมภิาคของลูกหนี้
เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

 
 

ตารางที่ 9.2   มูลค่าของเงินสํารองทีก่นัไว้ (แยกเป็น General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญที่ตดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด สําหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนีข้องกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิ จําแนกตามภูมภิาค  

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท

General Provision2/ Specific provision
มูลค่าหนีสู้ญที่

ตดัออกจากบัญชีระหว่างงวด

1. กรุงเทพและปริมณฑล - 559,348.72 0.00 0.00

2. ภาคกลาง - 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ - 7,545.72 0.00 0.00

4. ภาคตะวนัออก - 3,235.96 0.00 0.00

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - 0.00 0.00 0.00

6. ภาคตะวนัตก - 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ - 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต้ - 3,327.15 0.00 0.00

รวม 388,240.23 573,457.55 0.00 0.00

ภูมภิาคของลูกหนี้
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

 
 

1/ รวมมูลค่าเงินสาํรองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินและตลาดเงินดว้ย 
2/ ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
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ตารางที่ 10.1   มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจัดช้ันที ่ธปท.กาํหนด  
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

หน่วย : พนับาท
ประเภทธุรกจิ ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 517,674.63 0.00 0.00 0.00 0.00 517,674.63

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 19,427,343.15 115,444.58 8,431.45 107,842.51 196,108.65 19,855,170.34

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 1,823,896.43 25,815.77 24,794.61 90,791.27 46,175.47 2,011,473.55

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 25,916,187.40 250,314.50 73,808.00 27,823.73 35,048.29 26,303,181.92

5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 30,704,846.67 490,327.28 200,904.47 297,709.56 648,199.96 32,341,987.94

6. อ่ืนๆ 26,638,802.25 805,555.63 106,947.57 26,374.77 89,175.76 27,666,855.98

รวม 105,028,750.53 1,687,457.76 414,886.10 550,541.84 1,014,708.13 108,696,344.36  
 
 
ตารางที่ 10.2   มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจัดช้ันที ่ธปท.กาํหนด  
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

ประเภทธุรกจิ ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 405,889.68 0.00 0.00 0.00 0.00 405,889.68

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

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 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. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 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  
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ตารางที่ 11  มูลค่าของเงินสํารองที่กนัไว้ (แยกเป็น General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดั
ออกจากบัญชีระหว่างงวดสําหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พนับาท

General Provision1/ Specific provision
มูลค่าหนีสู้ญทีต่ัดออก

จากบัญชีระหว่างงวด
General Provision1/ Specific provision

มูลค่าหนีสู้ญทีต่ัดออก

จากบัญชีระหว่างงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ - 0.00 0.00 - 0.00 0.00

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ - 236,322.30 0.00 - 185,423.84 0.00

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง - 86,968.44 0.00 - 47,373.55 0.00

4. การสาธารณูปโภคและบริการ - 111,088.35 0.00 - 98,069.53 0.00

5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั - 275,706.25 0.00 - 218,120.63 0.00

6. อ่ืนๆ - 57,192.88 0.00 - 24,470.00 0.00

รวม 714,588.16 767,278.22 0.00 388,240.23 573,457.55 0.00

31 ธันวาคม 2555

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2556

 
 

1/ ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
 

ตารางที่ 12  Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงินสํารอง (แยกเป็น General provision และ Specific  
provision) สําหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 
หน่วย : พนับาท

General Provision Specific provision รวม General Provision Specific provision รวม

1. เงินสาํรองท่ีกนัไวต้น้งวด 388,240.23 573,457.55 961,697.78 198,758.99 492,554.90 691,313.89

2. หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. เงินสาํรองลดลงจากการขายหน้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. เงินสาํรองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด 326,347.93 193,820.67 520,168.60 189,481.24 80,902.65 270,383.89

5. เงินสาํรองอ่ืน 

(เงินสาํรองท่ีกนัไวส้าํหรับขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินสาํรองท่ีกนัไวส้าํหรับการควบรวม หรือขายกิจการ)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินสํารองทีก่นัไว้คงเหลอืปลายงวด 714,588.16 767,278.22 1,481,866.38 388,240.23 573,457.55 961,697.78

รายการ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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ตารางที่ 13.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

 

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน**
รวม

1. ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 148,585,855.98 6,174,053.51 154,759,909.49

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

่ ้ ่ ้

5,741,022.40 0.00 5,741,022.40

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

17,243,667.38 93,942.05 17,337,609.43

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
85,624,809.73 5,973,767.43 91,598,577.16

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 3,919,921.77 93,163.64 4,013,085.41

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 31,194,540.84 13,180.39 31,207,721.23

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 4,861,893.86 0.00 4,861,893.86

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1,227,445.35 29,692.84 1,257,138.19

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

            ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

0.00 0.00 0.00

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

0.00 0.00 0.00

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
162,783.37 29,692.84 192,476.21

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 192,995.12 0.00 192,995.12

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 871,666.86 0.00 871,666.86

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

    รวม 149,813,301.33 6,203,746.35 156,017,047.68
* หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision

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

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556
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ตารางที่ 13.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

หน่วย : พนับาท

สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงิน

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน**
รวม

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

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

่ ้ ่ ้

3,842,118.41 0.00 3,842,118.41

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

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

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
61,356,619.51 5,489,856.93 66,846,476.44

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

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

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 4,415,968.84 0.00 4,415,968.84

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

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

            ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

0.00 0.00 0.00

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

0.00 0.00 0.00

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
356,411.52 291.04 356,702.56

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 102,166.48 2,500.00 104,666.48

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 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
* หลงัคูณดว้ยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision

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

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2555
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• ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ โดยวิธี SA ประกอบดว้ย 

ธนาคารใชว้ิธีการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยวิธี Standardised Approach (SA) 
โดยใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตจากภายนอก (External Credit Assessment 
Institutions: ECAIs) ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้ธนาคารใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating)  ทั้ง     
5 สถาบนั มาใชใ้นการเทียบเคียงนํ้าหนกัความเส่ียง (Risk Weight) และคาํนวณมูลค่าสินทรัพยเ์ส่ียงใหก้บัลูกหน้ี
ของธนาคารดงัน้ี 

1. Standard & Poor’s  
2. Moody’s Investors Service 
3. Fitch Ratings 
4. บริษทั ฟิทชเ์รทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (Fitch Rating(Thailand))  
5. บริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั (TRIS Rating)  

สาํหรับกระบวนการท่ีธนาคารใชใ้นการกาํหนดอนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกใหก้บั
ลูกหน้ีของธนาคารนั้น ธนาคารใชว้ิธีปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารใช ้Rating จาก ECAIs ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาํหนดเป็นหลกั1   

สําหรับรายละเอียดมูลค่ายอดคงคา้งของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงินสุทธิ  หลงัพิจารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย  ์จาํแนก
ตามแต่ละนํ้าหนกัความเส่ียง โดยวิธี Standardised Approach  ปรากฏรายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 14.1 และ
ตารางที ่14.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 อา้งถึงประกาศ ธปท.ท่ี สนส.15/2555 เร่ืองหลักเกณฑ์การคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงด้านเครดิตสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินพาณิชย์โดย 

Standardised Approach (วธีิ SA)



.  
 

ตารางที่ 14.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ  หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภท
สินทรัพย์ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จําแนกตามแต่ละนํา้หนักความเสี่ยง โดยวธิี SA 

 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : พนับาท

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

1. ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

            ที่ใชน้ํ้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล

17,104,892.71 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

0.00 2,797,733.41 3,186,358.30 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ที่ใชน้ํ้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
0.00 5,955,469.10 11,750,844.12 6,062,815.04 0.00      65,466,006.80 0.00

     1.4 ลูกหนี้รายยอ่ย          2,584,207.31 886,235.87 0.00

     1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศยั        27,467,343.64  3,664,039.27 71,007.24 0.00

     1.6 สินทรัพยอ์ื่น      4,769,362.73 28,518.61   2,971,624.65 0.00

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

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,907.99 2,375.91 369,183.00 301,121.98

3. รายการที ่ธปท. กาํหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของ สง.

*ใชส้าํหรับพอร์ตที่ไม่มีนยัสาํคญัที่คาํนวณเงินกองทุนโดยใช ้SA ของธนาคารพาณิชยท์ี่ใชว้ิธี IRB ดว้ย

**หลงัคูณค่าแปลงสภาพ
1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งนํ้าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยูก่บัสดัส่วนของเงินสาํรองที่กนัไวต้่อยอดหนี้ทั้งสิ้น

ยอดคงค้าง

31 ธันวาคม 2556
ประเภทสินทรัพย์

ยอดคงค้างทีม่ี Rating ยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating
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หน่วย : พนับาท

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

1. ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

            ที่ใชน้ํ้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล

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

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

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

     1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ที่ใชน้ํ้ าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
0.00 2,610,041.37 7,137,985.08 4,087,448.62 0.00 0.00     50,895,831.90 0.00

     1.4 ลูกหนี้รายยอ่ย          2,761,328.43 1,033,492.97  

     1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศยั        27,683,243.17  2,263,125.82 77,019.10  

     1.6 สินทรัพยอ์ื่น 4,397,551.78 128,122.31    2,704,579.22 0.00

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

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,040.20 0.00 459,001.40 136,746.87

3. รายการที ่ธปท. กาํหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของ สง.

*ใชส้าํหรับพอร์ตที่ไม่มีนยัสาํคญัที่คาํนวณเงินกองทุนโดยใช ้SA ของธนาคารพาณิชยท์ี่ใชว้ิธี IRB ดว้ย

**หลงัคูณค่าแปลงสภาพ
1/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งนํ้าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยูก่บัสดัส่วนของเงินสาํรองที่กนัไวต้่อยอดหนี้ทั้งสิ้น

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2555

ยอดคงค้างทีไ่ม่มี Ratingยอดคงค้างทีม่ี Rating

 

ตารางที่ 14.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิ  หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภท
สินทรัพย์ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ จําแนกตามแต่ละนํา้หนักความเสี่ยง โดยวธิี SA 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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• ข้อมลูการปรับลดความเส่ียงด้านเครดิต โดยวิธี SA 

ธนาคารมีการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดสาํหรับ
การปรับลดความส่ียงดา้นเครดิต โดยประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าดา้นกฎหมาย กระบวนการควบคุม
ความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนาํวธีิการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตมาใช ้ เช่น ความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ โดยธนาคารไดก้าํหนดใหมี้ขั้นตอนควบคุมการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดความรัดกมุ เป็นตน้ ทั้งน้ี 
ประเภทของการปรับลดความเส่ียงท่ีธนาคารใชมี้รายละเอียด ดงัน้ี 

-    หลกัประกันทางการเงิน (Financial Collateral ): กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกวธีิการคาํนวณ
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงินโดยวธีิ Simple เช่น เงินสด 
เงินฝากธนาคารหรือบตัรเงินฝาก ทองคาํ ตราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็นตน้   

- การคํา้ประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives) 
จากประเภทการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตขา้งตน้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินกาํหนดวธีิการการ

ปฏิบติังานและจดัใหมี้ระบบงานดา้นสารสนเทศรองรับ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ขั้นตอนการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตมีการตรวจสอบการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้ง 
และเหมาะสม  

ทั้งน้ี รายละเอียดของมูลค่าการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตปรากฏรายละเอียดดงัแสดงตาม  
ตารางที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ตารางที่ 15 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน โดย

วธีิ SA จําแนกตามประเภทของหลกัประกนั 
หน่วย : พนับาท

หลกัประกนัทางการเงิน1/ การคํา้ประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต
หลกัประกนัทางการเงิน1/ การคํา้ประกนัและ

อนุพนัธ์ด้านเครดิต

1. ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 2,901,062.84 11,363,870.31 2,973,336.55 12,766,460.55

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ

            (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐและรัฐวสิาหกิจ(PSEs)

            ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

0.00 0.00 0.00 0.00

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงินและ

            บริษทัหลกัทรัพย์

0.00 11,353,517.73 0.00 12,756,107.97

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
2,353,089.52 10,352.58 2,274,841.35 10,352.58

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 542,642.24 0.00 692,774.88 0.00

     1.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5,331.08 0.00 5,720.32 0.00

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 6,549.30 0.00 10,972.56 0.00

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่ง

           ประเทศ (MDBs) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารของรัฐและ

           รัฐวสิาหกิจ(PSEs)ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล

0.00 0.00 0.00 0.00

     2.2 ลูกหน้ี PSEs ท่ีจดัเป็นลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ี

            สถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

            รัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีจดัเป็นสถาบนัการเงินและบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชน้ํ้าหนกั

            ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

0.00 0.00 0.00 0.00

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

            และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
471.63 0.00 9,467.57 0.00

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 6,072.54 0.00 1,500.00 0.00

     2.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5.13 0.00 4.99 0.00

    รวม 2,907,612.14 11,363,870.31 2,984,309.11 12,766,460.55
*ไม่รวม Securitisation

**มูลค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้
1/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นาํมาปรับลดความเส่ียงได ้(Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิชยท่ี์เลือกใชวิ้ธี Comprehensive ให้ใชมู้ลค่าหลงัการปรับลดดว้ยค่าปรับลด (Haircut) แลว้

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 
 

5.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) ของธนาคาร เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ีย  การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน   
โดยรวมไปถึงผลกระทบต่อรายไดสุ้ทธิของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคาร (Economic Value on Equity) ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ 

จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารยงัไม่มีการลงทุนในบญัชีท่ีมีลกัษณะเป็น
แบบเพ่ือคา้ (Trading Book) และยงัไม่มีการลงทุนในตราสารทุน  ตลอดจนยงัไม่มีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินตราต่างประเทศ 
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5.2.3 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

• ข้อมลูท่ัวไปเก่ียวกับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ประกอบดว้ย 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากขาดการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในธนาคารและการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการปฏิบติังานภายใน คน  ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
เงินกองทุนของธนาคาร  ทั้งน้ีความเส่ียงดา้นปฏิบติัการรวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมายดว้ย 

ธนาคารไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม รายงาน
ความเส่ียง และการกาํหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าให้กบัหน่วยงานภายในธนาคารถือปฏิบติัตาม 
ตลอดจนกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียง ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และหน่วยงานด้าน        
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนงานดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
วางระบบและควบคุมทั้งในระดบันโยบายและการปฏิบติั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีแยกอิสระออกจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมและการส่ือสารดา้นการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารให้แก่ พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั เพ่ือสร้างจิตสํานึกและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ   
ในเร่ืองของการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีการฝึกอบรมรวมถึงการประเมินความเส่ียงดว้ยตนเองและ
การจัดทาํดัชนีช้ีวดัความเส่ียงของหน่วยงาน อนัเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญให้การบริหาร     
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพ  

• นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ธนาคารได้กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ท่ีครอบคลุมถึงการบริหาร    

ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก  กระบวนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
การจดัทาํแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายจากการปฏิบติังาน 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) โดยนโยบายดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวน
แผนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ       
การปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

• กระบวนการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารนาํเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมาประกอบใชใ้นระบบการ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ
ครอบคลุมการปฏิบติังานของทุกระดบัชั้นของทุกหน่วยงาน และมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีกระบวนการ ดงัน้ี 

1) การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) ธนาคารกาํหนดใหห้น่วยงานภายในธนาคารมีการ
ประเมินความเส่ียงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การ 
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ออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ เพ่ือใหแ้ต่ละหน่วยงานทราบถึงรายการ  
ความเส่ียง ประเภทความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียงในแต่ละผลิตภณัฑ ์หรือในกระบวนการปฏิบติังาน 

2) การประเมินและการวัดความเส่ียง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็นผูป้ระเมินระดบั
ความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถ่ี (Likelihood) ท่ีจะเกิดความเสียหาย รวมทั้ง
ประเมินว่ามาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู่นั้ นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจน
ประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีดาํเนินอยู ่เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยูแ่ละสามารถจดัลาํดบั
ความสําคญัของการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีฝ่าย
บริหารความเส่ียงเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ/ปรึกษาแนวทางการประเมินความเส่ียง ทั้งน้ี เพ่ือใหผ้ลการประเมินมี
มาตรฐานเดียวกนัทั้งธนาคาร ธนาคารจึงไดก้าํหนดรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดบัท่ีชดัเจน
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได ้และสามารถจดัลาํดบัความสําคญัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละผลิตภณัฑ ์
กระบวนการ และระบบงาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเส่ียงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ ภายใตแ้หล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ คือ คน กระบวนการปฏิบติังาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซ่ึงหน่วยงานต่างๆจะตอ้ง
วางระบบการควบคุมท่ีสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั โดยมีตน้ทุนท่ีไม่สูง
มากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการทาํงานและคุณภาพของงาน  

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีดี และลดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมในดา้นการปฏิบติังาน ธนาคารมีการจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รของธนาคาร
แยกตามหนา้ท่ี/ความรับผดิชอบ โดยมีการกระจายอาํนาจในการบริหารงานอนุมติั เพ่ือใหเ้กิดความ
โปร่งใสในการบริหารจดัการ และการสอบยนัความถูกตอ้งระหวา่งหน่วยงานอยา่งเหมาะสม (Check and 
Balance) 

ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพ่ือให้ครอบคลุมแหล่งท่ีมาของความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ คือ คน กระบวนการปฏิบติังาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก รวมทั้งแนวทาง/
กระบวนการท่ีดีสาํหรับการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภณัฑใ์หม่ กฎเกณฑก์ารรู้จกัลูกคา้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการควบคุมท่ีดีและมีระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช ้     
เป็นแนวทางประกอบการปฏิบติังาน และจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบทาํหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการปฏิบติังานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ของ
รายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก ธนาคารไดมี้มาตรการ แผนงาน แผนการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับเหตุการณ์วิกฤต อาทิเช่น วินาศภยั และภยัพิบติั
ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจนอาจทาํใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารตอ้งหยดุชะงกัธนาคารไดท้าํการทดสอบ ประเมิน 
และปรับปรุงแผนดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่แผนฯ สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและธนาคาร
สามารถดาํเนินธุรกรรมหลกัของธนาคารไดใ้นสภาวะฉุกเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4) การติดตามและการรายงานความเส่ียง (Risk Monitoring and Reporting)  

 การตดิตามความเส่ียง (Risk Monitoring) ธนาคารจดัใหมี้เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ ท่ีใชใ้นการติดตามความเส่ียง คือ 

-  ดัชนีชีว้ัดความเส่ียง (Key risk indicator) ธนาคารกาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานกาํหนด
ดชันีช้ีวดัความเส่ียงจากรายการความเส่ียงสาํคญัท่ีไดจ้ากผลการประเมินความเส่ียงโดยตนเอง โดย
ดชันีฯ ท่ีกาํหนดข้ึนตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงนั้น พร้อมทั้งกาํหนด
ระดบัของการวดัติดตามและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Tolerance) ของดชันี ช้ีวดัความ
เส่ียงแต่ละตวั เพ่ือใชใ้นการติดตามและรายงานใหก้บัผูบ้ริหารและฝ่ายบริหาร  ความเส่ียงทราบ
ตามท่ีกาํหนด 

นอกจากน้ี หน่วยงานตอ้งทบทวนการจดัเกบ็ขอ้มูลดชันีช้ีวดัความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 
เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของดชันีฯ ว่ายงัสามารถสะทอ้นถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
อยา่งเหมาะสม 

-  ข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Data) ธนาคารไดมี้การจดัเกบ็และการรายงานขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความ
เสียหาย (Loss Data) เหตุการณ์ท่ีธนาคารสามารถป้องกนัความเสียหายไวไ้ด ้(Near misses) และ
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่สามารถประเมินมูลค่าได ้(Incident Data) เพ่ือใหธ้นาคารมีขอ้มูล
ในการติดตาม และบริหารจดัการความเส่ียง รวมทั้งกาํหนดมาตรการควบคุม ป้องกนั แนวทางการ
แกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การรายงานความเส่ียง (Reporting) ธนาคารไดก้าํหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญั 
คือ เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ดชันีช้ีวดัความเส่ียง ขอ้สังเกตท่ีตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการ
แกไ้ข ควบคุม หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีการแบ่งลาํดบัชั้นของการรายงาน คือ การ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) ท่ีอาจเกิดจากขอ้ร้องเรียน
ของลกูคา้ โดยธนาคารกาํหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติังานในการรับขอ้ร้องเรียนจากลกูคา้ ซ่ึงมี
รายละเอียดเก่ียวกบัช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียน กระบวนการพิจารณาตรวจสอบ ระยะเวลาใน
การดาํเนินการ และการแจง้ผลการดาํเนินการแก่ลกูคา้ เพ่ือใหก้ารพิจารณาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
และดาํเนินการหาขอ้ยติุขอ้ร้องเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ธนาคารไดมุ่้งเนน้การพฒันาบุคลากร กาํหนดใหมี้กระบวนการฝึกอบรม
พนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบติัของธนาคาร เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ 
ความเขา้ใจในงานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงาน
ท่ีกาํกบัดูแลธนาคาร 

 
 
 



 
 

 

5.2.4 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีฐานะของเงินลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนใน
บญัชีเพ่ือการธนาคารจาํนวน 4.08 ลา้นบาท โดยเป็นการถือครองตราสารทุนของธนาคารก่อนการควบรวม
กิจการเพ่ือจดัตั้งธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ย และจาํนวน 2,015.08 ลา้นบาท (ตามราคาตลาด) โดยเป็นการ
ถือครองตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจทางการเงิน(รายละเอียดตามตาราง 16)  

สาํหรับการติดตามดูแลความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคาร ทาํหนา้ท่ีกาํหนดแนวทางการบริหารตลอดจนติดตามความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของราคา ส่วนฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลธุรกรรมการซ้ือ
ขาย บริหาร Portfolio ตามนโยบายของธนาคาร  

ธนาคารใชน้โยบายในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของ
ตลาดโดยคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีจดัทาํรายงานของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดรองรับธนาคารประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายของเงินลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีมีตลาดรองรับ      หากไม่สามารถหาราคา
ตลาดของเงินลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนัไดธ้นาคารประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชก้ระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี รายละเอียดของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ปรากฏดงัแสดงใน ตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16   มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 

หน่วย : พนับาท

มูลค่าฐานะท่ีเกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1. มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุน

     1.1. มูลค่าตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)

            - ราคาทุน 2,106,854.14 1,447,173.72

            - ราคาตลาด 2,015,075.19 1,778,223.97

     1.2. ตราสารทุนอ่ืน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 4,800.00 4,800.00

2. กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน 83,243.13 42,830.98

3. กาํไร (ขาดทุน) ทีรั่บรู้ในงบดุลแต่ยงัไม่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน -90,525.08 282,235.28

4. ส่วนเกนิทุนสุทธิทั้งหมดจากการตรีาคาเงนิลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ขาย 0.00 282,235.28

5. ส่วนตํา่กว่าทุนสุทธิทั้งหมดจากการตรีาคาเงนิลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ขาย -90,525.08 0.00

6. มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่สําหรับฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนแยกตามวธีิการคาํนวณทีธ่นาคารพาณิชย์ใช้

     - วธีิ SA 171,689.39 151,557.04

     - วธีิ IRB

7. มูลค่าตราสารทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทีใ่ช้วธีิ IRB ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผนัให้ใช้วธีิ SA - -  
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5.2.5 ข้อมูลความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ธนาคารมีโครงสร้างของสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็น รายการเงินใหสิ้นเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
ถือจนกวา่จะครบกาํหนด ส่วนโครงสร้างหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดย
รายการหลกัดงักล่าวอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเม่ืออตัราดอกเบ้ียมี
ความผนัผวน ธนาคารกมี็ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบต่อรายได ้ และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่า
ของส่วนของผูถื้อหุน้) ดว้ย ดงันั้น ธนาคารจึงตอ้งมีการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือ
การธนาคาร เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

สาํหรับความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคารนั้น เป็นความเส่ียงท่ีทาํใหร้ายไดห้รือ
เงินกองทุนของธนาคารไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการ
สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate 
Sensitive items) ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากความแตกต่างของอายคุงเหลือ (Maturity Mismatch) และ
ความสามารถในการปรับอตัราดอกเบ้ียคร้ังต่อไป (Re-pricing Risk) ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
งบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร 

โดยธนาคารตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ซ่ึงมีลกัษณะของ
ความเส่ียง เป็นดงัต่อไปน้ี 

 ความเส่ียงจากช่วงเวลาในการเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุล
ระหวา่งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงินตามเวลาท่ี
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินครบกาํหนด (ในกรณีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) หรือเม่ือไรกต็ามท่ีมี
การเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (ในกรณีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั) 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้อ้างองิ (Basis risk) เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของ
สินทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของหน้ีสินแตกต่างกนั ถึงแมว้า่อาจจะมีวนัเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียตรงกนั 

 ความเส่ียงจากสิทธิแฝง (Option risk) ธนาคารมีความเส่ียงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญา
ทางการเงินของธนาคารไม่วา่ดา้นลกูหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีใหสิ้ทธิคู่สัญญาของธนาคารเปล่ียนแปลง
แผนการชาํระเงินหรือไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม    เม่ืออตัราดอกเบ้ียในตลาดมีการ
เปล่ียนแปลง    ผูถื้อสิทธิดงักล่าวมกัจะใชสิ้ทธิเม่ืออยูใ่นฐานะเสียเปรียบตามแผนการชาํระ
เงินเดิมอนัจะทาํใหต้น้ทุนดอกเบ้ีย อตัราผลตอบแทน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ รวมทั้ง
โครงสร้างสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเปล่ียนแปลงไปในทางดอ้ยลง 

ธนาคารมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั และ ประเมินความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการ
ธนาคาร เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียใน 2 แนวทาง ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ     (Net 
Interest Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิภายในช่วงเวลา 1 ปี 
ซ่ึงใชส้มมติฐานการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 100 Basic Point ท่ีเท่ากนั
ตลอดเส้นโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน – ลดลง  

 



 
 

 
2. การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลคา่ทางเศรษฐกิจ(Economic 

Value of Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ    ซ่ึงใชส้มมติฐาน 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 200 Basis Points  และกาํหนดใหผ้ลการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคารตอ้งไม่เกินกวา่อตัราร้อยละ 20 ของ
เงินกองทุนทั้งส้ิน 

จากการวดัค่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในมิติดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสามารถทราบสถานะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ธนาคารไดก้าํหนดระดบัเพดานความเส่ียง เพ่ือ
ควบคุมความเส่ียงไม่ใหเ้กินกวา่ระดบัเพดานท่ีกาํหนดไว ้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหน้ีสินใหท้ราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net  
Interest Income: NII) และ รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) โดยมีความถ่ีเป็นงวดรายเดือน  

นอกจากน้ี ธนาคารมีการทดสอบภาวะวกิฤตดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร    ซ่ึงเป็น
การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวกิฤต โดยใชส้ถานการณ์จาํลองของธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรือสถานการณ์จาํลองท่ีธนาคารกาํหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจาก
การทดสอบภาวะวิกฤตต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส ส่วนขอ้มูลผลการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดสุ้ทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ปรากฏดงัแสดงในตารางที่ 17 

 

ตารางที่ 17   ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ ต่อรายได้สุทธิ (Earnings) ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

หน่วย : พนับาท

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้

สุทธิ

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้

สุทธิ

บาท -234,169.80 -133,969.30

USD 0.00 0.00

EURO 0.00 0.00

อ่ืนๆ 0.00 0.00

รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ -234,169.80 -133,969.30

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สุทธิในอกี 1 ปีข้างหน้า -5.97 -3.90

สกลุเงนิ

 
 
หมายเหตุ :1. กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในสกลุเงินอ่ืน 
   2. ในท่ีน้ีใชส้มมติฐานการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 100 bps 
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