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1. บทนํา 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความสาํคญัของการบริหารงานโดยตระหนกัถึงความเส่ียง
ดา้นต่างๆ พร้อมไปกบัการกา้วไปอยา่งมัน่คงทางธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงจดัให้มีการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีดี
และการปฏิบติัตามประกาศ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเร่ืองหลกัเกณฑ์การดาํรง
เงินกองทุนตามเกณฑ ์Base II ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้บริษทัดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินไม่ตํ่ากวา่อตัราร้อยละ 8.5 เช่นเดียวกนักบัธนาคารพาณิชย ์และเพ่ือส่งเสริมการใชก้ลไลตลาดในการกาํกบัดูแล (Market 
Discipline) กลุ่มธุรกิจทางการเงินจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลเงินกองทุน ไดแ้ก่  เงินกองทุน ระดบัความเส่ียง กระบวนการประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหบุ้คคลภายนอก รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียง
และเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดก้าํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ 
Website ของบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) www.lhfg.co.th     
และ Website ของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) www.lhbank.co.th และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับงวด
ประจาํปีบญัชี 
 
2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

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

ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชว้ิธีการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิตตามหลกัเกณฑ์ Basel II หลกัการท่ี 1 ดว้ยวิธี 
Standardised Approach (SA) เช่นเดียวกนักบัธนาคารพาณิชยใ์นระดบั Solo basis โดยใชก้ารจดัอนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบั
เครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเทียบเคียบ เพ่ือกาํหนดนํ้าหนกัความเส่ียงตั้งแต่การรายงาน
เงินกองทุนงวดเดือนธนัวาคม 2555 เป็นตน้มา 

ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจจะเกิดผลขาดทุนอนัเน่ืองมาจากความผนัผวน
ทางดา้นราคาของฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้ ซ่ึงการดาํรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดาํรงเงินกองทุนเฉพาะความเส่ียงดา้นตลาดสําหรับฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้เท่านั้น ซ่ึงฐานะ  
ความเส่ียงดา้นตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมใน
บญัชีเพ่ือคา้ท่ีเกินกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดไว ้
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ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

กลุ่มธุรกิจได้เลือกใช้วิธีการคาํนวณเงินกองทุนสําหรับมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพยเ์ส่ียงด้านปฏิบัติการด้วยวิธี Basic 
Indicator Approach (วิธี BIA) ซ่ึงเป็นวิธีการคาํนวณเงินกองทุนอยา่งง่าย ตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด เน่ืองจาก
กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีธุรกรรมท่ีมีความซบัซอ้น 

 
3. โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ีกาํหนดให้สถาบนัการเงินปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินของตนเองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  
การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม โดยบริษทัเป็นบริษทัโฮลด้ิงท่ีไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) แต่จะเขา้ถือ
หุ้นในบริษทัอ่ืนเพ่ือการมีอาํนาจควบคุมกิจการ ดงันั้นการประกอบธุรกิจของบริษทัจึงแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีบริษทัเขา้ถือหุน้โดยออ้ม 

การประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งตามลกัษณะประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งได ้4 กลุ่มประเภทธุรกิจ คือ 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือใหมี้ความหลากหลาย
ในดา้นบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆและสามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงินให้แก่ลูกคา้อยา่งครบวงจร ทั้งดา้น   
เงินฝาก เงินให้สินเช่ือ กองทุนหลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาทางการเงิน และบริการต่างๆ เช่น บริการเป็นนายหนา้  ประกนัชีวิต บริการ   
รับชาํระค่าสินคา้และบริการ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริการ Cash Management เป็นตน้  

บริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ เม่ือวนัท่ี            
10 พฤษภาคม 2554 โดยใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์่า LHBANK โดยโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินปรากฏ
รายละเอียดแสดงตามแผนภาพที ่1 

 
แผนภาพที ่1   โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548 โดยไดรั้บอนุญาตจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายย่อย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง ขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจและขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เ พ่ือรายย่อย  และต่อมาเ ม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม  2554  
กระทรวงการคลงัโดยคาํแนะนาํของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพ่ือรายย่อย จาํกดั (มหาชน)    
ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ยเป็นธนาคารพาณิชย ์โดยใชช่ื้อวา่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  และได้
เปิดดาํเนินการธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554  ทาํให้ธนาคารสามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ได้
หลากหลายมากข้ึน 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 จากช่ือเดิมคือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
กองทุน ยไูนเตด็ จาํกดั โดยจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2551 ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์กองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษทัย่อยของบริษทั แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จาํกดัมหาชน ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้ เร่ิมเปิดให้บริการ      
ซ้ือขายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 ภายใตช่ื้อยอ่ LHS โดยเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยห์มายเลข 5 และไดรั้บ
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์  

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จํากัด เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
โดยบริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีชาํระแลว้   ประกอบธุรกิจให้บริการท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ตามขอบเขตท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ซ่ึงครอบคลุมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอยา่งครบ
วงจร   ทั้งการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้บัประชาชน การนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การควบรวบ
กิจการการประเมินมูลค่าหุน้ การจดัหาแหล่งเงินกู ้การปรับโครงสร้างหน้ี การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ การประเมิน
มูลค่าหลกัทรัพย ์และการใหค้าํปรึกษาทางการเงินดา้นต่างๆ 
 
4. เงนิกองทุน  

4.1    การบริหารเงนิกองทุน 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน เพ่ือให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งและเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต  ท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้
โดยมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งมีกระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอให้กับคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของ        
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการรักษาระดบัเงินกองทุนเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีอยู ่

4.2    โครงสร้างเงนิกองทุน (Capital structure) 

การดาํรงเงินกองทุนเป็นหลกัการสําคญัของสถาบนัการเงินสําหรับรองรับความเส่ียงและรักษาเสถียรภาพการดาํเนิน
ธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Basel III ซ่ึงตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าไดแ้ก่
เงินกองทุนประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทาง 
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การเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) และการกาํหนดอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 4.5 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 6.0 และอตัราส่วนเงินกองทุน
ทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 8.5 

จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีองคป์ระกอบเงินกองทุนตามหลกัการณ์   Basel III 
ทั้งส้ินมูลค่า 16,319.19 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่า
14,983.08 ลา้นบาท และ เงินกองทุนชั้นท่ี 2 มูลค่า 1,336.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.81 และร้อยละ 8.19 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน
ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม แผนภาพที ่2 และตารางที ่1 

 
แผนภาพที ่2   โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน  

                     
 

 
 
 
 
 
  

 
  

14,983.08 ล้านบาท
(91.81%)

1,336.11 ล้านบาท
(8.19%)

15,004.90 ล้านบาท
(95.88%)

644.29 ล้านบาท
(4.12%)

เงนิกองทุนทั้งส้ิน 16,319.19 ล้านบาท (100%) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

เงนิกองทุนทั้งส้ิน 15,649.19 ล้านบาท (100%) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 
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ตารางที่ 1   เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

    หน่วย : พนับาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2557 

1. เงินกองทุนช้ันที ่1 (1.1+1.2)             14,983,082.01              15,004,899.63  

     1.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10)             14,983,082.01              15,004,899.63  

          1.1.1 ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน             13,198,747.02  13,182,366.60 

          1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 0.00    0.00 

          1.1.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ)                  642,556.31  642,556.31 

          1.1.4 ทุนสาํรองตามกฎหมาย                  396,400.00  294,600.00 

          1.1.5 เงินสาํรองท่ีไดจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชีตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ หรือตามขอ้บงัคบัของ 0.00 0.00 

                   ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ     

          1.1.6 กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้หรือตามขอ้บงัคบัของธนาคารพาณิชย ์ 1,027,984.01 1,027,984.01 

                   ท่ีจดทะเบียนในประเทศ     

          1.1.7 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (1.1.7.1+1.1.7.2) (79,122.90) 1,811.46 

               1.1.7.1 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม (79,122.90) 1,811.46 

               1.1.7.2 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 0.00 0.00 

          1.1.8 รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็น 0.00 0.00 

                   เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน     

          1.1.9 รายการปรับต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตใหมี้ผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน  0.00 0.00 

          1.1.10 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (1.1.10.1+1.1.10.2) (203,482.43) (144,418.75) 

               1.1.10.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ1/ (203,482.43) (144,418.75) 

               1.1.10.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00 0.00 

                             ท่ีเป็นตราสารทางการเงินมีจาํนวนไม่เพียงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน    

     1.2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6) 0.00 0.00 

          1.2.1 เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

          1.2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

          1.2.3 เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกว่าผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุกประเภท  0.00 0.00 

                   ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2     

          1.2.4 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ท่ีธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไดรั้บ 0.00 0.00 

          1.2.5 รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00 0.00 

                   ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน     

          1.2.6 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (1.2.6.1+1.2.6.2) 0.00 0.00 

               1.2.6.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน2/ 0.00 0.00 

               1.2.6.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจาํนวนไม่เพียงพอ 0.00 0.00 

                           ใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน   

2. เงินกองทุนช้ันที ่2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)               1,336,108.78                   644,286.44  

     2.1 เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

     2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

     2.3 เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 0.00 0.00 

     2.4 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ท่ีธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไดรั้บ 0.00 0.00 

     2.5 เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 1,336,108.78 644,286.44 

     2.6 เงินสาํรองส่วนเกิน 0.00 0.00 

     2.7 รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  0.00 0.00 

          ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน     

     2.8 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 3/ 0.00 0.00 

3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1+2)             16,319,190.79              15,649,186.07  
1/  เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

2/  เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3/ เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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4.3   ความเพยีงพอของเงนิกองทุน  (Capital Adequacy) 

การดาํรงเงินกองทุนถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัสําหรับการช้ีวดัระดบัความมัน่คงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และเป็นขอ้กาํหนดหลกัของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีใชก้าํกบัดูแลธนาคารพาณิชยโ์ดยพิจารณาจากอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน
ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง หรือ BIS Ratio 

จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่
ร้อยละ 13.24 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 12.16 และ อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 12.16 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงกวา่อตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาํหนดตามหลกัเกณฑ ์Basel III คือร้อยละ 8.5 ร้อยละ 6.0 และ ร้อยละ 4.5 ตามลาํดบัปรากฏรายละเอียดแสดงตาม 
แผนภาพที่ 3     

 
แผนภาพที่ 3   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง และอตัราส่วน   

  เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่า  
16,319.19 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III เพ่ือรองรับความเส่ียงทั้งส้ินมีมูลค่า 
10,477.06 ลา้นบาทนั้น แสดงให้เห็นว่าปริมาณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอยูใ่นระดบัสูงเกินกว่าระดบัเงินกองทุน    
ขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด คิดเป็นมูลค่า 5,842.13 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอสาํหรับรองรับ
ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะปกติและภาวะวกิฤต ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม แผนภาพที ่4    

      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ 
สินทรัพยเ์ส่ียง และอตัราส่วน 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ 
เจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

อตัราส่วนเงินกองทุน
ทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

BIS Ratio 8.50% 

Capital Tier1 6.0% 

CET1 4.50% 
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 แผนภาพที่ 4   ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   เงนิกองทุนขั้นตํา่ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องดาํรงไว้สําหรับความเส่ียงแต่ละด้าน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินสุทธิจาํนวน 16,319.19 ลา้นบาท โดยเป็นการ
ดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดจาํนวน 10,477.06 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
เงินกองทุนขั้นตํ่าสาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจาํนวน 9,960.50 ลา้นบาท และ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจาํนวน 516.56 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าสาํหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากการทาํธุรกรรมของบริษทัลูกใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ท่ีเกินกวา่ระดบัท่ีมีนยัสาํคญั โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้น
ตํ่าท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งดาํรงเพ่ือรองรับความเส่ียง ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่2  ตารางที ่3 และ ตารางที ่4 
 
แผนภาพที ่5   เงินกองทุนขั้นตํา่ทีต้่องดาํรงเงนิสําหรับความเส่ียงแต่ละด้านของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 

   
 

  
 

9,960.50 ลา้นบาท
(95.07%)

516.56 ลา้นบาท
(4.93%)

8,690.40 ลา้นบาท
(95.08%)

449.87 ลา้นบาท
(4.92%)

9,960.50 ลา้นบาท

516.56 ลา้นบาท

5,842.13 ลา้นบาท

8,690.40 ลา้นบาท

449.87 ลา้นบาท
6,508.92 ลา้นบาท

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

ส่วนเกินจากมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่า 

เงนิกองทุนทั้งส้ิน 16,319.19 ล้านบาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

เงนิกองทุนทั้งส้ิน 15,649.19 ล้านบาท 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557  

 

เงนิกองทุนขั้นตํา่ทั้งส้ิน 10,477.06 ล้านบาท (100%) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

เงนิกองทุนขั้นตํา่ทั้งส้ิน 9,140.27 ล้านบาท (100%) 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
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ตารางที่ 2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิแยกตามประเภทสินทรัพย์  

โดยวธีิ SA 
    หน่วย : พนับาท 

เงนิกองทุนขั้นตํา่สําหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2557 

1. ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ                      9,822,615.56                     8,584,321.49  

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง              0.00 0.00 

           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล     

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกั               133,609.46 131,678.33 

           ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์     

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกั 8,265,254.35 6,981,134.74 

           ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน     

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 193,206.64 219,488.64 

     1.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 975,007.32 987,466.01 

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 255,537.79 264,553.77 

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ                         137,884.23                        106,075.59  

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) องคก์รปกครอง                0.00 0.00 

           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล     

     2.2 ลูกหน้ี PSEs ท่ีจดัเป็นลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีสถาบนัการเงินองคก์ร                  0.00 0.00 

           ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีจดัเป็นสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์    
  

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์     

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกั           39,070.95 27,207.52 

           ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน     

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 34,588.83 21,185.21 

     2.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 64,224.45 57,682.86 

     2.6  ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (สินทรัพยอ่ื์น) 0.00 0.00 

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

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าทีต้่องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดทีค่าํนวณโดยวธีิ SA                      9,960,499.79                     8,690,397.08  

 
ตารางที่ 3   เงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดํารงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัตกิารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิโดยวิธี BIA  

  หน่วย : พนับาท 
เงนิกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2557 

คาํนวณโดยวธีิ Basic Indicator Approach                       516,560.82                    449,871.14  

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํ่าทีต้่องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ                       516,560.82                    449,871.14  
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ตารางที่ 4   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง และอัตราส่วนเงินกองทุน      

ช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 

อตัราส่วน 

31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2557 

อตัราส่วน 
การดาํรงเงนิกองทุนของ
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

อตัราส่วนการดาํรง
เงนิกองทุนขั้นตํา่ตาม
เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

อตัราส่วนการดาํรง
เงนิกองทุนของ 

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

อตัราส่วนการดาํรง
เงนิกองทุนขั้นตํา่ตาม
เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

1. เงินกองทุนทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.24% 8.50% 14.55% 8.50% 

2. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.16% 6.00% 13.95% 6.00% 

3. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.16% 4.50% 13.95% 4.50% 

 
5. การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเป็น
บริษทัแม่ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกัด (มหาชน) และ บริษทัหลกัทรัพย  ์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) ตาม
โครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง 
ดงันั้น ความเส่ียงของบริษทัจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยภายในกลุ่ม  

5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทัว่ไป 

 ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและ           
มีประสิทธิภาพ โดยมีการกาํหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
เพ่ือวตัถุประสงค์หลกัในการป้องกนัความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการกาํหนดแนวปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ภายใตก้ารกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกับการกาํกบัตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีโดย
คาํนึงถึงการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้เงินฝากและลูกคา้สินเช่ืออย่างมีความเป็นธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใส รวมถึง   
การคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  

ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชก้าํกบัดูแลการทาํธุรกรรมภายในและภายนอก
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยการทาํธุรกรรมแต่ละ
ประเภทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ  ซ่ึงบริษทัลกูภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(Board of Director: BOD) มีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแผนกลยทุธ์  การดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการบริหาร ความต่อเน่ืองทางธุรกิจของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน การทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และกาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสม พร้อมทั้งดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบติัตามนโยบาย รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบั
ดูแลการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1.   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินผลให ้     
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors Committee) มีหนา้ท่ีเสนอนโยบาย วางแผนกลยทุธ์ และ     
ทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษทั และดาํเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติั อาํนาจอนุมติัการลงทุน และการบริหารดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร
กาํหนด 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการบริหาร  
ความเส่ียงของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน มีหนา้ท่ีนาํเสนอนโยบายและวางกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงประเภท
ต่าง ๆ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด รวมทั้งมีการประเมิน ติดตามและดูแล การนาํแนวนโยบายท่ี
ได้รับอนุมัติไปใช้ติดตามควบคุมดูแลให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้กรอบการบริหาร      
ความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี ยงัจัดให้มีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีรับผิดชอบกาํกบัดูแลและสนับสนุน      
งานบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ ของธนาคารและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมี
โครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็นอิสระแยกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของธนาคารชุดปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557    ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารระดบัสูงของสายงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ตาํแหน่ง    

กรรมการผูจ้ดัการ ประธาน 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ทุกกลุ่ม กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานบริหารความเส่ียง  กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการตลาดการธนาคาร กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงิน กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง เลขานุการ 
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4. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset and Liability Committee : ALCO) มีหนา้ท่ีในการ

บริหาร กาํหนดเป้าหมายและโครงสร้างทางการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคาร พิจารณาอนุมติั
นโยบายการลงทุนเพ่ือการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบ้ีย รวมถึงกาํหนดเพดานความเส่ียงด้าน   
สภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร 

5. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Sub-Operational Risk Management Committee)     
มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการและนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียง      
ดา้นปฏิบติัการ พิจารณากาํหนดแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องหรือระดบัความเส่ียง     
ท่ีเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งรายงานสถานะความเส่ียง การเปล่ียนแปลงสถานะความเส่ียง          
ด้านปฏิบัติการท่ีมีนัยสําคญั ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละคร้ังหรือเม่ือพบ       
การปฏิบติัท่ีแตกต่างจากกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ   
การดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 

6. คณะกรรมการสินเช่ือ (Credit Committee) มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัวงเงินสินเช่ือตามกรอบการพิจารณา
สินเช่ือท่ีธนาคารกาํหนด  

ในดา้นการปฏิบติังาน ธนาคารมีการจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รของธนาคารแยกตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยมี
การกระจายอาํนาจในการบริหารงานและกาํหนดอาํนาจการอนุมติั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการและ   
การสอบยนัความถกูตอ้งระหวา่งหน่วยงานอยา่งเหมาะสม (Check and Balance) 

สําหรับดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน ธนาคารมีระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางประกอบการปฏิบติังาน ทั้งน้ีจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบทาํหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการปฏิบติังานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบติั
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถือหุน้ในบริษทัอ่ืนและ
ไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ดงันั้น ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัจึงสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษทั และ ความเส่ียงของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไดไ้ปลงทุน      
ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารแลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) รวมทั้ง
บริษทัท่ีบริษทัเขา้ถือหุน้โดยออ้มไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์ จาํกดั และ บริษทั แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์ แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

• ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพ่ือลงทุนในกิจการอ่ืนและไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง ดงันั้น 
การตดัสินใจลงทุนในกิจการต่างๆ จึงมีความสาํคญัมากต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั
หลกัทรัพยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการดาํเนินงานของบริษทัจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลการ 
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ดาํเนินงานของบริษทัย่อยภายในกลุ่ม ซ่ึงแมว้่าจะมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานในอดีตแต่บริษทัไม่สามารถ
รับประกนัไดว้่าบริษทัยอ่ยของกลุ่มจะสามารถสร้างกาํไรให้กบับริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากผล
ประกอบการของธนาคารและบริษทัหลกัทรัพย ์ข้ึนอยูก่บัปัจจยัความเส่ียงภายในกิจการและ  ปัจจยัเส่ียงภายนอก
เป็นสาํคญั 

อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเลือกบริษทัท่ีจะลงทุนในอนาคต โดยจะเนน้
การลงทุนในธุรกิจท่ีช่วยเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บักลุ่มธุรกิจทางการเงิน การพิจารณาจากแนวโนม้การ
เติบโตของอุตสาหกรรม การแข่งขนัและศกัยภาพในการทาํกาํไรระยะยาว รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมและการบริหารความเส่ียงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

• ความเส่ียงของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทไปลงทุน ซ่ึงได้แก่  

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยมี์ความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อตลาดการเงินและสภาวะเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจไม่
วา่จะเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ การปรับตวัของคู่แข่งลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเ์ช่นกนั 

ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 
5 ดา้น หลกั ๆ คือ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียง       
ดา้นตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
(Operational Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสินเช่ือ 

ธนาคารจึงไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี การทาํประมาณการเงินกองทุน โดยผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงานและประมาณการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และการควบคุมความ
เส่ียงดา้นกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของธนาคารไดอ้ย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารของหน่วยงาน
ต่างๆ แสดงความคิดเห็นและนาํเสนอแผนต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ีธนาคารมี           
การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป            
โดยคณะกรรมการบริหารบริษทัจะเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกบัแผนงาน
ประจาํปีท่ีกาํหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือประเมินความสาํเร็จของแผนกลยทุธ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้

2) ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ธนาคารใชเ้คร่ืองมือในการกลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเส่ียงของลูกหน้ี ทั้งในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือช่วยใหก้ารอนุมติัสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและควบคุมความเส่ียงจาก
การท่ีลกูหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีไดเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลา โดยมีเคร่ืองมือท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
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- Credit Scoring Model เป็นเคร่ืองมือแยกแยะและจดัระดบัความเส่ียงของผูกู้ท่ี้เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึง 
ตวัแบบท่ีธนาคารใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือในปัจจุบนั ไดรั้บการพฒันาดว้ยขอ้มูลพ้ืนฐานทางสถิติของ
ลกูคา้ธนาคาร ประกอบกบัใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Base) 

- Credit Rating Model เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเส่ียงของผูกู้ท่ี้เป็น          
นิติบุคคล โดยอาศยัขอ้มูลผลประกอบการทางธุรกิจมาประกอบการวิเคราะห์ตามหลกัการทางสถิติ เพ่ือช่วยให้
ธนาคารสามารถคาดคะเนระดบัความเส่ียงของลกูหน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 

ทั้ งน้ีธนาคารไดต้ระหนักถึงระดบัความแม่นยาํและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีธนาคาร
นาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช ้ตวัแบบและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมถึงการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือช้ีวดัความเส่ียงดา้นเครดิตให ้

สามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจและรักษาระดบัคุณภาพสินเช่ือของธนาคารท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีมัน่คงและ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

3) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

- ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา (Price Risk) 

ธนาคารมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในพอร์ตการลงทุนแบบถือครองจนครบกําหนดไถ่ถอน       
(Held to maturity: HTM) และนโยบายการลงทุนระยะปานกลางในพอร์ตเผื่อขาย (Available for sale :AFS) แต่
ยงัไม่มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง เช่น ตราสารอนุพนัธ์ โดยการลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคาร
เป็นการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํรงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดและ
เพ่ือดาํรงสภาพคล่องระหว่างวนั ธนาคารจึงเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า โดยส่วนใหญ่เป็น         
การลงทุนในพนัธบัตรภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และจากการท่ีธนาคารได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย ์      
เตม็รูปแบบเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 ทาํใหธ้นาคารสามารถขยายการลงทุนในการดาํเนินธุรกิจในการลงทุน
ตราสารหน้ีของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารมีการใชแ้บบจาํลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยธนาคารไดใ้ชค้่าความเส่ียงท่ีคาํนวณไดเ้ป็น
แนวทางในการกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงไดมี้การรายงานในคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของธนาคารอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผู้บ้ริหารธนาคารไดรั้บทราบสถานะระดบัความเส่ียง  

- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลกัษณะของรายการในสินทรัพย ์
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารและความไม่สอดคลอ้งระหวา่งระยะเวลาคงเหลือ
ในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ของรายการทางดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและรายการนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะทาํหน้าท่ีควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวโดยทาํการกาํหนดโครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย 
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ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และควบคุมดูแลใหโ้ครงสร้างอตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวร้วมทั้งควบคุม
สัดส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียในระยะเวลาครบกาํหนดต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ธนาคารมีการติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบ้ีย รวมทั้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income: NII) และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือเป็นการวดัระดบัความเส่ียง
ดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคารในภาวะปกติ 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

ปัจจุบนัธนาคารมีการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็นเงินไทย 
(Baht) ทั้งประเภทรับซ้ือ (Buy) และขาย (Sell) แต่ทั้งน้ี ธนาคารไดมี้การกาํหนดให้การดาํรงฐานะเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ ส้ินวนั ไม่เกินกวา่จาํนวนท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั้น ธนาคารจึง
มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัท่ีไม่มีนยัสาํคญั 

4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องนั้นมีทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในจะ
ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคาร ส่วนปัจจยัภายนอกข้ึนอยูก่บัสภาพคล่องของตลาด
และ ความเช่ือมัน่ของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

ธนาคารจดัการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง จากการจดัทาํรายงาน Liquidity Gap แยกวิเคราะห์ 2 

ลกัษณะไดแ้ก่ รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิตามช่วงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะ   
สภาพคล่องสุทธิหลงัปรับพฤติกรรมผูฝ้ากเงิน (Behavior Liquidity Gap) เพ่ือวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
ของธนาคารตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดช่วง 1 ปี ขา้งหนา้ เพ่ือให้
ธนาคารสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดอ้ยา่งเหมาะสม และรองรับพฤติกรรมทั้งดา้นกระแสเงินเขา้และ
ออกท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
ธนาคารอยา่งสมํ่าเสมอ 

5) ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

ธนาคารมีการกาํหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในท่ีดี และมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานเพ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจในขั้นตอนการทาํงาน และ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยกาํหนดใหมี้กระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  การประเมินความเส่ียง
และการติดตามความเส่ียงเป็นตน้ 

ธนาคารไดมี้การนาํเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ คือ การประเมินความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) เพ่ือใหท้ราบถึงจุดท่ีมีความเส่ียงใน
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลความเสียหาย เพ่ือจะนําไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังานรวมทั้งป้องกนัความเส่ียงไม่ให้เกิดข้ึนอีก การจดัทาํดชันีช้ีวดั ความเส่ียง (Key Risk 
Indicators: KRIs) เพ่ือใชใ้นการติดตามความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน การจดัทาํแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  



 
 

 
การเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel– Pillar III ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557                                                                        หน้า 15 จาก 53 

 
(Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนจนอาจทาํใหก้ารดาํเนินงานของ
ธนาคารตอ้งหยดุชะงกั 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัไดมี้การกาํหนดนโยบายในการใชบ้ริการบุคคลภายนอกและนโยบายการออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่โดยกาํหนดให้หน่วยงานท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ตอ้ง
ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลและประเมินความเส่ียง โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงช่วยพิจารณาและใหค้วามเห็นประกอบ 
ก่อนการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกหรือการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือให้มีการระบุ วดั และติดตามความเส่ียง
จากการดาํเนินการดงักล่าวได ้รวมทั้ง ธนาคารยงัจดัให้มีแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับการดาํเนินการของธนาคารภายใต ้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น วินาศภยั และ
ภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ธนาคารสามารถให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือลดเวลาการหยุดชะงกัการ
ดาํเนินงานของธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงทุกหน่วยงานของธนาคารไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการ
จัดทาํและปรับปรุงแผนดังกล่าวทุกๆ ปี รวมถึงธนาคารได้มีการซักซ้อมการฟ้ืนฟูระบบคอมพิวเตอร์หลัก    
(Core Banking) และการปฏิบติังานในธุรกรรมงานสาํคญัของธนาคารเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ธนาคาร
สามารถดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะวกิฤตต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานนั้น ธนาคารไดจ้ดัส่งพนกังาน
เขา้รับการอบรมสัมมนาจากผูจ้ดัสัมมนาภายนอกและมีการจดัอบรมสัมมนาภายในให้แก่พนักงาน โดยเชิญ
วิทยากรท่ีมีความชาํนาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้ งวิทยากรผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญจาก
ภายนอกมาใหค้วามรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในการปฏิบติังานของพนกังาน 

นอกจากน้ี ธนาคารไดพ้ฒันาช่องทางการส่ือสารใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
ในรูปแบบระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (E-Leaning) เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังาน มีความเขา้ใจและตระหนกั
เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ สามารถนาํไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)  

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดว้างกรอบและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความเติบโตบนพื้นฐานการบริหารความเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภาพควบคู่กบัการสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้กบัองค์กร  โดยบริษทัมีการควบคุมดูแลการบริหาร
จดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ มีการกาํหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการป้องกนัความเส่ียงและการบริหารจดัการความเส่ียงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการกาํกบัตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี โดยคาํนึงถึงการ
ให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้อย่างมีความเป็นธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใส  คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ        
ผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

1) ความเส่ียงจากการแข่งขัน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมให้ใชว้ิธีการคิดค่าธรรมเนียมแบบต่อรองอย่างเสรี  พร้อมกบัการเปิดเสรี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไม่จาํกดัจาํนวน  ซ่ึงการปรับเปล่ียนวธีิการคิดค่าธรรมเนียมและการเปิด 
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เสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์งักล่าว ส่งผลใหบ้ริษทัหลกัทรัพยมี์การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน รวมทั้ง
มีบริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งใหม่เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทั  อยา่งไรกต็าม บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและเตรียมความพร้อมในการแข่งขนั โดยกาํหนดกล
ยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การขยายฐานลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ทั้งลูกคา้บุคคลและลูกคา้สถาบนั 
เป็นลาํดบัแรก รวมถึงมีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน พฒันาศกัยภาพของระบบการซ้ือขายทาง
อินเตอร์เน็ตให้มีความสะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใชง้าน  ควบคุมการใชจ่้าย และพฒันาศกัยภาพ ความรู้
ความสามารถของผูติ้ดต่อกบั ผูล้งทุน 

2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ 

รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นรายไดห้ลกัของบริษทั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าซ้ือขาย
โดยรวมตามสภาวะตลาดและความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน  ในสภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวนจากปัจจยัต่างๆ  ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมได ้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ปัญหาการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ราคานํ้ามนั เป็นตน้ 
อาจส่งผลกระทบกบัปริมาณ การซ้ือขายหลกัทรัพย ์และส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าธรรมเนียมการเป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของรายไดจ้ากค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
บริษทัจึงมีแผนกระจายโครงสร้างรายไดแ้ละการดาํเนินธุรกิจ   ซ่ึงจะไม่พึงพิงรายไดด้า้นใดดา้นหน่ึงเป็นหลกั 
ด้วยการขยายการให้บริการด้านอ่ืนๆ  เช่น การให้บริการสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน              
การใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้      

3) ความเส่ียงในการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่ 

ปี 2557 เป็นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากลูกคา้
บุคคลท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีปริมาณซ้ือขายมากเป็นหลกั  จึงมีความเส่ียงท่ีจากการกระจุกตวั  เพ่ือลด  
ความเส่ียงดงักล่าวบริษทัมีแผนการขยายฐานลูกคา้รายย่อยให้เพ่ิมมากข้ึนดว้ยแผนส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ผา่นโครงการ Banker-to-Broker กบัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ท่ีมีฐานลูกคา้
จาํนวนมากท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ์การลงทุน โครงการออมหุ้น การให้ความรู้แก่นักลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
และการเพ่ิมสัดส่วนนกัลงทุนประเภทสถาบนัใหม้ากข้ึน      

4) ความเส่ียงเกีย่วกบับุคลากร 

ธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพิงบุคลากรดา้นเจา้หนา้ท่ีการตลาดท่ีมีความรู้  ประสบการณ์  และ
มีใบอนุญาต ในการทาํหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน เพ่ือให้คาํแนะนาํในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเพ่ือขยาย
ฐานลูกคา้  บริษทัจึงให้ความสําคญัทั้งการสรรหาเจา้หน้าท่ีการตลาดท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และมีนโยบาย
ต่างๆ เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหล่านั้นใหท้าํงานกบับริษทัในระยะยาว และบริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการ
สร้างเจา้หนา้ท่ีการตลาดรุ่นใหม่ผา่นโครงการ Young Financial Advisor ซ่ึงบริษทัไดเ้ร่ิมโครงการแลว้ตั้งแต่ตน้
ปี 2557  
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5)  ความเส่ียงในธุรกรรมการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์จัดจาํหน่ายไดต้ามจาํนวนท่ี
รับประกนัไว ้ ซ่ึงอาจเกิดจากราคาเสนอขายไม่เหมาะสม  ความผนัผวนของสภาวะตลาด  ซ่ึงอาจทาํให้ตอ้งรับ 
ผลขาดทุนจากการรับหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการจดัจาํหน่ายเขา้บญัชีเงินลงทุน บริษทัไดก้าํหนดแนวทางใน    
การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยบริษทัจะทาํการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลกัษณะธุรกิจ ขอ้มูลเบ้ืองตน้      
ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้การดาํเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ รวมถึงความสนใจของ
นกัลงทุน ความตอ้งการท่ีจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายของนกัลงทุน เพ่ือนาํขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจใน 

การพิจารณารับเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัเป็นผูจ้ดัหน่าย
หลกัทรัพยจ์าํนวน 2 บริษทั ซ่ึงประสบความสาํเร็จ ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นอยา่งดี 

6) ความเส่ียงจากหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญของลูกหนีห้ลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงจากหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากลูกคา้ท่ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแต่
ไม่สามารถชาํระเงินได้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และลูกคา้ท่ีกู้ยืมเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยข์องบัญชีเครดิต          
บาลานซ์    

ลูกคา้บัญชีเงินสด บริษทัได้ให้ความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา้ โดยการกาํหนดวงเงิน        
ซ้ือขายท่ีเหมาะสมตามฐานะการเงินของลูกคา้แต่ละราย  มีการทบทวนสถานะการเงินและการใชว้งเงินของ
ลูกคา้อย่างใกลชิ้ดสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีบริษทักาํหนดให้มีหลกัประกนัร้อยละ 20 ของวงเงินท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์    
ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และบริษัทมีกระบวนการติดตาม           
การชาํระเงินจากลกูคา้    

บริษทัโดยคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงไดก้าํหนดนโยบายการใหกู้ย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ เพ่ือให้
ปริมาณการกูย้ืมอยู่ในระดบัท่ีบริษทักาํหนดและเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยวงเงินให้กูย้ืมของ
ลูกคา้แต่ละรายตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัฐานะการเงินของลูกคา้ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกองทุน
ของบริษทั  อตัราส่วนเงินให้กูย้ืมต่อเงินกองทุนโดยยอดหน้ีทั้ งหมดตอ้งไม่เกิน 1 เท่าของเงินกองทุนและมี     
การควบคุมไม่ใหซ้ื้อหลกัทรัพยก์ระจุกตวัในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์(เฉพาะเงินตน้)  ท่ีระงบัการรับรู้รายได ้
จาํนวน 69.6 ลา้นบาท และไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ทั้งจาํนวน ลูกหน้ีดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดก่อนท่ี
บริษทัเขา้ซ้ือกิจการจาก บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย์ประเภทเงินสดจํานวน  16.3 ล้านบาท       
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยมี์ยอดหน้ีคงเหลือจาํนวน 43.9 ลา้นบาท ลูกหน้ีเหล่าน้ีมีหลกัประกนัมากกวา่
มูลหน้ี ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัไม่มีหน้ีสูญหรือการตั้งสาํรองเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจากลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์
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 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ
รายงานทางการเงินอยา่งครบถว้นเพียงพอและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และสอดคลอ้งตามกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสม กาํกบัดูแล และติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

สาํหรับการควบคุมภายในของธนาคาร ฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการกาํกบัดูแล
กิจการในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของธนาคาร เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของธนาคารมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุดและรายผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสั่งการและให้ความเห็นเพ่ิมเติม            
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร  เพ่ือทราบหรือให้
ความเห็นเป็นประจาํทุกไตรมาส และฝ่ายจดัการของธนาคารจะนาํไปพิจารณาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองต่างๆ         
ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม และจัดให้มีระบบติดตามในการดาํเนินการของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและ
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจดัการดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ซ่ึงนาํไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั การเพ่ิมมูลค่าในกิจการ ความมัน่คงและการเจริญเติบโตอยา่งมี
เสถียรภาพและยัง่ยืน รวมทั้งให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอรวมทั้งคาํนึงถึงความเส่ียงและวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  ดงันั้น 
บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัไดย้ึดหลกั 4 ประการเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่        
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ ไดแ้ก่ ความโปร่งใส ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความสามารถในการแข่งขนั 

5.2 ข้อมูลการประเมนิความเส่ียงแต่ละด้านของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงไม่ไดท้าํธุรกิจ
ของตนเอง ความเส่ียงของบริษทัจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะบริษทั
ลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีแนวทางการประเมินความเส่ียงแต่ละดา้น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

5.2.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไว ้
รวมถึงโอกาสท่ีคู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิตและความเส่ียงอนัเกิดจากการท่ีคุณภาพของสินเช่ือ หรือ
เงินลงทุนเส่ือมลงและไม่สามารถปรับราคาเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินใหสิ้นเช่ือ ท่ีเป็นธุรกรรมหลกัของ
ธนาคาร ทั้งในดา้นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสินทรัพยข์องธนาคารและส่วนท่ีเป็นภาระผกูพนั เช่น การใหกู้ย้มืและธุรกรรม
ท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญามีภาระท่ีตอ้งส่งมอบสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีแก่ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุน  
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รวมถึงโอกาสท่ีคู่คา้จะถกูปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลค่าตลาดของตราสาร
ท่ีมีมูลค่าลดลง 

• นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือ เพ่ือควบคุม ป้องกนัและ
ลดทอนความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนจากธุรกรรมการให้สินเช่ือของธนาคาร เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหวา่งความเส่ียง
ในการให้สินเช่ือกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ โดยวางนโยบายให้มีเป้าหมายและกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมกบั    
ความเส่ียงของแต่ละประเภทสินเช่ือของธนาคาร  เพ่ือสร้างเป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานและมีความยดืหยุน่ใน
การปรับปรุงนโยบาย  โดยอยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงต่างๆ ท่ียอมรับได ้ และสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 หลกัการให้สินเช่ือ ท่ีตอ้งพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ อาทิ พ้ืนท่ีเป้าหมายในการให้สินเช่ือ ประเภทธุรกิจ 
ลกัษณะสินเช่ือ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีธนาคารไม่ใหก้ารสนบัสนุน       

 หลกัการการใหสิ้นเช่ือแก่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง และ
หลกัการการให้สินเช่ือสาํหรับลูกหน้ีท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ ผูบ้ริหาร
ของธนาคาร 

 การกาํหนดขอบเขตวงเงินใหกู้ย้มืต่อรายเพื่อลดความเส่ียงในการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
ทั้งน้ีธนาคารยงักาํหนดใหมี้การรายงานเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการยกเวน้เง่ือนไขต่างๆ 

และ/หรือ การปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่าน้ีใหก้บัคณะกรรมการของธนาคาร  

• เคร่ืองมอืการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือ วิธีการต่างๆ ท่ีสามารถติดตามควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย     
การบริหารความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ งจัดทําข้อมูลเพ่ือเป็น            
เคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางความเส่ียง ระดบัความเส่ียง เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการติดตามและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
พร้อมจัดทาํรายงานนาํเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอย่าง
สมํ่าเสมอเพ่ือตดัสินใจไดท้นัเวลา  โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1) การระบุความเส่ียง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเส่ียงโดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบั           
ตวัลูกหน้ี ธุรกิจของลูกหน้ี/คู่สัญญา และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละการดาํเนินธุรกิจของ
ลูกหน้ี/คู่สัญญาตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร รวมทั้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ และแนวโน้มการค้างชําระ ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และ        
ความเส่ียงดา้นเครดิตได ้นอกจากน้ี ธนาคารยงัจดัให้มีการสอบทานการจดัระดบัความเส่ียงของลูกหน้ีและสอบทาน
ความสอดคลอ้งกบัปัจจยัเส่ียงท่ีกาํหนด 

2) การวดัความเส่ียง (Risk Measurement)  เน่ืองจากลกัษณะของความเส่ียงดา้นเครดิตมีความแตกต่างกนัไป
ตามประเภทสินเช่ือ ธนาคารจึงมีการใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหส้ามารถสะทอ้นความเส่ียงในสินเช่ือแต่ละประเภท
ไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้ งการใช้เคร่ืองมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีสามารถ
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่ง    
ประเทศไทย  รวมทั้งจดัทาํขอ้มูลเพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางความเส่ียง ระดบัความเส่ียงเพ่ือท่ีจะสามารถ 
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ดาํเนินการติดตามและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมจดัทาํรายงานนาํเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือตดัสินใจไดท้นัเวลา 

ธนาคารได้พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเช่ือของธนาคาร   ประกอบด้วย              
Credit Rating Model และ Credit Scoring  Model ซ่ึงไดรั้บการพฒันาโดยฝ่ายบริหารความเส่ียงทั้งน้ี Credit Rating 
Model ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตสาํหรับลกูคา้นิติบุคคล ส่วน Credit Scoring Model ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตสาํหรับ
ลูกคา้บุคคลธรรมดา  ซ่ึงธนาคารไดต้ระหนกัถึงระดบัความแม่นยาํและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีธนาคาร
นาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพ่ือลดการพ่ึงพิงการใชดุ้ลยพินิจของผูอ้นุมติัในกระบวนการพิจารณา
อนุมติัสินเช่ือ  ธนาคารมีการติดตามผลของการใชต้วัแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ 
เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยเคร่ืองมือทั้งสองจะผา่นความเห็นชอบในการพฒันาและนาํมาใชแ้ต่ละ
คร้ังจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร  

3) การติดตามดูแลความเส่ียงด้านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจดัใหมี้กระบวนการ
ติดตามดูแลความเส่ียงดา้นเครดิต ท่ีทาํให้ทราบถึงปริมาณและระดบัความเส่ียงของลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั 
และทันต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ ทั้ งในระดับรายลูกหน้ี และระดับพอร์ตเงินให้สินเช่ือ         
โดยกาํหนดใหมี้การทบทวนวงเงินทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สาํหรับสินเช่ือระยะสั้น ส่วนสินเช่ือระยะยาว ธนาคาร
กาํหนดให้มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนลูกหน้ีทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เช่นกนั พร้อมจดัทาํรายงานการเยี่ยมลูกหน้ี 
เพ่ือรายงานสถานะของลูกหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือให้ทราบถึงความกา้วหน้าหรือ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อกิจการของลูกหน้ี อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ความสามารถของลูกหน้ีท่ีจะชาํระหน้ีคืนได้
อย่างละเอียด ตรงตามท่ีธนาคารกาํหนด รวมถึงการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนัทั้งในดา้นมูลค่า และ
สภาพคล่อง  

นอกจากน้ี ธนาคารยงัดาํเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ท่ีครอบคลุมความเส่ียง         
ดา้นเครดิตอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีหรือคู่สัญญาแต่ละรายและ
เครดิตประเภทต่างๆ ภายในพอร์ตและนําผลกระทบของการเส่ือมคุณภาพเครดิตในพอร์ตสินเช่ือของลูกหน้ีมา
พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถดาํเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนักาล 

4) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต 
ธนาคารมีการกาํหนดระดบัการกระจุกตวัสูงสุดของเงินใหสิ้นเช่ือทั้งในระดบัภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit) 
และระดบัลูกคา้เพ่ือควบคุมไม่ให้ธนาคารมีความเส่ียงดา้นเครดิตในภาคธุรกิจหน่ึงๆ หรือลูกคา้รายใดรายหน่ึงมาก
เกินไป ซ่ึงเม่ือใดท่ีระดบัความเส่ียงถึง Limit ท่ีกาํหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมให้ระดบัความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ี ธนาคารยงัจดัให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพ่ือให้การจดัการ
ความเส่ียงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการท่ีธนาคารกาํหนด 
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• คาํจํากดัความของการผดินัดชําระหนีแ้ละการด้อยค่าของสินทรัพย์  

 - การผิดนดัชาํระหน้ี หมายถึง การท่ีลูกหน้ี/คู่สัญญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระหรือลูกหน้ีท่ีไดรั้บการจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 
หรือตํ่ากว่าตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจัดชั้น และการกนัเงินสํารองของ
สถาบนัการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ หมายถึง สินทรัพยจ์ะเกิดการดอ้ยค่าก็ต่อเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น      
สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

สําหรับรายละเอียดของขอ้มูลเชิงปริมาณของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิต ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม  
ตารางที่ 5 ตารางที่ 6.1 ตารางที่ 6.2 ตารางที่ 7  ตารางที่ 8.1  ตารางที่ 8.2  ตารางที่ 9.1  ตารางที่ 9.2  ตารางที่ 10.1 ตารางที่ 10.2   
ตารางที ่11 ตารางที ่12  ตารางที ่13.1 และ ตารางที ่13.2 
 

ตารางที ่5   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีสํ่าคญั ก่อน พจิารณาผล   
    การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

 หน่วย : พนับาท 
รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)                     158,844,987.83                      143,878,071.22  

     1.1 เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ 1/ 125,214,909.45 107,214,477.98 

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 31,999,671.81 34,446,227.36 

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 1,630,406.57 2,217,365.88 

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00 

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3)                       13,530,231.72                        11,676,980.35  

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต และการคํ้าประกนัอ่ืน 2,765,009.39 2,824,657.14 

     2.2 สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด4/ 0.00 0.00 

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 10,765,222.33 8,852,323.21 

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย   
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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ตารางที่ 6.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ําคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ จําแนกตามภูมภิาคของลูกหนี ้

 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

        หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหนี ้

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเชื่อ 
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุน 
ในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ 

รวม 

การรับอาวลัตัว๋เงนิ  
การคํา้ประกนัการกู้ยมืเงนิ 
และเลต็เตอร์ออฟเครดติและ

การคํา้ประกนัอืน่ 

สัญญาอนุพนัธ์ 
นอกตลาด 

วงเงนิที่ยงัมิได้เบิกใช้ซึ่ง สง.  
ได้ผูกพนัไว้แล้ว  

(Undrawn committed line) 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 135,966,830.56 102,336,752.18 31,999,671.81 1,630,406.57 0.00 11,414,665.82 2,598,676.23 0.00 8,815,989.59 

2. ภาคกลาง 474,043.75 474,043.75 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 

3. ภาคเหนือ 5,041,551.82 5,041,551.82 0.00 0.00 0.00 206,598.17 63,063.40 0.00 143,534.77 

4. ภาคตะวนัออก 3,973,917.87 3,973,917.87 0.00 0.00 0.00 762,954.39 4,383.72 0.00 758,570.67 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,114,090.39 7,114,090.39 0.00 0.00 0.00 411,548.49 55,377.97 0.00 356,170.52 

6. ภาคตะวนัตก 24,010.61 24,010.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้ 6,250,542.83 6,250,542.83 0.00 0.00 0.00 711,464.85 43,508.07 0.00 667,956.78 

รวม 158,844,987.83 125,214,909.45 31,999,671.81 1,630,406.57 0.00 13,530,231.72 2,765,009.39 0.00 10,765,222.33 
1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินใหส้ินเชื่อสุทธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/  หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 6.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ําคัญก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติ จําแนกตามภูมภิาคของลูกหนี ้

 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

       หน่วย : พนับาท  

ภูมิภาคของลูกหนี ้

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 

รวม 
เงนิให้สินเชื่อ 
รวมสุทธิ 1/ 

เงนิลงทุน 
ในตราสารหนีสุ้ทธิ 2/ 

เงนิฝาก  
(รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ 

รวม 

การรับอาวลัตัว๋เงนิ  
การคํา้ประกนัการกู้ยมืเงนิ 
และเลต็เตอร์ออฟเครดติและ

การคํา้ประกนัอืน่ 

สัญญาอนุพนัธ์ 
นอกตลาด 

วงเงนิที่ยงัมิได้เบิกใช้ซึ่ง 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. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้ 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 
1/ รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินใหส้ินเชื่อสุทธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที่ 7   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพจิารณาผลการปรับลด 
     ความเส่ียงด้านเครดติ จําแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื    

     หน่วย : พนับาท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

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

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 42,053,883.59 116,791,104.24 158,844,987.83 32,809,331.84 111,068,739.38 143,878,071.22 

     1.1 เงินใหสิ้นเช่ือรวมสุทธิ1/ 39,604,286.66 85,610,622.79 125,214,909.45 28,562,369.72 78,652,108.26 107,214,477.98 

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 819,190.36 31,180,481.45 31,999,671.81 2,029,596.24 32,416,631.12 34,446,227.36 

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 1,630,406.57 0.00 1,630,406.57 2,217,365.88 0.00 2,217,365.88 

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 3,727,891.17 9,802,340.55 13,530,231.72 3,892,420.26 7,784,560.09 11,676,980.35 

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การคํ้าประกนัการกูย้มืเงิน  2,424,602.18 340,407.21 2,765,009.39 2,532,360.11 292,297.03 2,824,657.14 

           และเลต็เตอร์ออฟเครดิต และการคํ้าประกนัอ่ืน             

     2.2 สญัญาอนุพนัธ์นอกตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผ้กูพนัไว้
แลว้ (Undrawn committed line) 

1,303,288.99 9,461,933.34 10,765,222.33 1,360,060.15 7,492,263.06 8,852,323.21 

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผือ่การปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  
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ตารางที่ 8.1   มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนีก้่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจําแนกตามภูมิภาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจัดชั้นที ่

ธปท.กาํหนด 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

       
หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหนี ้
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี้2/ 

สงสัยจะสูญ ปกต ิ กล่าวถงึเป็นพเิศษ ตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 100,899,406.71 1,372,873.60 344,116.80 491,509.81 1,310,092.12 104,417,999.04 0.00 

2. ภาคกลาง 478,546.29 0.00 0.00 0.00 0.00 478,546.29 0.00 

3. ภาคเหนือ 4,933,565.48 4,769.61 116,548.97 23,163.93 26,379.60 5,104,427.59 0.00 

4. ภาคตะวนัออก 3,846,002.58 84,693.70 19,739.20 19,954.96 17,374.80 3,987,765.24 0.00 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,077,132.52 0.00 10,192.76 35,927.40 56,035.39 7,179,288.07 0.00 

6. ภาคตะวนัตก 24,010.61 0.00 0.00 0.00 0.00 24,010.61 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้ 5,714,930.16 521,569.65 16,901.67 0.00 30,818.33 6,284,219.81 0.00 

รวม 122,973,594.35 1,983,906.56 507,499.40 570,556.10 1,440,700.24 127,476,256.65 0.00 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหส้ินเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ย 

 
 
 

 



.  
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ตารางที่ 8.2   มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนีก้่อนพจิารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจําแนกตามภูมิภาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจัดชั้นที ่

ธปท.กาํหนด 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

    
  

  หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหนี ้
เงนิให้สินเชื่อรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี้2/ 

สงสัยจะสูญ ปกต ิ กล่าวถงึเป็นพเิศษ 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. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้ 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 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหส้ินเชื่อและดอกเบี้ยคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ย 
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ตารางที่ 9.1   มูลค่าของเงินสํารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญทีต่ัดออกจากบัญชีระหว่างงวด   
    สําหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จําแนกตามภูมิภาค  

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

   หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้3/ 

Specific provision General Provision2/ Specific provision 
มูลค่าหนีสู้ญที ่

ตดัออกจากบัญชีระหว่างงวด 

1. กรุงเทพและปริมณฑล  840,821.69 0.00 0.00 

2. ภาคกลาง  0.00 0.00 0.00 

3. ภาคเหนือ  27,791.78 0.00 0.00 

4. ภาคตะวนัออก  5,443.54 0.00 0.00 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  30,829.93 0.00 0.00 

6. ภาคตะวนัตก  0.00 0.00 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้  0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้  20,351.48 0.00 0.00 

รวม 1,336,108.78 925,238.42 0.00 0.00 
1/ รวมมูลค่าเงินสาํรองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 
2/ ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย 

    

 
ตารางที่ 9.2   มูลค่าของเงินสํารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญทีต่ัดออกจากบัญชีระหว่างงวด  
   สําหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี ้จําแนกตามภูมภิาค  

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

   หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหนี ้

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้3/ 

Specific provision General Provision2/ Specific provision 
มูลค่าหนีสู้ญที ่

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. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้  0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้  21,517.43 0.00 0.00 

รวม 714,588.16 767,278.22 0.00 0.00 
1/ รวมมูลค่าเงินสาํรองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 
2/ ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย 
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ตารางที่ 10.1   มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จําแนกตาม 
     ประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจัดช้ันที่ ธปท.กาํหนด  
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

   หน่วย : พนับาท  
ประเภทธุรกจิ ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 421,080.32 0.00 0.00 0.00 0.00 421,080.32 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย ์

22,174,454.98 330,963.29 90,279.89 54,463.07 313,018.78 22,963,180.01 

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการ
ก่อสร้าง 

1,008,859.66 0.00 21,458.01 31,208.72 100,422.33 1,161,948.72 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 26,682,750.95 496,006.75 46,562.07 9,778.61 102,291.49 27,337,389.87 

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 28,781,412.90 423,612.35 161,328.88 422,376.05 739,476.33 30,528,206.51 

6. อ่ืนๆ 43,905,035.54 733,324.17 187,870.55 52,729.65 185,491.31 45,064,451.22 

รวม 122,973,594.35 1,983,906.56 507,499.40 570,556.10 1,440,700.24 127,476,256.65 
* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

   
 

ตารางที่ 10.2   มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จําแนกตาม 
     ประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจัดช้ันที่ ธปท.กาํหนด 
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

   หน่วย : พนับาท  
ประเภทธุรกจิ ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ตํา่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 

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

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย ์

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

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการ
ก่อสร้าง 

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. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 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 

* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 11   มูลค่าของเงินสํารองที่กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ัดออกจากบัญชี 
    ระหว่างงวด สําหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ1/ จําแนกตามประเภทธุรกจิ 

   หน่วย : พนับาท 

ประเภทธุรกจิ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

General 
Provision2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญที่ตดั
ออกจาก บัญชี
ระหว่างงวด 

General 
 Provision2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหนีสู้ญที่ตดั
ออกจาก บัญชี
ระหว่างงวด 

1. การเกษตรและเหมืองแร่   0.00 0.00   0.00 0.00 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์   274,832.41 0.00   236,322.30 0.00 

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง   70,886.12 0.00   86,968.44 0.00 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ   82,321.38 0.00   111,088.35 0.00 

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั   298,695.83 0.00   275,706.25 0.00 

6. อ่ืนๆ   198,502.68 0.00   57,192.88 0.00 

รวม 1,336,108.78 925,238.42 0.00 714,588.16 767,278.22 0.00 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
2/  ใหเ้ปิดเผยเป็นยอดรวม 
 

ตารางที่ 12   Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิสํารอง (General provision และ Specific provision) สําหรับ 
 เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ*  

     หน่วย : พนับาท 

รายการ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

General 
Provision 

Specific 
provision 

รวม 
General 

Provision 
Specific 

provision 
รวม 

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

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสาํรองลดลงจากการขายหน้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินสาํรองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด 621,520.62 157,960.20 779,480.82 326,347.93 193,820.67 520,168.60 

เงินสาํรองอ่ืน  
(เงินสาํรองท่ีกนัไวส้าํหรับขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน  
เงินสาํรองท่ีกนัไวส้าํหรับการควบรวม หรือขาย
กิจการ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิสํารองที่กนัไว้คงเหลอืปลายงวด 1,336,108.78 925,238.42 2,261,347.20 714,588.16 767,278.22 1,481,866.38 

* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที่ 13.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ    
     รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ*ทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

 

   
หน่วย : พนับาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน* 

รวม 

1. ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 164,702,855.63 6,809,040.81 171,511,896.44 

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs)  7,102,817.51 0.00 7,102,817.51 

           รวมถึงลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)        

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล       

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)  14,579,353.82 0.00 14,579,353.82 

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์       

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) 104,692,006.36 6,721,247.06 111,413,253.42 

            ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน       

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 3,352,136.06 83,247.56 3,435,383.62 

     1.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 29,204,391.95 4,546.19 29,208,938.14 

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 5,772,149.93 0.00 5,772,149.93 

2. ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 1,603,559.00 79,688.00 1,683,247.00 

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) 0.00 0.00 0.00 

          องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)        

          ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล       

     2.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)  0.00 0.00 0.00 

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์       

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)  295,519.88 58,079.50 353,599.38 

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน       

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 282,987.54 5,493.05 288,480.59 

     2.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 1,025,051.58 16,115.45 1,041,167.03 

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

    รวม 166,306,414.63 6,888,728.81 173,195,143.44 
* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย) 
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ตารางที่ 13.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ 
     รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ*ทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

  
หน่วย : พนับาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน* 

รวม 

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

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs)  5,741,022.40 0.00 5,741,022.40 

           รวมถึงลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)        

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล       

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)  17,243,667.38 93,942.05 17,337,609.43 

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์       

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) 85,624,809.73 5,973,767.43 91,598,577.16 

            ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน       

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

     1.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 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 

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) 0.00 0.00 0.00 

          องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)        

          ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล       

     2.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)  0.00 0.00 0.00 

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์       

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs)  162,783.37 29,692.84 192,476.21 

           ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน       

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 192,995.12 0.00 192,995.12 

     2.5 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 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 

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย) 
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• ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ โดยวธีิ SA ประกอบดว้ย 

ธนาคารใชว้ิธีการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยวิธี Standardised Approach (SA) 
โดยใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตจากภายนอก (External Credit Assessment 
Institutions: ECAIs) ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้ธนาคารใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating)        
ทั้ง 5 สถาบนั มาใชใ้นการเทียบเคียงนํ้ าหนกัความเส่ียง (Risk Weight) และคาํนวณมูลค่าสินทรัพยเ์ส่ียงใหก้บั
ลกูหน้ีของธนาคารดงัน้ี 

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 ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซ่ึงธนาคารแห่ง     
ประเทศไทยประกาศกาํหนดเป็นหลกั1   

สําหรับรายละเอียดมูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบ        
แสดงฐานะการเงินสุทธิ  หลงัพิจารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย ์จาํแนก
ตามแต่ละนํ้าหนกัความเส่ียง โดยวิธี Standardised Approach  ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ 14.1 และ
ตารางที ่14.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1/ อ้างถึงประกาศ ธปท.ท่ี สนส.15/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์การคาํนวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตสาํหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)



.  

 

 
การเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel  – Pillar III ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557                                                                                                                                                                                                   หน้า 33 จาก  53                             
 

 
ตารางที่ 14.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจาก Specific provision  หลงัพจิารณา    
    มูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จําแนกตามแต่ละนํา้หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA1/ 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธันวาคม 2557 

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
นํา้หนักความเสี่ยง (%) 0 10 20 50 100 150 0 10 20 35 50 75 100 150 250 625 937.5 100/ 8.5% 

ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ                                     

 1.  ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพฒันา
ระหวา่งประเทศ (MDBs) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์าร
ของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบั
ลูกหนี้ภาครัฐบาล 

17,159,448.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

 2. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของ
รัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบั
ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลกัทรัพย ์

0.00 0.00 2,306,724.42 2,221,062.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  3.  ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรัฐ 
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน 

0.00 0.00 6,841,108.75 13,112,251.09 7,395,429.67 0.00 7,775.07           81,918,509.58 0.00         

  4 . ลูกหนี้รายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,249,736.52 585,716.85 0.00         

  5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศยั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,126,003.27 0.00 3,004,764.82 72,999.55 0.00         

  6. สินทรัพยอ์ื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,507,048.86 0.00 8,120.81 0.00 0.00 0.00 3,004,702.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ยอดคงค้าง 

นํา้หนักความเสี่ยง (%) 0 10 20 50 100 150 0 10 20 35 50 75 100 150 250 625 937.5 100/ 8.5% 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ2/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 592,385.55 34,333.37 540,615.42 506,406.09         

รายการที่ ธปท. กาํหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของ สง.   
1/ ใชส้าํหรับพอร์ตที่ไม่มีนยัสําคญัที่คาํนวณเงินกองทุนโดยใช ้SA ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใชว้ธิี IRB ดว้ย 
2/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งนํ้าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยูก่บัสัดส่วนของเงินสาํรองที่กนัไวต้่อยอดหนี้ทั้งสิ้น         
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ตารางที่ 14.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจาก Specific provision  หลงัพจิารณา  
     มูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จําแนกตามแต่ละนํา้หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA1/ 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธันวาคม 2556 

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
นํา้หนักความเสี่ยง (%) 0 10 20 50 100 150 0 10 20 35 50 75 100 150 250 625 937.5 100/ 8.5% 

ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ                                     

    1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพฒันา
ระหวา่งประเทศ (MDBs) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์าร
ของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบั
ลูกหนี้ภาครัฐบาล 

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

    2. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของ
รัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบั
ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลกัทรัพย ์

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

    3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์ารของรัฐ 
และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ํ้าหนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน 

0.00 0.00 5,955,469.10 11,750,844.12 6,062,815.04 0.00 0.00 
     

65,466,006.80 0.00         

    4. ลูกหนี้รายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,584,207.31 886,235.87 0.00         

    5.สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศยั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,467,343.64 0.00 3,664,039.27 71,007.24 0.00         

    6.สินทรัพยอ์ื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,769,362.73 0.00 28,518.61 0.00 0.00 0.00 2,971,624.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ยอดคงค้าง 

นํา้หนักความเสี่ยง (%) 0 10 20 50 100 150 0 10 20 35 50 75 100 150 250 625 937.5 100/ 8.5% 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ2/ 0.00 0.00 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         

รายการที่ ธปท. กาํหนดให้หักออกจากเงินกองทุนของ สง.   
1/ ใชส้าํหรับพอร์ตที่ไม่มีนยัสําคญัที่คาํนวณเงินกองทุนโดยใช ้SA ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใชว้ธิี IRB ดว้ย 
2/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งนํ้าหนกัความเสี่ยงขึ้นอยูก่บัสัดส่วนของเงินสาํรองที่กนัไวต้่อยอดหนี้ทั้งสิ้น         
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• ข้อมูลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ โดยวธีิ SA 

ธนาคารมีการปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดสําหรับ 
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต โดยประกอบดว้ยเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าดา้นกฎหมาย กระบวนการควบคุม
ความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนาํวิธีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตมาใช ้เช่น ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
โดยธนาคารไดก้าํหนดให้มีขั้นตอนควบคุมการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความรัดกุม เป็นตน้ ทั้งน้ี ประเภทของ 
การปรับลดความเส่ียงท่ีธนาคารใชมี้รายละเอียด ดงัน้ี 

-    หลกัประกนัทางการเงิน (Financial Collateral): กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกวิธีการคาํนวณ  
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงินโดยวิธี Simple เช่น เงินสด    
เงินฝากธนาคารหรือบตัรเงินฝาก ทองคาํ ตราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็นตน้   

- การคํ้าประกนัและอนุพนัธ์ดา้นเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives) 
จากประเภทการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตขา้งตน้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินกาํหนดวิธีการปฏิบติังาน

และจัดให้มีระบบงานด้านสารสนเทศรองรับ เพ่ือให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับ            
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตมีการตรวจสอบการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้ง และเหมาะสม  

ทั้งน้ี รายละเอียดของมูลค่าการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่15 
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ตารางที่ 15   มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั1/ ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA จําแนกตามประเภทของหลกัประกนั 

 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

หลกัประกนั 
ทางการเงนิ2/ 

การคํา้ประกนัและ 
อนุพนัธ์ด้านเครดติ 

หลกัประกนั 
ทางการเงนิ2/ 

การคํา้ประกนัและ 
อนุพนัธ์ด้านเครดติ 

ลูกหนีท้ีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 2,758,208.24 10,056,631.15 2,901,062.84 11,363,870.31 

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 2.ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทั
หลกัทรัพย ์

0.00 10,056,631.15 0.00 11,353,517.73 

 3.ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ี
ใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

2,153,107.48 0.00 2,353,089.52 10,352.58 

      4.ลูกหน้ีรายยอ่ย 599,930.25 0.00 542,642.24 0.00 

       5.สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5,170.51 0.00 5,331.08 0.00 

       6.สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 9,506.57 0.00 6,549.30 0.00 

 1.ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 

      2.ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทั
หลกัทรัพย ์

0.00 0.00 0.00 0.00 

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ํ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

6,870.07 0.00 471.63 0.00 

 4.ลูกหน้ีรายยอ่ย 2,631.25 0.00 6,072.54 0.00 

 5.สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 5.25 0.00 5.13 0.00 

    รวม 2,767,714.81 10,056,631.15 2,907,612.14 11,363,870.31 
1/มูลค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้ 

   2/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้าํมาปรับลดความเส่ียงได ้(Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิชยท่ี์เลือกใชว้ธีิ Comprehensive ใหใ้ชม้ลูค่าหลงัการปรับลด 
  ดว้ยค่าปรับลด (Haircut) แลว้ 

 

5.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก        
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงราคาของตราสาร
ทางการเงิน โดยรวมไปถึงผลกระทบต่อรายไดสุ้ทธิของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของธนาคาร (Economic Value on Equity) ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ 

จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชี
เพ่ือการคา้ท่ีเกินกว่าระดบัท่ีมีนัยสําคญัท่ีตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาํหนดไว ้
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5.2.3 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

• ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร ประกอบดว้ย 

ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการเป็นความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากขาดการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในธนาคารและการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ปฏิบตัิงานภายใน คน  ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งน้ีความเส่ียงดา้นปฏิบติัการรวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมายดว้ย 

ธนาคารไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม รายงาน
ความเส่ียง และการกาํหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าให้กับหน่วยงานภายในธนาคารถือปฏิบัติตาม 
ตลอดจนกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  และหน่วยงานด้าน        
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเพ่ือทาํหน้าท่ีสนับสนุนงานดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ     
วางระบบและควบคุมทั้งในระดบันโยบายและการปฏิบติั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีแยกอิสระออกจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมและการส่ือสารด้านการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารให้แก่ พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดับ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ        
ในเร่ืองของการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีการฝึกอบรมรวมถึงการประเมินความเส่ียงดว้ยตนเองและ   
การจัดทําดัชนีช้ีว ัดความเส่ียงของหน่วยงาน อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีสําคัญให้การบริหาร          
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพ  

• นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ธนาคารได้กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ท่ีครอบคลุมถึงการบริหาร         
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก  กระบวนการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 
การจดัทาํแผนการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายจากการปฏิบติังาน             
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) โดยนโยบายดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนแผน
อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง  หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยความเส่ียงต่าง  ๆ  ท่ี ส่งผลกระทบต่อ                   
การปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

• กระบวนการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารนาํเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมาประกอบใชใ้นระบบการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานของทุกระดับชั้นของทุกหน่วยงาน และมีความสอดคลอ้งกับแนวทางการบริหารความเส่ียง         
ซ่ึงระบบการบริหารความเส่ียงของธนาคารมีกระบวนการ ดงัน้ี 
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1) การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) ธนาคารกาํหนดให้หน่วยงานภายในธนาคารมีการ

ประเมินความเส่ียงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสําคญั เช่น การออก
กฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงรายการ       
ความเส่ียง ประเภทความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียงในแต่ละผลิตภณัฑ ์หรือในกระบวนการปฏิบติังาน 

2) การประเมินและการวัดความเส่ียง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็นผูป้ระเมินระดบั   
ความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถ่ี (Likelihood) ท่ีจะเกิดความเสียหาย รวมทั้ง
ประเมินว่ามาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู่นั้ นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจน
ประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีดาํเนินอยู่ เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู่และสามารถจดัลาํดบั
ความสําคญัของการบริหารจัดการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีฝ่าย
บริหารความเส่ียงเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ/ปรึกษาแนวทางการประเมินความเส่ียง ทั้งน้ี เพ่ือให้ผลการประเมินมี
มาตรฐานเดียวกนัทั้งธนาคาร ธนาคารจึงไดก้าํหนดรายละเอียดเกณฑก์ารประเมินในแต่ละระดบัท่ีชดัเจนเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได ้และสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละผลิตภณัฑ ์กระบวนการ 
และระบบงาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเส่ียงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ ภายใตแ้หล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
คือ คน กระบวนการปฏิบติังาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซ่ึงหน่วยงานต่างๆจะตอ้งวางระบบ       
การควบคุมท่ีสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั โดยมีตน้ทุนท่ีไม่สูงมากจนเกินไป 
และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการทาํงานและคุณภาพของงาน  

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีดี และลดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมในดา้นการปฏิบติังาน ธนาคารมีการจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รของธนาคารแยกตาม
หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายอาํนาจในการบริหารงานอนุมติั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารจดัการ และการสอบยนัความถกูตอ้งระหวา่งหน่วยงานอยา่งเหมาะสม (Check and Balance) 

ธนาคารได้กาํหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพ่ือให้ครอบคลุมแหล่งท่ีมาของความเส่ียง     
ดา้นปฏิบติัการ คือ คน กระบวนการปฏิบติังาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก รวมทั้งแนวทาง/

กระบวนการที่ดีสําหรับการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ กฎเกณฑ์การรู้จกัลูกคา้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการควบคุมท่ีดีและมีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช ้         
เป็นแนวทางประกอบการปฏิบติังาน และจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบทาํหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏิบติังานตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ของรายงาน
ทางการเงินและการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก ธนาคารไดมี้มาตรการ แผนงาน แผนการดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับเหตุการณ์วิกฤต อาทิเช่น วินาศภยั และภยัพิบติัต่างๆ   
ท่ีอาจเกิดข้ึนจนอาจทาํให้การดาํเนินงานของธนาคารตอ้งหยุดชะงกัธนาคารไดท้าํการทดสอบ ประเมิน และ
ปรับปรุงแผนดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่แผนฯ สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและธนาคารสามารถ
ดาํเนินธุรกรรมหลกัของธนาคารไดใ้นสภาวะฉุกเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4) การติดตามและการรายงานความเส่ียง (Risk Monitoring and Reporting)  

 การตดิตามความเส่ียง (Risk Monitoring) ธนาคารจดัใหมี้เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
ดา้นปฏิบติัการ ท่ีใชใ้นการติดตามความเส่ียง คือ 

-  ดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key risk indicator) ธนาคารกาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานกาํหนด
ดัชนีช้ีวดัความเส่ียงจากรายการความเส่ียงสําคัญท่ีได้จากผลการประเมินความเส่ียงโดยตนเอง       
โดยดชันีฯ ท่ีกาํหนดข้ึนตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงนั้น พร้อมทั้งกาํหนด
ระดบัของการวดัติดตามและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) ของดชันีช้ีวดัความเส่ียง
แต่ละตวั เพ่ือใช้ในการติดตามและรายงานให้กบัผูบ้ริหารและฝ่ายบริหารความเส่ียงทราบตามท่ี
กาํหนด 

นอกจากน้ี หน่วยงานตอ้งทบทวนการจดัเก็บขอ้มูลดชันีช้ีวดัความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของดชันีฯ ว่ายงัสามารถสะทอ้นถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

-  ข้อมูลเหตุการณ์ผดิปกติ (Incident Data) ธนาคารไดมี้การจดัเกบ็และการรายงานขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ จดัเกบ็ขอ้มูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความเสียหาย 
(Loss Data) เหตุการณ์ท่ีธนาคารสามารถป้องกนัความเสียหายไวไ้ด ้(Near misses) และเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่สามารถประเมินมูลค่าได ้(Incident Data) เพ่ือใหธ้นาคารมีขอ้มูลในการติดตาม 
และบริหารจดัการความเส่ียง รวมทั้งกาํหนดมาตรการควบคุม ป้องกนั แนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การรายงานความเส่ียง (Reporting) ธนาคารไดก้าํหนดใหมี้การรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญั คือ 
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ดชันีช้ีวดัความเส่ียง ขอ้สังเกตท่ีตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแกไ้ข 
ควบคุม หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีการแบ่งลาํดบัชั้นของการรายงาน คือ การรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) ท่ีอาจเกิดจากขอ้ร้องเรียน
ของลูกค้า โดยธนาคารกําหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซ่ึงมี
รายละเอียดเก่ียวกบัช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียน กระบวนการพิจารณาตรวจสอบ ระยะเวลาใน    
การดาํเนินการ และการแจง้ผลการดาํเนินการแก่ลูกคา้ เพ่ือใหก้ารพิจารณาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และ
ดาํเนินการหาขอ้ยติุขอ้ร้องเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ธนาคารได้มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร กาํหนดให้มีกระบวนการฝึกอบรม
พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เพ่ือให้พนักงานมีความรู้     
ความเขา้ใจในงานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลธนาคาร 
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5.2.4 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีฐานะของเงินลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน      
ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร จาํนวน 1,715.37 ลา้นบาท (ตามราคาตลาด) และตราสารทุนอ่ืนจาํนวน 13.09        
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการถือครองตราสารทุนของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ก่อนควบรวมกิจการเพ่ือจดัตั้งธนาคาร
พาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ยจาํนวน 4.8 ลา้นบาท  

สาํหรับการติดตามดูแลความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคาร ทาํหน้าท่ีกาํหนดแนวทางการบริหารตลอดจนติดตามความเส่ียงจาก       
การเปล่ียนแปลงของราคา ส่วนฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลธุรกรรมการซ้ือขาย 
บริหาร Portfolio ตามนโยบายของธนาคาร  

ธนาคารใช้นโยบายในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการ        
ของตลาดโดยคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัทําการสุดท้ายของวนัท่ีจัดทํารายงานของ          
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดรองรับธนาคารประมาณมูลค่า
ยติุธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายของเงินลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีมีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของ
เงินลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนัไดธ้นาคารประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชก้ระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิด
ลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี รายละเอียดของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่16 

 
ตารางที่ 16   มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

  หน่วย : พนับาท 

มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

1. มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน 
  

     1.1. มูลค่าตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
  

            - ราคาทุน 1,804,011.94 2,106,854.14 

            - ราคาตลาด 1,715,373.42 2,015,075.19 

     1.2. ตราสารทุนอ่ืน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 13,088.75 4,800.00 

2. กาํไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน 34,070.41 83,243.13 

3. ส่วนตํ่ากวา่ทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย (88,638.52) (90,525.08) 

4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าสาํหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการคาํนวณท่ีธนาคารพาณิชยใ์ช ้
  

     - วิธี SA 146,919.28 171,689.39 

     - วิธี IRB 
  

5. มูลค่าตราสารทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยท่ี์ใชว้ิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผอ่นผนัใหใ้ชว้ิธี SA     
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5.2.5 ข้อมูลความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ธนาคารมีโครงสร้างของสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็น รายการเงินใหสิ้นเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือ
จนกวา่จะครบกาํหนด ส่วนโครงสร้างหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลกั
ดงักล่าวอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเม่ืออตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวน 
ธนาคารก็มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบต่อรายได ้และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของผูถื้อ
หุ้น) ดว้ย ดงันั้น ธนาคารจึงตอ้งมีการบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

สําหรับความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคารนั้น เป็นความเส่ียงท่ีทาํให้รายไดห้รือ
เงินกองทุนของธนาคารไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย ์
หน้ีสิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive 
items) ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากความแตกต่างของอายคุงเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการ
ปรับอตัราดอกเบ้ียคร้ังต่อไป (Re-pricing Risk) ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินของ
ธนาคาร 

โดยธนาคารตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ซ่ึงมีลกัษณะของ
ความเส่ียง เป็นดงัต่อไปน้ี 

 ความเส่ียงจากช่วงเวลาในการเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุล
ระหวา่งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงินตามเวลาท่ีรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินครบกาํหนด (ในกรณีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) หรือเม่ือไรกต็ามท่ีมีการเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย (ในกรณีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั) 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Basis risk) เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของ
สินทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของหน้ีสินแตกต่างกนั ถึงแมว้่าอาจจะมีวนัเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียตรงกนั 

 ความเส่ียงจากสิทธิแฝง (Option risk) ธนาคารมีความเส่ียงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญาทาง
การเงินของธนาคารไม่ว่าด้านลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีท่ีให้สิทธิคู่สัญญาของธนาคารเปล่ียนแปลง
แผนการชําระเงินหรือไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เ ม่ืออัตราดอกเบ้ียในตลาดมีการ
เปล่ียนแปลง ผูถื้อสิทธิดงักล่าวมกัจะใชสิ้ทธิเม่ืออยูใ่นฐานะเสียเปรียบตามแผนการชาํระเงิน
เดิมอนัจะทาํให้ตน้ทุนดอกเบ้ีย อตัราผลตอบแทน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ รวมทั้งโครงสร้าง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเปล่ียนแปลงไปในทางดอ้ยลง 

ธนาคารมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั และ ประเมินความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 
เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียใน 2 แนวทาง ดงัน้ี 

1. การวิ เคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ             
(Net Interest Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิภายในช่วงเวลา 1 ปี 
ซ่ึงใชส้มมติฐานการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 100 Basic Point ท่ีเท่ากนัตลอด
เส้นโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน – ลดลง  
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2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic 

Value of Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจซ่ึงใชส้มมติฐาน      
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 200 Basis Points และกาํหนดให้ผลการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ าทางเศรษฐกิจของธนาคารต้องไม่ เ กินกว่าอัตราร้อยละ  20                
ของเงินกองทุนทั้งส้ิน 

จากการวดัค่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในมิติดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสามารถทราบสถานะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ธนาคารไดก้าํหนดระดบัเพดานความเส่ียง เพ่ือควบคุม
ความเส่ียงไม่ให้เกินกวา่ระดบัเพดานท่ีกาํหนดไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest 
Income: NII) และ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value of Equity: EVE) โดยมีความถ่ีเป็นงวดรายเดือน  

นอกจากน้ี ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤต โดยใชส้ถานการณ์จาํลองของธนาคารแห่งประเทศไทยและ/
หรือสถานการณ์จาํลองท่ีธนาคารกาํหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการ
ทดสอบภาวะวิกฤตต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส ส่วนขอ้มูลผลการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียต่อรายไดสุ้ทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฏรายละเอียด
แสดงตาม ตารางที ่17 

 

ตารางที่ 17   ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings)  

 หน่วย : พนับาท 

สกลุเงนิ 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

บาท (123,221.77) (234,169.80) 

USD 0.00  0.00  

EURO 0.00  0.00  

อ่ืนๆ  0.00  0.00  

รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (123,221.77) (234,169.80) 

ร้อยละของประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ (2.71) (5.97) 

* ใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินใชร้้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 100 bps 
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6. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุนของธนาคารตามหลกัเกณฑ ์ Composition 
of capitaldisclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ไดแ้ก่ ขอ้มูล
คุณสมบติัท่ีสาํคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน และมูลค่าเงินของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนบัเขา้หรือ
ทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III โดยขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ 18 
ตารางที่19 ตารางที่ 20 และ ตารางที่ 21 
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ตารางที่ 18   ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่สําคญัของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิการเงนิ  

  (Main features of regulatory capital instruments) 
 

หัวข้อ หุ้นสามัญ 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ISIN : TH1019010Y00 
  การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย   

3 
     ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ/ เงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นท่ี 2) 

เงินกองทุนชั้นท่ี  1 

4      มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรือไม่ ครบถว้น 

5      กรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบติัดงักล่าว                                        - 

6      ตอ้งทยอยลดนบัหรือนบัไดเ้ตม็จาํนวน                                        - 

7      จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย/์ ระดบักลุ่ม/ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่ม 
8 จาํนวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 13,199 
9 มูลค่าท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี ส่วนของผูถื้อหุน้ 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนหรือมีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน ไม่มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน 
13      วนัครบกาํหนด (Original maturity date) ไม่มีวนัครบกาํหนด 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการอนุมติัจากผูก้าํกบัดูแลหรือไม่ ไม่ได ้
15      วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจาํนวนเงินในการไถ่ถอน                                           - 
16      วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี)                                           - 
  ดอกเบีย้และผลตอบแทนอ่ืนใด   

17      ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั บริษทั เป็นผูก้าํหนดจาํนวนเงินปันผล 
18      อตัราผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล 
19      มี dividend stopper หรือไม่ ไม่มี 

20 
    บริษทั มีอาํนาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดไดเ้องทั้งหมด  
หรือบางส่วน หรือตามคาํสัง่ท่ีไดรั้บ 

มีอาํนาจเตม็ท่ี 

21 
     มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจใหบ้ริษทั ไถ่ถอนก่อนกาํหนดหรือไม่ เช่น มีเง่ือนไขในการกาํหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งข้ึน
ในลกัษณะขั้นบนัได (step up) 

ไม่มี 

22      ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถ 
24      กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้นกาํหนดไว ้(Conversion trigger)                                           - 
25      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั้งจาํนวนหรือบางส่วน                                           - 
26      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate)                                           - 
27      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป                                           - 
28      กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป                                           - 
29 คุณสมบติัในการลดมูลค่า ไม่มีการลดมูลค่า 
30      กรณีมีการลดมูลค่า ใหร้ะบุการลดมูลค่าท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้นกาํหนดไว ้                                           - 
31      กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทั้งจาํนวนหรือบางส่วน                                           - 
32      กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรือชัว่คราว                                           - 
33           หากเป็นการลดมูลค่าชัว่คราว ใหอ้ธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว                                           - 

34 สถานะของลาํดบัการดอ้ยสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชี (ใหร้ะบุประเภทของตราสารทางการเงินท่ีดอ้ยสิทธิกวา่) 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บชาํระเงินเป็นลาํดบัสุดทา้ยใน
กรณีท่ีบริษทัเลิกกิจการ 
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ตารางที่ 19   ตารางการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

หน่วย : พนับาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจํางวด  31  ธันวาคม 2557 

จํานวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ (ก) 

จํานวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ 
ภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 (ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

สินทรัพย์ 

     1.  เงินสด 2,503,973  2,503,973    
     2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 13,117,183  13,117,183    
     3.  สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์                                        -                                                            -     
     4.  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์                        -                                                            -     
     5.  เงินลงทุนสุทธิ 33,728,134  33,728,134    
     6.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ                                              -                                                            -     
     7.  เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ       
          7.1  เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 115,915,211  115,915,211    
          7.2  ดอกเบ้ียคา้งรับ 239,810  239,810    
                      รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 116,155,021  116,155,021    
          7.3  หกั  รายไดร้อตดับญัชี (281,516) (281,516)   
          7.4  หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,137,826) (2,137,826) ( A ) 
          7.5  หกั  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (7,547) (7,547)   
               รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 113,728,132  113,728,132    
     8.  ภาระของลกูคา้จากการรับรอง                 -                                                            -     
     9.  ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 52,809  52,809    
    10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 543,764  543,764    
    11.  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 291,450  291,450  ( B ) 
    12.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 145,192  145,192  ( C ) 
    13.  สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 859,669  859,669    

           รวมสินทรัพย์ 164,970,306  164,970,306    

หนีสิ้น       

    14.  เงินรับฝาก 122,631,902  122,631,902    
    15.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 23,171,161  23,171,161    
    16.  หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 109,952  109,952    
    17.  ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์                         -                                                            -     
    18.  หน้ีสินทางการเงินท่ีกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                 -                                                            -     
    19.  หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์                -                                             -     
    20.  ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,000,000  1,000,000    
    21.  ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง                    -                        -     
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หน่วย : พนับาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจํางวด  31  ธันวาคม 2557 

จํานวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ (ก) 

จํานวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

    22.  ประมาณการหน้ีสิน 68,312  68,312    
    23.  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี                -                       -     
    24.  หน้ีสินอ่ืน 1,702,624  1,702,624    
           รวมหน้ีสิน 148,683,951  148,683,951    

25.  ส่วนของเจ้าของ       

    25.1  ทุนเรือนหุน้       
             25.1.1  ทุนจดทะเบียน 13,199,600  13,199,600    
                         25.1.1.1  หุน้บุริมสิทธิ                                  -                                                            -     
                         25.1.1.2  หุน้สามญั 13,199,600  13,199,600    
             25.1.2  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 13,198,747  13,198,747  ( D ) 
                         25.1.2.1  หุน้บุริมสิทธิ                                         -                                                            -     
                         25.1.2.2  หุน้สามญั 13,198,747  13,198,747    
    25.2  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้           -                                                            -     
    25.3  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้ 642,556  642,556  ( E ) 
             25.3.1  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้บุริมสิทธิ                           -                                                            -     
             25.3.2  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั 642,556  642,556    
    25.4  ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้บุริมสิทธิ                         -                                                            -     
    25.5  ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั                                   -                                                            -     
    25.6  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (78,921) (78,921) ( F ) 
             25.6.1  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์                                       -                                                            -     

25.6.2  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน 

(78,921) (78,921)   

             25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                        -                                                            -     
             25.6.4  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) จากการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียงสาํหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผล) 

              -                                                            -     

25.6.5  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) จากการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียงสาํหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 

                              -                                                            -     

             25.6.6  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
ในบริษทัร่วม 

                          -                                                            -     
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หน่วย : พนับาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจํางวด  31  ธันวาคม 2557 

จํานวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ (ก) 

จํานวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

    25.7  กาํไร (ขาดทุน) สะสม 2,523,972  2,523,972    
             25.7.1  จดัสรรแลว้ 396,400  396,400    
                         25.7.1.1  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 396,400  396,400  ( G ) 
                         25.7.1.2  อ่ืนๆ                                -                                                            -     
             25.7.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,127,572  2,127,572  ( H ) 
    25.8  หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้บุริมสิทธิ                                     -                                                            -     
    25.9  หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั                                           -                                                            -     
             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 16,286,354  16,286,354    
    25.10  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1  1    

               รวมส่วนของเจ้าของ 16,286,355  16,286,355    

               รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 164,970,306  164,970,306    
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ตารางที่ 20   ตารางแสดงรายการเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
  หน่วย : พนับาท

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่รายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(จ) 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

     1.  ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 13,198,747  ( D ) 

     2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 0  
 

     3.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ)                                         642,556  ( E ) 

     4.  ทุนสาํรองตามกฎหมาย                                         396,400  ( G ) 

     5.  เงินสาํรองท่ีไดจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี 0  
 

     6.  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร                                      1,027,984  ( H )*1 

     7.  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม         (79,123)  
 

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือหอ้งชุดในอาคารชุด 0  
 

          7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผือ่ขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน                               (79,123)  ( F ) *2 

          7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 0  
 

      7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve) 

0  
 

          7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงาน ต่างประเทศ(Hedges of a net investment in a foreign operation) 

0  
 

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) 0  
 

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสามารถ
นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0  
 

    10.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล                   15,186,564  
 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

0    

    12.  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชวิ้ธี Fair value option 0    

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0    

    14.  รวมรายการปรับตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 0   

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ 0    

    16.  ค่าความนิยม 0    

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (58,290)  ( B )*3  

    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (145,192)  ( C )  

    19.  สาํรองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0    

    20.  กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0    

    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0    

    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัเงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

0    

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 21 และ 2 

0  
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  หน่วย : พนับาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่รายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(จ) 

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

0  
  
  

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเขา้ไปลงทุน 

0    

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0  
  
  

    27.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของแต่ละบริษทันั้น 

0  
  
  

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0    

    29.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นตราสารทางการเงินมีจาํนวนไม่เพียงพอ ใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 

0  
  
  

    30.  รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (203,482)   

    31.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)                                          14,983,082    

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1) : รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
            ซ้ือคืน 

                                                        0      

    33.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล                                                         0     

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ย
สิทธิทุกประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

                                                        0  
  
  

    35.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ                                                         0     

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

                                                        0    
  
  

    37.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล                                                         0     

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1                                                         0     

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจ  
           ทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนุน 

                                                        0     

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน  
           ทั้ง ทางตรงและทางออ้ม 

                                                        0      

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน
อ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 39 และ 40           

                                                        0    
  

  
  

    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนั
การเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 
(Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต(Credit Derivatives)     

                                                        0   

   43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

                                                         0    
  
  

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

          บริษทันั้น   

                                                        0    
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  หน่วย : พนับาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่รายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(จ) 

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด                                                         0      

    46.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจาํนวนไม่เพียงพอใหห้กัจน
ครบ   เตม็จาํนวน 

              0     

    47.  รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ                                             0     

    48.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1)                                      0      

    49.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 - CET1 + AT1)  14,983,082    

เงนิกองทุนช้ันที ่2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที ่2 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0    

    51.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0    

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 0    

    53.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0    

    54.  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)   1,336,109   ( A )*4  

    55.  เงินสาํรองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0    

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0    

    57.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล   1,336,109    

เงนิกองทุนช้ันที ่2: รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  0   

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 

0    

   60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้ง     
ทางตรงและทางออ้ม 

0    

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในชอ้ 59 และ 60 

0    

    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0  
  
  

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

0  
  
  

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

         บริษทันั้น 
0  

  
  

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0    

    66.  รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 2  0    

    67.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 1,336,109    

    68.  รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC - T1 + T2)       16,319,191    
*1  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ยกาํไรสุทธิจดัสรรแลว้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้จาํนวน 1,028 ลา้นบาท และกาํไรระหวา่งงวด 1,100 
 ลา้นบาท 
*2  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ส่วนเกินทุนของเงินลงทุนถือจนครบกาํหนดจาํนวน 0.20  ลา้นบาทและส่วนตํ่ากวา่ทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
เผือ่ขายจาํนวน 79.12 ลา้นบาท  
*3  ทยอยหกัออกจากเงินกองทุนปีละ 20 %  ของจาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) รวม 5 ปี  
*4  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จาํนวน 1,336  ลา้นบาท
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ตารางที่ 21   ตารางแสดงการเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III   
   (Transitional period) 

 
หน่วย : พนับาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด ธันวาคม 2557 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
 

     1.  ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 13,198,747  
 

     2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 0  
 

     3.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ) 642,556  
 

     4.  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 396,400  
 

     5.  เงินสาํรองท่ีไดจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี 0  
 

     6.  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 1,027,984  
 

     7.  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 0  
 

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือหอ้งชุดในอาคารชุด 0  
 

          7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผือ่ขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน        (79,123) 0 

          7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 0    

          7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
(Cash flow hedge reserve) 

0  
 

          7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ(Hedges of a net investment in a foreign operation) 

0  0  

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) 0  
 

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0  0  

    10.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล    15,186,564  
 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 
 

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

0  
 

    12.  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชวิ้ธี Fair value option 0  
 

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0  
 

    14.  รวมรายการปรับตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 0  
 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 
 

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ 0  
 

    16.  ค่าความนิยม 0  
 

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (58,290) (233,160) 

    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (145,192) 
 

    19.  สาํรองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0  
 

    20.  กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0  0  
    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0  

 
    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
0  

 
    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ

เจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 21 และ 22 
0  

 

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

0  
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หน่วย : พนับาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด ธันวาคม 2557 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเขา้ไปลงทุน 

0  
 

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0  0   

    27.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0  0  

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0  
 

    29.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสาร
ทางการเงินมีจาํนวนไม่เพียงพอ ใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 

0  
 

    30.  รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (203,482) 
 

    31.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 14,983,082  
 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1) : รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 
 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0  
 

    33.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0  
 

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุก
ประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0  
 

    35.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0  
 

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 
1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0  0  

    37.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 0  
 

เงนิกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 
 

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0  
 

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน
หรือธุรกิจสนบัสนุน 

0  
 

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและ    
ทางออ้ม 

0  
 

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 39 และ 40 

0  
 

    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต(Credit Derivatives) 

0  
 

    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0  0  

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0  0  

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0  
 

    46.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจาํนวนไม่เพียงพอใหห้กัจนครบเตม็
จาํนวน 

0  
 

    47.  รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 0  
 

    48.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) 0  
 

    49.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 - CET1 + AT1) 14,983,082  
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หน่วย : พนับาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด ธันวาคม 2557 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนช้ันที ่2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที ่2 
 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0  
 

    51.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0  
 

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 0  
 

 

    53.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0  
 

 

    54.  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ(General provision)    1,336,109  
 

    55.  เงินสาํรองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0  
 

 

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 
2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0  0  

    57.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 1,336,109  
 

 

เงนิกองทุนช้ันที ่2: รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล  
 

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0  
 

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน 

0  
 

    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

0  
 

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุในชอ้ 59 และ 60 

0  
 

    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้าย
ขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0  
 

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0  0  

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0  0  

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0  
 

    66.  รวมรายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 2  0  
 

    67.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 1,336,109  
 

    68.  รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC - T1 + T2) 16,319,191  
 

    
 

 


