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1. บทน า 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดใ้หค้วามส าคญัของการบริหารงานโดยตระหนกัถึงความเส่ียง
ดา้นต่างๆ พร้อมไปกบัการกา้วไปอยา่งมัน่คงทางธุรกิจ ดงันั้นบริษทัจึงจดัใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีดี
และการปฏิบติัตามประกาศ ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเร่ืองหลกัเกณฑก์ารด ารง
เงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใหบ้ริษทัด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เช่นเดียวกนักบัธนาคารพาณิชย ์ และเพ่ือส่งเสริมการใชก้ลไลตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทางการเงินจดั
ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลเงินกองทุน 
ไดแ้ก่  เงินกองทุน ระดบัความเส่ียง กระบวนการประเมินความเส่ียง และความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เพื่อใหบุ้คคลภายนอกรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงและเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม  

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดก้ าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ 
Website ของบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) www.lhfg.co.th     
และ Website ของธนาคารแลนด ์แอนด ์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) www.lhbank.co.th และหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับงวด
ประจ าปีบญัชี 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

  บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(Full Consolidation) โดยใชว้ธีิค  านวณเงินกองทุนส าหรับสินทรัพยเ์ส่ียงแต่ละดา้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินใชว้ธีิการค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิตตามหลกัเกณฑ ์Basel หลกัการท่ี 1 ดว้ยวธีิ Standardised 
Approach (SA) เช่นเดียวกนักบัธนาคารพาณิชยใ์นระดบั Solo basis โดยใชก้ารจดัอนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก 
(External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเทียบเคียบ เพ่ือก าหนดน ้ าหนกัความเส่ียงตั้งแต่การรายงานเงินกองทุนงวด
เดือนธนัวาคม 2555 เป็นตน้มา 

ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจจะเกิดผลขาดทุนอนัเน่ืองมาจากความผนัผวน
ทางดา้นราคาของฐานะในบญัชีเพื่อการคา้ ซ่ึงการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนเฉพาะความเส่ียงดา้นตลาดส าหรับฐานะในบญัชีเพ่ือการคา้เท่านั้น เน่ืองจาก 
บริษทัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือคา้ ดงันั้น บรัษทัจึงยงัไม่ตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนดไว ้

ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดเ้ลือกใชว้ิธีการค านวณเงินกองทุนส าหรับมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นปฏิบติัการดว้ยวิธี 
Basic Indicator Approach (วิธี BIA) ซ่ึงเป็นวิธีการค านวณเงินกองทุนอยา่งง่าย ตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีธุรกรรมท่ีมีความซบัซอ้น 

http://www.lhfg.co.th/
http://www.lhbank.co.th/
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3. โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยท่ีก าหนดให้สถาบนัการเงินปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินของตนเองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์   
การก ากบัแบบรวมกลุ่ม โดยบริษทัเป็นบริษทัโฮลด้ิงท่ีไม่ไดท้ าธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) แต่จะเขา้ถือ
หุ้นในบริษทัอ่ืนเพ่ือการมีอ านาจควบคุมกิจการ ดงันั้นการประกอบธุรกิจของบริษทัจึงแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีบริษทัเขา้ถือหุน้โดยออ้ม 

การประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งตามลกัษณะประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งได ้4 กลุ่มประเภทธุรกิจ คือ 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือให้มีความหลากหลาย
ในดา้นบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆและสามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงินให้แก่ลูกคา้อย่างครบวงจร ทั้งดา้น   
เงินฝาก เงินให้สินเช่ือ กองทุนหลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาทางการเงิน และบริการต่างๆ เช่น บริการเป็นนายหนา้  ประกนัชีวิต บริการ   
รับช าระค่าสินคา้และบริการ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริการ Cash Management เป็นตน้  

บริษทัไดด้ าเนินการเพื่อน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ เม่ือวนัท่ี            
10 พฤษภาคม 2554 โดยใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “LHBANK”   

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 บริษทัเปล่ียนช่ือยอ่ท่ีใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็น “LHFG” เน่ืองจากบริษทัขยายตวัมาก
ข้ึน และเพ่ือความชัดเจนในการใช้อกัษรย่อให้สอดคลอ้งกับช่ือบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย
โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินปรากฏรายละเอียดแสดงตามแผนภาพที ่1 

แผนภาพที ่1   โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ปิดด าเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2548 โดยไดรั้บอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายย่อย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง ขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจและขอบเขตการท าธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์เ พ่ือรายย่อย และต่อมาเ ม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม 2554  
กระทรวงการคลงัโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพ่ือรายย่อย จ ากัด (มหาชน)    
ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรายยอ่ยเป็นธนาคารพาณิชย ์โดยใชช่ื้อวา่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)  และได้
เปิดด าเนินการธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554  ท าให้ธนาคารสามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ได้
หลากหลายมากข้ึน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั แอล เอช ไฟแนนชเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนชเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีช าระแลว้ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 จากช่ือเดิมคือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุน ยไูนเต็ด จ ากดั โดย
จดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2551 ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนส่วน
บุคคล 

บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษทัย่อยของบริษทั แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของทุนท่ีช าระแลว้ เร่ิมเปิดให้บริการ      
ซ้ือขายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 ภายใตช่ื้อย่อ LHS โดยเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยห์มายเลข 5 และไดรั้บ
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยบริษทัหลกัทรัพยแ์ลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีช าระแลว้   ประกอบธุรกิจให้บริการ        
ท่ีปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจรทั้งการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้กบัประชาชน การน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่าหุ้น การจดัหาแหล่งเงินกู ้การปรับโครงสร้างหน้ี การวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดข้องโครงการ การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์และการใหค้  าปรึกษาทางการเงิน 

จากโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษทัท่ีเขา้จดัการ
หลกัในการก ากบัและดูแลการบริหารและประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ในปัจจุบนัใหก้บักลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งบริษทั แอล 
เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อีกดว้ย 

4. เงนิกองทุน  

4.1    การบริหารเงนิกองทุน 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งและเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต  ท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้
โดยมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งมีกระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอให้กับคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของ        
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อใหก้ารบริหารจดัการและการรักษาระดบัเงินกองทุนเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีมีอยู ่
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CET 1 
 18,941 ลา้นบาท  

(76.96%) 

Tier 2 
 5,670 ลา้นบาท  

(23.04%) 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 

CET 1 
 36,135 ลา้นบาท  

(86.31%) 

Tier 2 
 5,730 ลา้นบาท  

(13.69%) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

4.2   โครงสร้างเงนิกองทุน (Capital structure) 

การด ารงเงินกองทุนเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการบริหารความเส่ียงและการรักษาเสถียรภาพการด าเนินธุรกิจของ
สถาบนัการเงิน กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปไดต้ระหนกัถึงความส าคญักบัการบริหารจดัการให้เงินกองทุนมี
คุณภาพท่ีดีในปริมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไดร่้วมมือเป็นพนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับ 
CTBC Bank Co., Ltd. สถาบนัการเงินชั้นน าจากไตห้วนั เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งดา้นเงินทุนและเสริมศกัยภาพในการขยายธุรกิจ ดว้ย
มูลค่าเงินร่วมทุนจ านวน 16,599 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน
ดงักล่าวจาก CTBC Bank Co., Ltd. เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงท าให้ฐานเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแข็งแกร่งข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ินมูลค่า 41,865 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1)  มูลค่า 36,135 ลา้นบาท   และเงินกองทุนชั้น
ท่ี 2 มูลค่า 5,730 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86.31 และร้อยละ 13.69 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ตามล าดบั โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ส่วน
หน่ึงมาจาก บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์  จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิอาย ุ 10 ปี 
จ านวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 ท าให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรองรับความเส่ียงและการขยายตวัของการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคตไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีตราสารทางการเงินท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional Tier 1) ปรากฏ
รายละเอียดแสดงตาม แผนภาพที ่2 และตารางที ่1 

แผนภาพที ่2   โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
 

 
 
 

 
 

  

ลา้นบาท  

41,865 ลา้นบาท 
(100%) 

24,611 ลา้นบาท 
(100%) 
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ตารางที ่1   เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2560 

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1  36,134.79 18,940.75 

     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) 36,134.79 18,940.75 

          1.1.1 ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 21,183.66 13,638.70 

          1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 0.00 0.00 

          1.1.3 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ) 9,627.91 642.56 

          1.1.4 ทุนส ารองตามกฎหมาย 918.91 736.29 

1.1.5 เงินส ารองท่ีไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชีตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น หรือตามขอ้บงัคบัของบริษทัแม่ของ 
            กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00 0.00 

1.1.6 ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นหรือตามขอ้บงัคบัของบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน 

4,511.67 4,516.26 

1.1.7 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (1.1.7.1+1.1.7.2) 331.92 (58.85) 

               1.1.7.1 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 331.92 (58.85) 

               1.1.7.2 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 0.00 0.00 

1.1.8 รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็น  
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00 0.00 

          1.1.9 รายการปรับต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน 0.00 0.00 

          1.1.10 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (1.1.10.1+1.1.10.2) (439.28) (534.21) 

               1.1.10.1  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ1/ (439.28) (534.21) 

               1.1.10.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
                            ท่ีเป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเตม็จ านวน 

0.00 0.00 

     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 เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

          1.2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

          1.2.3 เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกว่าผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุกประเภท  
                  ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0.00 0.00 

          1.2.4 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00 0.00 

          1.2.5 รายการของบริษทัลกูเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
                   ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00 0.00 

          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 มีจ านวนไม่เพียงพอ 
                           ให้หกัจนครบเตม็จ านวน 

0.00 0.00 

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)  5,730.10 5,669.92 

     2.1 เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

     2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

     2.3 เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกว่าผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 3,838.10  3,877.30 

     2.4 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ท่ีธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไดรั้บ 0.00 0.00 

     2.5 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 1,892.00 1,792.62 

     2.6 เงินส ารองส่วนเกิน 0.00 0.00 

     2.7 รายการของบริษทัลกูเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  
           ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00 0.00 

     2.8 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 3/ 0.00 0.00 

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1+2) 41,864.89 24,610.67 
1/ เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

2/เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 

3/เช่น  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 
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4.3  ความเพยีงพอของเงนิกองทุน  (Capital Adequacy) 

ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยด์ ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
(Capital Buffer) เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชยด์ ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพ่ิมเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของ
สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยใหท้ยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกปีละร้อยละ 0.625  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ไปจนครบ
ร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 22.37 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงและอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1: 
CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงในอตัราท่ีเท่ากนัอยูท่ี่ร้อยละ 19.30 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงกวา่อตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าตามท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนดตามหลกัเกณฑ ์Basel III คือร้อยละ 9.75 ร้อยละ 7.25 และ ร้อยละ 5.75 ตามล าดบั ปรากฏรายละเอียด
แสดงตาม แผนภาพที ่3   และแผนภาพที ่4 

แผนภาพที ่3   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง  
 
 

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนเงนิกองทุน 1 ม.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น

ส่วนของเจา้ของ (CET1 ratio)
5.125 5.75 6.375 7

อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 

(Tier 1 ratio)
6.625 7.25 7.875 8.5

อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน 

(Total capital ratio)
9.125 9.75 10.375 11
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แผนภาพที ่4   ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.4  เงนิกองทุนขั้นต า่ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องด ารงไว้ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินสุทธิจ านวน 41,865 ลา้นบาท โดยเป็นการด ารง
เงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด จ านวน 15,911 ลา้นบาท     ประกอบดว้ยเงินกองทุน
ขั้นต ่า ส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 14,983 ลา้นบาท และ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 928 ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากการท าธุรกรรมของบริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ท่ีเกินกวา่ระดบัท่ีมีนยัส าคญั โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินตอ้งด ารงเพื่อรองรับความเส่ียง ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่2  ตารางที ่3 และ ตารางที ่4 

 
 

  

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
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ตารางที ่2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิแยกตามประเภทสินทรัพย์  
โดยวธีิ SA 

    หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธิี SA 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2560 

1. ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 14,708.76 13,271.69 

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง              211.55 213.28 

           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล   
     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกั               66.74 72.92 
           ความเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์   
     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกั 12,261.17 11,195.22 
           ความเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน   
     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 141.79 157.80 
     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 814.41 865.10 
     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 1,213.10 767.37 
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 273.72 273.99 

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) องคก์รปกครอง                0.00 0.00 
           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล     
     2.2 ลูกหน้ี PSEs ท่ีจดัเป็นลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีสถาบนัการเงินองคก์ร                  0.00 0.00 
           ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีจดัเป็นสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์      
           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์   
     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกั           191.60 203.16 
           ความเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน   
     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 41.02 31.91 
     2.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 41.10 38.92 
     2.6  ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (สินทรัพยอ่ื์น)   
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนข้ันต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค านวณโดยวธีิ SA 14,982.48 13,545.68 

 

ตารางที ่3   เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัตกิารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิโดยวธีิ BIA  

  หน่วย : ล้านบาท 
เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2560 

ค านวณโดยวธิี Basic Indicator Approach 928.20 878.40 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 928.20 878.40 
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ตารางที่ 4   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง และอัตราส่วนเงินกองทุน      
ช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 

อตัราส่วน 

อตัราส่วนการด ารงเงนิกองทุน 
ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ อตัราส่วนการ

ด ารงเงนิกองทุน
ขั้นต า่ตามเกณฑ์
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

Conservation 
Buffer 

อตัราส่วนการด ารง
เงนิกองทุนทั้งส้ิน
ตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

31 ธันวาคม 2560 30 มถุินายน 2560 

1. เงินกองทุนทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 22.37% 14.50% 8.50% 1.250% 9.750% 

2. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 19.30% 11.16% 6.00% 1.250% 7.250% 

3. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 19.30% 11.16% 4.50% 1.250% 5.750% 

 

5. การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเป็น
บริษทัแม่ของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) , บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั และ บริษทั
หลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ตามโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัไม่ไดท้ าธุรกิจของตนเอง ดงันั้น ความเส่ียงของบริษทัจึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยภายในกลุ่ม  

5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทัว่ไป 

 ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและ           
มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
เพ่ือวตัถุประสงค์หลกัในการป้องกันความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ภายใตก้ารก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคลอ้งกับการก ากับตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีโดย
ค านึงถึงการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้เงินฝากและลูกคา้สินเช่ืออย่างมีความเป็นธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใส รวมถึง   
การค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  

ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชก้ ากบัดูแลการท าธุรกรรมภายในและภายนอก
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยการท าธุรกรรมแต่ละ
ประเภทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ  ซ่ึงบริษทัลูกภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะรายงานผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศหลกัเกณฑ ์เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    
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ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 เมษายน 2561       กลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลการบริหารจดัการ
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน โดยไดเ้ร่ิมจดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมเติมอีกดว้ย   

 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(Board of Director: BOD) มีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและแผนกลยทุธ์  การด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการบริหาร ความต่อเน่ืองทางธุรกิจของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน การท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสม พร้อมทั้งดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบติัตามนโยบาย รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดูแลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการก าหนด
นโยบาย กระบวนการและการควบคุมดา้นการบริหารความเส่ียงประเภทต่างๆ และอนุมติันโยบายดงักล่าว  
รวมทั้งทบทวนกลยทุธ์การปฏิบติัจริงและนโยบายในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหนา้ท่ีสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการรายงานทาง
การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องตาม
กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม มีการก ากบัดูแลและติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)  มีหนา้ท่ี
คดัเลือกกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอแนวทาง  การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย พิจารณากรอบโครงสร้างค่าตอบแทน การข้ึนเงินเดือนและ
โบนสัประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังาน พิจารณานโยบาย แนวทาง และวิธีการจดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งผูบ้ริหารเพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหาร 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี นโยบายป้องกนัการจ่ายเงิน เพ่ือการคอร์รัปชัน่ และดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว เป็น
ตวัแทนบริษทัในการส่ือสารและด าเนินกิจกรรมดา้นบรรษทัภิบาล 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)  มีหนา้ท่ีน าเสนอนโยบายและ
วางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด รวมทั้งมีการประเมิน ติดตามและดูแล การน าแนวนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัไปใชติ้ดตามควบคุมดูแลให้
ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบก ากบัดูแลและสนบัสนุนงานบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงมีโครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็น 
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อิสระแยกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ชุดปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของสายงานต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

 ต าแหน่ง 

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
    บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ประธาน 

2. รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาสินเช่ือและบริหารความเส่ียง 
    ธนาคารแลนดแ์อนเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

3. รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันากลยทุธ์และธุรกิจ  
    ธนาคารแลนดแ์อนเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
    บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั 

กรรมการ 

6. ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ธนาคารแลนดแ์อนเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

7. ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบริหารความเส่ียง  
    ธนาคารแลนดแ์อนเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขานุการ 

6. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Sub-Operational Risk Management Committee) มีหนา้ท่ี
ในการก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และควบคุมดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ
โดยรวมพร้อมทั้งก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

ในดา้นการปฏิบติังาน บริษทัมีการจดัแบ่งโครงสร้างองคก์รของบริษทัแยกตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยมีการ
กระจายอ านาจในการบริหารงานและก าหนดอ านาจการอนุมติั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการและ   การ
สอบยนัความถูกตอ้งระหวา่งหน่วยงานอยา่งเหมาะสม (Check and Balance) 

ส าหรับดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน บริษทัมีระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางประกอบการปฏิบติังาน ทั้งน้ีจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบท าหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการปฏิบติังานตามนโยบายของบริษทั การสอบทานความถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถือหุ้นในบริษทัอ่ืนและ
ไม่ไดท้ าธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ดงันั้น ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัจึงสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษทั และ ความเส่ียงของบริษทัย่อยท่ีบริษทัไดไ้ปลงทุน      
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ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) , บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั รวมทั้งบริษทัท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้นโดยออ้มไดแ้ก่ บริษทั แลนด์ แอนด ์
เฮา้ส์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิของบริษัท 

เน่ืองจากบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพ่ือลงทุนในกิจการอ่ืนและไม่ไดท้ าธุรกิจของตนเอง ดงันั้น
การตดัสินใจลงทุนในกิจการต่างๆ จึงมีความส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั   

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการเลือกบริษทัท่ีจะลงทุนในอนาคต โดยเนน้ลงทุนในธุรกิจท่ีช่วย
เสริมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บักลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยพิจารณาจากแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรม 
การแข่งขนั และศกัยภาพในการท าก าไรระยะยาว รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา  

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดข้องบริษทัหรือ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทั ปัจจุบนับริษทัมีความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง เช่น 
ตราสารอนุพนัธ์ 

การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องตามท่ี 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด บริษทัจึงเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่า โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในหลกัทรัพยภ์าคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตจากสถาบนัอนัดบัเครดิตภายนอก 

2.  ความเส่ียงจากการถือหุ้นของผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การถือหุ้น  ซ่ึงอยู่ภายใตพ้ระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1)  การรายงานการถือหุ้นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย  

ผูท่ี้ถือหุ้นหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นของสถาบนัการเงินทั้งทางตรงหรือทางออ้มตั้งแต่ร้อยละห้าข้ึนไปของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ตอ้งรายงานการถือหุน้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (อา้งอิงตามมาตรา 17) 

2) การห้ามหรือจ ากดัปริมาณการถือครองหุ้น  

หา้มบุคคลใดถือหุน้หรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหน่ึงเกินร้อยละสิบของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (อา้งอิงตามมาตรา 18) 

3) การน าหุ้นส่วนเกนิออกจ าหน่ายหรือการขายทอดตลาด  

บุคคลท่ีถือหุ้นหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นเกินกว่าท่ีก าหนดตามมาตรา 18 ตอ้งน าหุ้นในส่วนท่ีเกินออกมา
จ าหน่ายภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหุ้นนั้นมา หากผูถื้อหุ้นไม่จ าหน่ายหุ้นในส่วนท่ีเกินภายในเวลาท่ี
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ก าหนดหรือตามเวลาท่ีได้รับการผ่อนผนั  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่งให้ขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวธีิอ่ืนก็ได ้(อา้งอิงตามมาตรา 19) 

3.  ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิกองทุน 

การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ์ Basel III ตามหลกัการของ                  
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการด ารงเงินกองทุนและการบริหารความ
เส่ียงด้านสภาพคล่องส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  เพ่ือก ากับดูแลทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ก าหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารงเงินกองทุนเพ่ิมข้ึนใหเ้พียงพอรองรับความเสียหายท่ีอาจเพ่ิมข้ึน ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวกิฤต  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมความแขง็แกร่งของฐานเงินกองทุนและก าหนดกรอบในการบริหาร
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

การก ากบัดูแลเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III ไดก้ าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงอตัราส่วน
เงินกองทุนทั้ งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงทั้ งส้ินไม่ต ่ากว่าร้อยละ 8.5  แบ่งเป็นอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ินไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6  และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพย์
เส่ียงทั้งส้ินไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 4.5 

นอกจากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
(Capital Buffer)  เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer)  เช่นเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์ โดย
ก าหนดใหด้ ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ เพ่ิมเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุน
ขั้นต ่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน  โดยให้ทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีก
มากกวา่ร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบมากกวา่ ร้อยละ  2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 
2562  

4. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัของหน่วยงานทางการ 

บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ี
ทางการก าหนด ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานทางการท่ี
เก่ียวขอ้ง   

5. ความเส่ียงด้านช่ือเสียง 

ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด าเนิน
ธุรกิจ หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องทางการโดยไม่เจตนา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของบริษทัและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตั้งแต่การมีภาพลกัษณ์ในทางลบ การถูกเผยแพร่ในส่ือต่างๆ ทั้งใน
วงจ ากดัและวงกวา้ง การถูกร้องเรียน การถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หากปัญหาเกิดข้ึนกบับริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน อาจส่งผลกระทบไปยงับริษทัอ่ืนๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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บริษทัไดก้ าหนดกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยก าหนดให้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน มีการรายงานสถานะความเส่ียงหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงดา้นช่ือเสียง เพ่ือให้
มีการติดตามและจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งทนักาล 

 ความเส่ียงของบริษัทย่อยทีบ่ริษทัไปลงทุน ซ่ึงได้แก่  

1. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

การด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยมี์ความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อตลาดการเงินและสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ การปรับตวัของคู่แข่งลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยเ์ช่นกนั 

ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงของธนาคารสอดคลอ้งกบัแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้นหลกั ๆ คือ   ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk)     
ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
(Operational Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสินเช่ือ 
ธนาคารจึงไดจ้ดัท าแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี การท าประมาณการเงินกองทุน โดยผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงานและประมาณการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ การควบคุมความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานต่างๆ
แสดงความคิดเห็นและน าเสนอแผนต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ธนาคารมีการทบทวน
แผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
ธนาคาร และคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบกับแผนงาน
ประจ าปีท่ีก าหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือประเมินความส าเร็จของแผนกลยทุธ์ท่ีไดก้ าหนดไว ้

2)  ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ธนาคารใชเ้คร่ืองมือในการกลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเส่ียงของลูกหน้ี ทั้งในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือช่วยใหก้ารอนุมติัสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและควบคุมความเส่ียงจาก
การท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลา โดยมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- Credit Scoring Model เป็นเคร่ืองมือแยกแยะและจัดระดบัความเส่ียงของผูกู้ท่ี้เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึง 
ตวัแบบท่ีธนาคารใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือในปัจจุบนั ไดรั้บการพฒันาดว้ยขอ้มูลพ้ืนฐานทาง
สถิติของลูกคา้ธนาคาร ประกอบกบัใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Base) 

- Credit Rating Model เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกลัน่กรองและแยกแยะระดบัความเส่ียงของผูกู้ท่ี้เป็น          
นิติบุคคล โดยอาศยัขอ้มูลผลประกอบการทางธุรกิจมาประกอบการวิเคราะห์ตามหลกัการทางสถิติ 
เพ่ือช่วยใหธ้นาคารสามารถคาดคะเนระดบัความเส่ียงของลูกหน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ทั้งน้ีธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นย  าและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดังกล่าวท่ีธนาคาร
น ามาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ  โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ ตวัแบบและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใชง้านอย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือช้ีวดัความเส่ียงดา้นเครดิตให้
สามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและรักษาระดบัคุณภาพสินเช่ือของธนาคารท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีมัน่คงและ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

3)  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

- ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา (Price Risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นความเส่ียงท่ีอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดข้องบริษทัหรือ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของธนาคาร ปัจจุบนัธนาคารมีความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของราคาอยูใ่นระดบัต ่าเน่ืองจากธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง 
เช่น ตราสารอนุพนัธ์  

การลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือด ารงเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยธุ์รกิจเอกชนท่ีไดรั้บการจดั
อนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคาเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารมีการใชแ้บบจ าลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่
หน่ึงๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด โดยธนาคารได้ใชค้่าความเส่ียงท่ีค านวณได้เป็น
แนวทางในการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้นอกจากน้ีธนาคารมีการจ าลองเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการลดลงของราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งรุนแรงเฉียบพลนั หรือการทดสอบ ภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อ
สามารถประเมินความเสียหายจากความเส่ียงในกรณีท่ีอยูภ่ายใตภ้าวะวกิฤต 

- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของส่วนของ
ผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจเกิดจากฐานะทั้ งในและนอกงบดุล ทั้ งน้ีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเป็นผลมาจากการจัด
โครงสร้างและลกัษณะของรายการในสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร
และความไม่สอดคลอ้งระหวา่งระยะเวลาคงเหลือในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ของรายการทางดา้นสินทรัพย์
และหน้ีสิน และรายการนอกงบดุล โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน      ท า
หนา้ท่ีควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย
ดังกล่าว โดยจะก าหนดโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและดูแลให้โครงสร้างอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีก าหนด รวมทั้งควบคุมสัดส่วนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียในระยะเวลาครบ
ก าหนดต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
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ธนาคารได้ติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบ้ีย รวมทั้ งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ระยะเวลาการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงรวมถึงการจ าลองรายไดด้อกเบ้ียสุทธิเพ่ือดูผลกระทบต่อ
รายไดข้องธนาคารใหอ้ยูภ่ายใตเ้พดานความเส่ียงท่ีก าหนด    

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

ธนาคารมีบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (Currency Exchange) เป็นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภท
รับซ้ือ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารไดก้ าหนดการด ารงฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ ส้ินวนั ไม่เกิน
กวา่จ านวนท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั้น จึงมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบั
ท่ีไม่มีนยัส าคญั 

4)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการ
ช าระเงิน  เม่ือครบก าหนดเน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินไดอ้ย่าง
เพียงพอตามความตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
รายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคารได ้ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมีทั้งภายในและภายนอก โดย
ปัจจยัภายในจะข้ึนอยูก่บัโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและการส ารองสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือน ามาใช้
รองรับความตอ้งการ ส่วนปัจจยัภายนอกข้ึนอยูก่บัสภาพคล่องของตลาดและความเช่ือมัน่ของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 
ธนาคารมีเคร่ืองมือส าหรับวดั ติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและไดก้ าหนดระดบัการแจง้เตือนท่ีเหมาะสม มี
การทบทวนนโยบายและพฒันาเคร่ืองมือและวธีิการวดัความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
ก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัการบริหารความเส่ียงสากล 

ธนาคารไดว้างแผนและบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนัและในอนาคต  ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือระดมทุนทั้งระยะสั้น
และระยะยาวใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด 

5)  ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

    ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่างๆ อนัเน่ืองมาจากความไม่
เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากรและระบบงานหรือมาจากเหตุการณ์ภายนอก 
รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย      แต่ไม่รวมความเส่ียงดา้นกลยทุธ์และความเส่ียงดา้นช่ือเสียง      ความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจธนาคาร ดงันั้น ธนาคารจึงมี
การก าหนดกรอบนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและ
มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังานเพ่ือให้พนักงานมีความเขา้ใจขั้นตอนการท างาน และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหมี้กระบวนการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเส่ียง และการติดตามความเส่ียง 
เป็นตน้ 

ธนาคารไดพ้ฒันากระบวนการตลอดจนเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ไดแ้ก่  การจดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ผิดปกติ  (Incident Report)  เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลความเสียหายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ
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ไม่เป็นตวัเงิน รวมถึงความเสียหายท่ีสามารถป้องกนัได ้ตลอดจนขอ้มูลเหตุการณ์ผิดปกติอ่ืนๆ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี
ธนาคารจะน าไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานและก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือให้โอกาสเกิด
ความเส่ียงลดลง 

ธนาคารก าหนดใหทุ้กหน่วยงานท าการประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการดว้ยตนเอง (Risk and Control 
Self  Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดท่ีมีความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติังานในหน่วยงานของตน รวมทั้ง
ประเมินวา่มาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยูเ่พียงพอและเหมาะสมเพียงใด และไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปประมวลผล 
และจดัท าดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) เพ่ือใชใ้นการติดตามความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งมีการ
ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตในหน่วยงานท่ีมีโอกาสในการทุจริตจากการปฏิบติังานสูง เพ่ือเป็นขอ้มูลในการ
ก าหนดแนวทางป้องกนัและจดัการความเส่ียงจากการทุจริตดว้ย 

ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกและนโยบายการออกผลิตภณัฑใ์หม่ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก หรือออกผลิตภณัฑ์ใหม่ตอ้งศึกษา วิเคราะห์
ขอ้มูลและประเมินความเส่ียง ความคุม้ค่าของผลิตภณัฑท่ี์จะออกใหม่ โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงพิจารณาให้
ความเห็นก่อนการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกหรือ  การออกผลิตภณัฑใ์หม่  

ธนาคารจดัให้มีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับการ
ด าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วินาศภยั และภยัพิบติัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเน่ืองหรือลดเวลาการหยุดชะงักการด าเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงทุก
หน่วยงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการจัดท าและได้ปรับปรุงแผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ 
ซกัซอ้มการฟ้ืนฟูระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบการปฏิบติังานในธุรกรรมงานส าคญัเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจภายใตภ้าวะวกิฤตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยไดพ้ฒันาช่องทางการ
ส่ือสาร  ให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ            ในรูปแบบระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(E-Learning)   เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ รวมทั้งจดัส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรมสมัมนาจากผูจ้ดัสมัมนาภายนอกและจดัอบรมสมัมนาภายใน โดยเชิญวทิยากรท่ีมีความ
ช านาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวทิยากรผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมพนูทกัษะในการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปจดัการเงินและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ซ่ึงอาจพบกบัความเส่ียงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   ความเส่ียง
ดา้นตลาด    ความเส่ียงดา้นเครดิต   ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ   รวมถึงความเส่ียงดา้น
กลยทุธ์ บริษทัจึงไดว้างกรอบและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหมี้การเติบโตบนพ้ืนฐานการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพควบคู่กบัการสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัมีนโยบายและหลกั
ปฏิบติัดา้นการบริหารความเส่ียง ก าหนดโครงสร้างและกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ
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ความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีระบบ สามารถดูแลและควบคุมความเส่ียงท่ีส าคญัไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบั
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงต่อตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากน้ี สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ การ
ชุมนุมทางการเมืองลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจดัการกองทุน 

การบริหารความเส่ียงแบ่งออกเป็น 5 ดา้นหลกั คือ ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัมีนโยบายและกระบวนการปฏิบติั
ในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี    

1) ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความไม่แน่นอนของมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 

บริษทัมีการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนท่ีบริษทับริหารจดัการ โดยการกระจายการถือ
ครองสินทรัพยห์ลายประเภท  (การสร้าง Investment Portfolio)  และก าหนดอตัราส่วนการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่
ละประเภท เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน มีการประเมินค่าความเส่ียงด้านตลาด (VAR, Beta, Duration, 
Tracking Error) การก าหนดเพดานความเส่ียง โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงติดตามและรายงานความเส่ียงเป็น
รายวนั มีการทดสอบความถูกตอ้งของ Model และการทดสอบภาวะวกิฤตดา้นตลาดอยา่งสม ่าเสมอ  

2) ความเส่ียงด้านเครดติ  

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการผิดสญัญาของบริษทัคู่คา้ ตราสาร/ผู ้
ออกตราสาร (Counterparty Risk) ความเส่ียงประเภทน้ีเกิดข้ึนเม่ือกองทุนน าเงินไปลงทุนในตราสารการเงิน เม่ือ
ถึงเวลาครบก าหนดช าระเงิน ผูอ้อกตราสารการเงินไม่สามารถช าระเงินคืนใหแ้ก่กองทุนได ้ 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างเขม้งวด อาทิ การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก
หลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนอยา่งระมดัระวงั โดยใชท้ั้ งวิธี Top-Down Approach และ Bottom-Up Approach  การ
ก าหนดเกณฑค์ดัเลือกบริษทัคู่คา้ โดยใชเ้กณฑเ์ชิงคุณภาพ และอนัดบัความน่าเช่ือถือ การก าหนดเครดิตขั้นต ่าใน
การลงทุน (Minimum Acceptable Credit) ทั้งตราสารหน้ี และตราสารทุน และการก าหนดวงเงิน (Credit Risk 
Limit) โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยทางการ และก าหนดเพ่ิมเติมโดยบริษทั แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  

1) ผลรวมวงเงินของทุกกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั  

2) วงเงินของแต่ละกองทุน 
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3) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากกองทุนไม่สามารถด ารงสภาพคล่องได้
เพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุน รวมทั้งความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีกองทุนไม่สามารถขายหลกัทรัพย ์หรือ
เลิกสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดใ้นราคาตลาด เน่ืองจากการขาดสภาพคล่อง หรือเกิดวกิฤตการณ์ใดๆ  

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัสามารถด ารงสภาพคล่องไดอ้ย่างเพียงพอ 
บริษทัไดติ้ดตามพฤติกรรมการไถ่ถอนหน่วยลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ และด ารงสภาพคล่องของกองทุนท่ีเนน้การ
ลงทุนในตราสารหน้ีตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4) ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาล  และการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังาน
ภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไร 

 บริษทัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การจดัเก็บขอ้มูล
เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) ซ่ึงระบุรายละเอียดรวมถึงแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัเพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ ้ าอีก การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร รวมถึงการลงทุนดา้นเทคโนโยลีสารสนเทศ 
ซ่ึงสามารถลดโอกาสการเกิดความเส่ียงได ้

บริษทัจดัให้มีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan)  เพื่อรองรับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน  อาทิ  วินาศภยั  และภยัพิบัติต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน    เพื่อให้
บริษทัสามารถให้บริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองหรือลดเวลาการหยดุชะงกัการด าเนินงานของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้ซ่ึงมีการทดสอบแผนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงดา้นกฎหมาย เป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บความเสียหาย เม่ือด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายไม่รอบคอบ รัดกุม หรือบกพร่อง เช่น การ
จดัท าสัญญาต่างๆ ไม่มีระบบการตรวจสอบวา่ บริษทัคู่คา้ตราสารเป็นผูท่ี้มีอ านาจลงนามจริง หรือ มีตวัตนจริง
หรือไม่ เป็นตน้ และความเส่ียงอาจเกิดจากการประกอบธุรกิจท่ีบริษทั หรือเจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีทางการก าหนด โดยบริษทัให้ความส าคญั และก าหนดแนวทางบริหารความเส่ียงเป็นการเฉพาะ 
อาทิ การร่างและจดัท าสญัญามาตรฐาน หรือบนัทึกขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ จะตอ้งผ่านการ
ตรวจสอบโดยนกักฎหมายหรือท่ีปรึกษากฎหมาย และฝ่ายก ากบัและตรวจสอบการปฏิบติังานก่อนท่ีจะน ามาใช้
งานจริง มีการก าหนดขั้นตอนการเปิดบญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยลูกคา้ตอ้งมีเอกสารประกอบการพิจารณาท่ี
ครบถว้น รวมถึงการดูแลให้พนักงานปฏิบติังานตามคู่มือการปฏิบติังาน กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัต่างๆ 
รวมถึงจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจดัการกองทุนโดยเคร่งครัด  
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5) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและการ
น าไปปฏิบติัไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อ
รายไดเ้งินกองทุน หรือการด ารงอยูข่องกิจการ 

บริษทัมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์  ไดแ้ก่ การมีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมี
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นอิสระท่ีมีการวางนโยบาย แผนกลยทุธ์ท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ มีระบบการบริหารความเส่ียง และการไดรั้บขอ้มูลต่างๆ
อยา่งเพียงพอ โดยแผนธุรกิจและงบประมาณไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั และมีการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกคร่ึงปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ไดว้างกรอบและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจให้มี
ความเติบโตบนพ้ืนฐานการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพควบคู่กบัการสร้างผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืน  บริษทัมี
การควบคุมดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  มีการก าหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหาร
จดัการความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการป้องกนัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

การด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย ์มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ การเปล่ียนแปลงด้านระบบเทคโนโลยี ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ โดยความเส่ียงแบ่งออกเป็น 8 ดา้นหลกัๆ ดงัน้ี 

1) ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศใชว้ธีิการคิดค่าธรรมเนียมแบบต่อรองอยา่งเสรี  พร้อมกบั
การเปิดเสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ส่งผลให้ธุรกิจหลกัทรัพยมี์การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ท าให้
รายไดจ้ากธุรกิจมีแนวโน้มลดลงแม ้มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะดีข้ึน ดงันั้น หากบริษทัไม่สามารถรักษา
คุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี อาจท าให้บริษทัสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด 

บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขนั โดยก าหนดกลยุทธ์ท่ี
มุ่งเนน้การขยายฐานลูกคา้แบบยัง่ยนืผา่นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
การพฒันาบุคลากรใหมี้ความพร้อมในการแข่งขนั ตลอดจนการพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกคา้สามารถท า
รายการซ้ือขายไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั รวมทั้ งการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงานทุกมิติ ทั้ งการ
ปฏิบติังานและการบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้  
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2) ความเส่ียงด้านการกระจายตวัของฐานลูกค้า 

บริษทัมีการกระจายตวัของฐานลูกคา้ โดยมีแผนขยายฐานลูกคา้ทั้งลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้สถาบนั และ
พฒันาระบบการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เนต และขยายฐานลูกคา้ท่ีตอ้งการส่งค าสั่งดว้ย
ตวัเองใหมี้สดัส่วนมากข้ึน 

3) ความเส่ียงเกีย่วกบัการพึง่พงิบุคลากร 

ธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  มีประสบการณ์  และมี
ใบอนุญาตในการท าหน้าท่ีเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน  เพ่ือให้ค  าแนะน าในการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเหมาะสม 
โดยทั่วไปเจ้าหน้าท่ีการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปิดบัญชี การท าธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดังนั้ น 
เจา้หนา้ท่ีการตลาดจึงถือวา่เป็นก าลงัหลกัของธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัจึงให้ความส าคญัในการสรรหาเจา้หนา้ท่ี
การตลาดท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ และมีการสร้างทีมเจา้หนา้ท่ีการตลาดรุ่นใหม่ เพ่ือรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจไปพร้อมกนั รวมทั้งเนน้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีภายในองคก์รเพ่ือสนบัสนุนการท างานร่วมกนั 

4) ความเส่ียงในธุรกรรมการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงในธุรกรรมการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถกระจายหรือ
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์จัดจ าหน่ายไดต้ามจ านวนท่ีรับประกนั ซ่ึงอาจเกิดจากราคาเสนอขายไม่เหมาะสม หรือ
ความผนัผวนของสภาวะตลาด อตัราดอกเบ้ีย  และอตัราแลกเปล่ียน  ท าให้บริษทัตอ้งรับหลกัทรัพยท่ี์เหลือจาก
การจดัจ าหน่ายเขา้บญัชีเงินลงทุน บริษทัจึงก าหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงโดยบริษทัจะท าการวิเคราะห์  
และตรวจสอบถึงลกัษณะธุรกิจ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผลการด าเนินงานและแนวโนม้การด าเนินธุรกิจในอนาคตของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์รวมถึงความสนใจของนกัลงทุน และความตอ้งการท่ีจะซ้ือหลกัทรัพย ์เพื่อน าขอ้มูลมา
ประกอบการตดัสินใจในการพิจารณารับเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

5) ความเส่ียงจากหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญของลูกหนีห้ลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงจากหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากลูกคา้ท่ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 
แต่ไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงโดยการพิจารณาก าหนด
วงเงินท่ีจะให้กบัลูกคา้หรือคู่สัญญาแต่ละรายอยา่งเหมาะสม ส าหรับลูกคา้บญัชีเงินสดบริษทัไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการพิจารณาคดัเลือกลูกคา้ การก าหนดวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามฐานะการเงินของลูกคา้แต่ละราย และมี
การทบทวนฐานะการเงินและการใชว้งเงินอย่างใกลชิ้ด  ส าหรับลูกคา้บญัชีเครดิตบาลานซ์ บริษทัไดก้ าหนด
นโยบายการให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์เพ่ือให้ปริมาณการกูย้ืมอยู่ในระดบัท่ีก าหนดและเหมาะสมกบัสภาวะ
ตลาดในขณะนั้น โดยการก าหนดวงเงินใหกู้ย้มืของลูกคา้แต่ละรายจะสอดคลอ้งกบัฐานะการเงินของลูกคา้ และ
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษทั  อตัราส่วนเงินใหกู้ย้มืต่อเงินกองทุนโดยยอดหน้ีทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 
5  เท่าของเงินกองทุน  รวมทั้งควบคุมไม่ใหซ้ื้อหลกัทรัพยก์ระจุกตวัในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึง  
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6) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคบั และกฏหมายต่างๆ 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของทางการ เช่น การ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงด้านระบบการซ้ือขาย การเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทัไดบ้ริหารจดัการความเส่ียง โดยมีการติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยงานก ากบัดูแล
อย่างสม ่ าเสมอ รวมทั้ งการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ  
นอกจากนั้น หน่วยงานดา้นการก ากบัดูแลของบริษทัจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหพ้นกังานไดรั้บทราบ  

7) ความเส่ียงด้านการลงทุนในหลกัทรัพย์และผลตอบแทน 

ความเส่ียงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผลตอบแทน เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษทัตามท่ีคาดการณ์ไว ้ บริษทัจึงก าหนดใหมี้แนวทางและนโยบายการลงทุนท่ี
ชดัเจน ครอบคลุมทั้งประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน พร้อมทั้งก าหนดระดบัความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน
ท่ียอมรับได้ และจ ากัดผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ งทบทวนนโยบายการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดการลงทุน 

8) ความเส่ียงจากการไม่สามารถด าเนินธุรกจิได้อย่างต่อเนื่อง 

เหตุการณ์ในภาวะวกิฤตต่าง ๆ เช่น ภยัธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เหตุการณ์จลาจล อาจเป็นเหตุ
ให้บริษทัไม่สามารถให้บริการลูกคา้ได ้ดงันั้น เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเม่ือ
เผชิญวกิฤตดงักล่าว บริษทัจึงไดจ้ดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Contingency Plan -BCP)  ซ่ึงมีการ
ซกัซอ้มและทดสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ
รายงานทางการเงินอยา่งครบถว้นเพียงพอและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และสอดคลอ้งตามกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสม ก ากบัดูแล และติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ส าหรับการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ตรวจสอบและติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบติั กระบวนการปฏิบติังานและ
จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน รวมทั้งขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และความเหมาะสมของการจดัการความเส่ียง 
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรและประเมินความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การเก็บรักษา
ขอ้มูลลูกคา้ และก าหนดมาตรการป้องกนัการน าขอ้มูลลูกคา้ไปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ    
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5.2 ข้อมูลการประเมนิความเส่ียงแต่ละด้านของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงไม่ไดท้ าธุรกิจ
ของตนเอง ความเส่ียงของบริษทัจึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัลูก
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีแนวทางการประเมินความเส่ียงแต่ละดา้น ตามรายละเอียดดงัน้ี 

5.2.1 ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไว ้
รวมถึงโอกาสท่ีคู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิตและความเส่ียงอนัเกิดจากการท่ีคุณภาพของสินเช่ือ หรือ
เงินลงทุนเส่ือมลงและไม่สามารถปรับราคาเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินใหสิ้นเช่ือ ท่ีเป็นธุรกรรมหลกัของ
ธนาคาร ทั้งในดา้นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสินทรัพยข์องธนาคารและส่วนท่ีเป็นภาระผูกพนั เช่น การให้กูย้ืมและธุรกรรม
ท่ีเกิดจากการท่ีคู่สัญญามีภาระท่ีตอ้งส่งมอบสินทรัพยห์รือช าระหน้ีแก่ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุน 
รวมถึงโอกาสท่ีคู่คา้จะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลค่าตลาดของตราสาร
ท่ีมีมูลค่าลดลง 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินเช่ือ เพื่อควบคุม ป้องกนัและ
ลดทอนความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนจากธุรกรรมการให้สินเช่ือของธนาคาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความเส่ียง
ในการให้สินเช่ือกับผลตอบแทนท่ีไดรั้บ โดยวางนโยบายให้มีเป้าหมายและกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมกับ    
ความเส่ียงของแต่ละประเภทสินเช่ือของธนาคาร  เพ่ือสร้างเป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานและมีความยืดหยุน่ใน
การปรับปรุงนโยบาย  โดยอยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงต่างๆ ท่ียอมรับได ้ และสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

 หลกัการให้สินเช่ือ ท่ีตอ้งพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ อาทิ พ้ืนท่ีเป้าหมายในการให้สินเช่ือ ประเภทธุรกิจ 
ลกัษณะสินเช่ือ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีธนาคารไม่ใหก้ารสนบัสนุน       

 หลกัการการใหสิ้นเช่ือแก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง และ
หลกัการการใหสิ้นเช่ือส าหรับลูกหน้ีท่ีท าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ ผูบ้ริหาร
ของธนาคาร 

 การก าหนดขอบเขตวงเงินใหกู้ย้มืต่อรายเพ่ือลดความเส่ียงในการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

ทั้งน้ีธนาคารยงัก าหนดให้มีการรายงานเหตุผลและความจ าเป็นอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการยกเวน้เง่ือนไขต่างๆ 
และ/หรือ การปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่าน้ีใหก้บัคณะกรรมการของธนาคาร  

 เคร่ืองมอืการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารได้จดัให้มีเคร่ืองมือ วิธีการต่างๆ ท่ีสามารถติดตามควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย     
การบริหารความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ งจัดท าข้อมูลเพ่ือเป็น            
เคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางความเส่ียง ระดบัความเส่ียง เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการติดตามและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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พร้อมจัดท ารายงานน าเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อตดัสินใจไดท้นัเวลา  โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การระบุความเส่ียง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเส่ียงโดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวกับ           
ตวัลูกหน้ี ธุรกิจของลูกหน้ี/คู่สัญญา และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละการด าเนินธุรกิจของ
ลูกหน้ี/คู่สัญญาตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร รวมทั้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ และแนวโน้มการค้างช าระ ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และ        
ความเส่ียงดา้นเครดิตได ้นอกจากน้ี ธนาคารยงัจดัให้มีการสอบทานการจดัระดบัความเส่ียงของลูกหน้ีและสอบทาน
ความสอดคลอ้งกบัปัจจยัเส่ียงท่ีก าหนด 

2) การวดัความเส่ียง (Risk Measurement)  เน่ืองจากลกัษณะของความเส่ียงดา้นเครดิตมีความแตกต่างกนัไป
ตามประเภทสินเช่ือ ธนาคารจึงมีการใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหส้ามารถสะทอ้นความเส่ียงในสินเช่ือแต่ละประเภท
ได้อย่างเหมาะสม ทั้ งการใช้เคร่ืองมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีสามารถ
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความเส่ียงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่ง    
ประเทศไทย  รวมทั้ งจัดท าขอ้มูลเพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงทิศทางความเส่ียง ระดับความเส่ียงเพ่ือท่ีจะสามารถ
ด าเนินการติดตามและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมจดัท ารายงานน าเสนอแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือตดัสินใจไดท้นัเวลา 

ธนาคารได้พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเช่ือของธนาคาร  ประกอบด้วย              
Credit Rating Model และ Credit Scoring  Model ซ่ึงไดรั้บการพฒันาโดยฝ่ายบริหารความเส่ียงทั้งน้ี Credit Rating 
Model ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ส่วน Credit Scoring Model ใชใ้นการจดัอนัดบัเครดิตส าหรับ
ลูกคา้บุคคลธรรมดา  ซ่ึงธนาคารไดต้ระหนกัถึงระดบัความแม่นย  าและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีธนาคาร
น ามาใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพื่อลดการพึ่งพิงการใชดุ้ลยพินิจของผูอ้นุมติัในกระบวนการพิจารณา
อนุมติัสินเช่ือ  ธนาคารมีการติดตามผลของการใชต้วัแบบ รวมถึงการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยเคร่ืองมือทั้งสองจะผ่านความเห็นชอบในการพฒันาและน ามาใชแ้ต่ละ
คร้ังจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร  

3) การติดตามดูแลความเส่ียงด้านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจดัให้มีกระบวนการ
ติดตามดูแลความเส่ียงดา้นเครดิต ท่ีท าให้ทราบถึงปริมาณและระดบัความเส่ียงของลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั 
และทันต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งในระดับรายลูกหน้ี และระดับพอร์ตเงินให้สินเช่ือ         
โดยก าหนดใหมี้การทบทวนวงเงินทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ส าหรับสินเช่ือระยะสั้น ส่วนสินเช่ือระยะยาว ธนาคาร
ก าหนดให้มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนลูกหน้ีทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เช่นกนั พร้อมจดัท ารายงานการเยี่ยมลูกหน้ี 
เพ่ือรายงานสถานะของลูกหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือให้ทราบถึงความกา้วหน้าหรือ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อกิจการของลูกหน้ี อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ความสามารถของลูกหน้ีท่ีจะช าระหน้ีคืนได้
อย่างละเอียด ตรงตามท่ีธนาคารก าหนด รวมถึงการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ าประกนัทั้งในดา้นมูลค่า และ
สภาพคล่อง  
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นอกจากน้ี ธนาคารยงัด าเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ท่ีครอบคลุมความเส่ียง         
ดา้นเครดิตอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีหรือคู่สัญญาแต่ละรายและ
เครดิตประเภทต่างๆ ภายในพอร์ตและน าผลกระทบของการเส่ือมคุณภาพเครดิตในพอร์ตสินเช่ือของลูกหน้ีมา
พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถด าเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนักาล 

4) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต 
ธนาคารมีการก าหนดระดบัการกระจุกตวัสูงสุดของเงินใหสิ้นเช่ือทั้งในระดบัภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit) 
และระดบัลูกคา้เพ่ือควบคุมไม่ให้ธนาคารมีความเส่ียงดา้นเครดิตในภาคธุรกิจหน่ึงๆ หรือลูกคา้รายใดรายหน่ึงมาก
เกินไป ซ่ึงเม่ือใดท่ีระดบัความเส่ียงถึง Limit ท่ีก าหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมให้ระดบัความเส่ียงลดลง
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ี ธนาคารยงัจดัให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจดัการ
ความเส่ียงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการท่ีธนาคารก าหนด 

 ค าจ ากดัความของการผดินัดช าระหนีแ้ละการด้อยค่าของสินทรัพย์  

- การผิดนดัช าระหน้ี หมายถึง การท่ีลูกหน้ี/คู่สัญญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถช าระหน้ีไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเกินกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระหรือลูกหน้ีท่ีไดรั้บการจดัชั้นต ่ากวา่
มาตรฐาน หรือต ่ากว่าตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั้น และการกนั
เงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ หมายถึง สินทรัพยจ์ะเกิดการดอ้ยค่าก็ต่อเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น      
สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

 การจดัช้ันและการกนัส ารอง 

ธนาคารไดมี้นโยบายหลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกนัส ารองตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
เพ่ือให้ธนาคารมีการกนัเงินส ารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์ธนาคารไดถื้อครองอยู ่เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าลูกหน้ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้และจากความเส่ียงในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยแบ่งประเภทการจดัชั้นลูกหน้ีเป็น ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ  ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากว่า
มาตรฐาน ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญหรือจดัชั้นสูญ ตามระยะเวลาการคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย 

ส าหรับการค านวณเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารตามวิธี Standardised Approach (วิธี SA) ธนาคาร
มีการแบ่งเงินกนัส ารอง ดงัน้ี 

 Specific Provision หมายถึง เงินส ารองท่ีไดก้นัไวเ้ป็นค่าเผื่อหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า ค่าเผื่อการปรับมูลค่าส าหรับสินทรัพยท่ี์อาจเสียหายส าหรับสินทรัพยแ์ละรายการนอกงบดุล
ทั้งหมด โดยธนาคารสามารถระบุไดว้า่เป็นเงินส ารองท่ีไดก้นัไวส้ าหรับสินทรัพยห์รือรายการนอกงบดุล
ใด แต่ไม่รวมเงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติท่ีธนาคารนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 แลว้ 

 General Provision  หมายความวา่ เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ ไดแ้ก่ เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์
จดัชั้นปกติทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงเงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติส่วนท่ีนบัเป็น Specific provision 
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ทั้งน้ี ธนาคารอยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ จะมีการบงัคบัใชใ้นปี 2562 ซ่ึงก าหนดหลกัการและ
วธีิการทางบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใหจ้ดัประเภทรายการในงบการเงิน ไดแ้ก่ ลูกหน้ี เงินลงทุน เงินกูย้ืม ให้
สะทอ้นการบริหารความเส่ียงมากข้ึน โดยพิจารณาความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต (Forward looking) 
ดว้ย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวธีิการจดัชั้น การกนัเงินส ารอง และการตดัรายการออกจากบญัชีของธนาคาร  

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบเบ้ืองตน้ และมีการเตรียมความพร้อมทั้ งทางด้านบุคลากร และ
ระบบงาน ท่ีตอ้งใชใ้นการค านวณการกนัเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ดงักล่าว 

ส าหรับรายละเอียดของขอ้มูลเชิงปริมาณของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิต 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   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน พจิารณาผล   

    การปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

 หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 216,858.03 201,332.74 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 167,688.76 153,642.49 

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 47,145.91 45,803.47 

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 1,919.71 1,883.93 

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 103.65 2.86 

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 30,914.64 22,431.66 

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และการค ้าประกนัอ่ืน 3,802.65 4,059.68 

     2.2 สัญญาอนุพนัธ์นอกตลาด4/ 1,045.79 1,146.58 

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผ้กูพนัไวแ้ลว้ (Undrawn committed line) 26,066.20 17,225.40 

         1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย    
2/  หมายรวมถึงเงินทุนในลูกหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย 
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ตารางที ่6.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญัก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามภูมภิาคของลูกหนี ้

 
ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

        หน่วย : ล้านบาท วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหน้ี 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเช่ือ 
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุน 
ในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ 

รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน  
การค า้ประกันการกู้ยืมเงิน 
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและ

การค า้ประกันอื่น 

สัญญาอนุพนัธ์ 
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซ่ึง สง.  
ได้ผูกพนัไว้แล้ว  

(Undrawn committed line) 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 180,085.61 130,916.34 47,145.91 1,919.71 103.65 29,832.44 3,506.70 1,045.79 25,279.95 

2. ภาคกลาง 870.10 870.10 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 5.35 

3. ภาคเหนือ 9,221.44 9,221.44 0.00 0.00 0.00 198.49 116.72 0.00 81.77 

4. ภาคตะวนัออก 4,016.85 4,016.85 0.00 0.00 0.00 233.10 4.17 0.00 228.93 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,333.86 11,333.86 0.00 0.00 0.00 349.31 127.52 0.00 221.79 

6. ภาคตะวนัตก 62.58 62.58 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 ้ 11,267.59 11,267.59 0.00 0.00 0.00 295.95 47.54 0.00 248.41 

รวม 216,858.03 167,688.76 47,145.91 1,919.71 103.65 30,914.64 3,802.65 1,045.79 26,066.20 
1/  รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/  หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที ่6.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญัก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามภูมภิาคของลูกหนี ้

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

       หน่วย : ล้านบาท  
หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหน้ี 

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 

รวม 
เงินให้สินเช่ือ 
รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุน 
ในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 

เงินฝาก  
(รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 

สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ 

รวม 

การรับอาวัลตั๋วเงิน  
การค า้ประกันการกู้ยืมเงิน 
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและ

การค า้ประกันอื่น 

สัญญาอนุพนัธ์ 
นอกตลาด 

วงเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ซ่ึง สง.  
ได้ผูกพนัไว้แล้ว  

(Undrawn committed line) 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 165,625.42 117,935.16 45,803.47 1,883.93 2.86 20,436.72 3,760.14 1,146.58 15,530.00 

2. ภาคกลาง 1,081.86 1,081.86 0.00 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 14.60 

3. ภาคเหนือ 8,437.10 8,437.10 0.00 0.00 0.00 175.08 118.63 0.00 56.44 

4. ภาคตะวนัออก 3,897.49 3,897.49 0.00 0.00 0.00 415.01 5.28 0.00 409.73 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,347.91 11,347.91 0.00 0.00 0.00 453.17 127.13 0.00 326.04 

6. ภาคตะวนัตก 34.84 34.84 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 ้ 10,908.13 10,908.13 0.00 0.00 0.00 937.08 48.50 0.00 888.58 

รวม 201,332.74 153,642.49 45,803.47 1,883.93 2.86 22,431.66 4,059.68 1,146.58 17,225.40 
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที ่7   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิก่อนพจิารณาผลการปรับลด 
     ความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื    

     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม อายุไม่เกิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม 

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 75,703.45 141,154.58 216,858.03 65,959.59 135,373.16 201,332.74 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ1/ 69,868.13 97,820.63 167,688.76 62,256.71 91,385.78 153,642.49 

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 3,915.61 43,230.30 47,145.91 1,818.95 43,984.52 45,803.47 

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 1,919.71 0.00 1,919.71 1,883.93 0.00 1,883.93 

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.00 103.65 103.65 0.00 2.86 2.86 

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 13,639.99 17,274.65 30,914.64 15,420.30 7,011.37 22,431.66 

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน  3,021.55 781.10 3,802.65 3,717.31 342.37 4,059.68 

           และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต และการค ้าประกนัอ่ืน       

     2.2 สัญญาอนุพนัธ์นอกตลาด 0.00 1,045.79 1,045.79 0.00 1,146.58 1,146.58 

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ดผ้กูพนัไว้
แลว้ (Undrawn committed line) 

10,618.44 15,447.76 26,066.20 11,702.99 5,522.41 17,225.40 

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ซ่ึงไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
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ตารางที ่8.1   มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนีก่้อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติจ าแนกตามภูมภิาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่

ธปท.ก าหนด 
ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

       
หน่วย : ล้านบาท 

ภูมิภาคของลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ เงินลงทุนในตราสารหน้ี2/ 

สงสัยจะสูญ ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 131,026.51 661.76 129.80 204.32 1,747.54 133,769.93 0.00 

2. ภาคกลาง 874.81 0.00 0.00 0.00 2.94 877.75 0.00 

3. ภาคเหนือ 9,159.60 10.95 0.00 0.00 159.68 9,330.23 0.00 

4. ภาคตะวนัออก 3,592.07 60.81 39.66 1.40 449.10 4,143.04 0.00 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,039.45 389.79 0.00 5.73 112.95 11,547.92 0.00 

6. ภาคตะวนัตก 52.46 0.00 0.00 0.00 10.13 62.59 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้ 10,753.83 397.87 0.00 0.00 400.50 11,552.20 0.00 

รวม 166,498.73 1,521.18 169.46 211.45 2,882.84 171,283.66 0.00 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย 
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ตารางที ่8.2   มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนีก่้อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติจ าแนกตามภูมภิาคของลูกหนีแ้ละตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่

ธปท.ก าหนด 
ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

    
  

  หน่วย : ล้านบาท 

ภูมิภาคของลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ เงินลงทุนในตราสารหน้ี2/ 

สงสัยจะสูญ ปกติ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 118,040.09 872.76 253.66 501.06 860.06 120,527.63 0.00 

2. ภาคกลาง 1,092.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092.21 0.00 

3. ภาคเหนือ 8,381.94 50.32 93.63 0.00 16.40 8,542.29 0.00 

4. ภาคตะวนัออก 3,599.08 4.36 428.91 13.95 13.84 4,060.14 0.00 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11,350.77 0.00 15.38 50.35 101.04 11,517.55 0.00 

6. ภาคตะวนัตก 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00 35.10 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้ 10,488.72 218.57 120.42 56.49 240.72 11,124.93 0.00 

รวม 152,987.91 1,146.01 912.01 621.85 1,232.06 156,899.84 0.00 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย 

 

 



.  
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ตารางที ่9.1   มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญทีต่ดัออกจากบัญชีระหว่างงวด   
    ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามภูมภิาค  

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

   หน่วย : ล้านบาท 

ภูมิภาคของลูกหน้ี 

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี3/ 

Specific provision General Provision2/ Specific provision 
มูลค่าหน้ีสูญท่ี 

ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด 

1. กรุงเทพและปริมณฑล 
 

1,138.28 7.09 0.00 

2. ภาคกลาง 
 

1.38 0.00 0.00 

3. ภาคเหนือ 
 

34.36 0.00 0.00 

4. ภาคตะวนัออก 
 

111.20 0.00 0.00 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

163.89 2.14 0.00 

6. ภาคตะวนัตก 
 

0.00 0.00 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้
 

0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้
 

253.79 5.28 0.00 

รวม 1,892.00 1,702.90 14.51 0.00 
1/ รวมมูลค่าเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย 

    

 
ตารางที ่9.2   มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญทีต่ดัออกจากบัญชีระหว่างงวด  
   ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับและเงนิลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามภูมภิาค  

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

   หน่วย : ล้านบาท หน่วย : พนับาท 

ภูมิภาคของลูกหน้ี 

เงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับ 1/ 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี3/ 

Specific provision General Provision2/ Specific provision 
มูลค่าหน้ีสูญท่ี 

ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด 

1. กรุงเทพและปริมณฑล  1,053.03 101.67 0.00 

2. ภาคกลาง  0.73 0.00 0.00 

3. ภาคเหนือ  39.77 1.79 0.00 

4. ภาคตะวนัออก  155.40 0.00 0.00 

5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  116.97 0.00 0.00 

6. ภาคตะวนัตก  0.26 0.00 0.00 

7. ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้  0.00 0.00 0.00 

8. ภาคใต ้  189.37 0.00 0.00 

รวม 1,701.82 1,555.53 103.46 0.00 
1/ รวมมูลค่าเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดว้ย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
3/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย 
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ตารางที ่10.1   มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตาม 
     ประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท.ก าหนด  
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

   หน่วย : ล้านบาท   
หน่วย : พนับาท 

ประเภทธุรกจิ ปกต ิ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 183.58 0.00 0.00 0.00 0.00 183.58 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 32,385.57 464.38 40.88 162.57 628.69 33,682.09 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,390.25 14.11 0.00 0.00 69.67 2,474.03 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 38,864.90 528.12 73.95 17.58 828.85 40,313.40 

5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 26,504.67 242.45 45.05 24.53 582.92 27,399.62 

6. อ่ืนๆ 66,169.76 272.12 9.58 6.77 772.71 67,230.94 

รวม 166,498.73 1,521.18 169.46 211.45 2,882.84 171,283.66 
* รวมยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

   
 

ตารางที ่10.2   มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตาม 
     ประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท.ก าหนด 
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

   หน่วย : ล้านบาท   
หน่วย : พนับาท 

ประเภทธุรกจิ ปกต ิ กล่าวถึงเป็นพเิศษ ต า่กว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 489.28 0.00 0.00 0.00 0.00 489.28 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 27,059.91 328.34 41.26 38.76 428.42 27,896.69 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 3,184.06 23.14 0.00 0.00 72.02 3,279.22 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 36,854.35 367.00 624.19 36.73 254.64 38,136.92 

5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 28,420.92 264.39 108.10 282.23 116.55 29,192.18 

6. อ่ืนๆ 56,979.40 163.14 138.45 264.14 360.43 57,905.56 

รวม 152,987.91 1,146.01 912.01 621.85 1,232.06 156,899.84 

* รวมยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที ่11   มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดัออกจากบัญชี 
    ระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ1/ จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

   หน่วย : ล้านบาท  
หน่วย : พนับาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

General 
Provision2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตัด
ออกจาก บัญชี
ระหว่างงวด 

General 
 Provision2/ 

Specific 
provision 

มูลค่าหน้ีสูญท่ีตัด
ออกจาก บัญชี
ระหว่างงวด 

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 
 

0.56 0.00   7.90 0.00 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์
 

520.04 0.00   447.76 9.30 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 
 

21.48 2.14   29.47 46.38 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 
 

800.58 5.28   574.23 2.00 

5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
 

127.43 0.00   285.19 13.89 

6. อ่ืนๆ 
 

232.81 7.09   210.98 31.89 

รวม 1,892.00 1,702.90 14.51 1,701.82 1,555.53 103.46 
1/ รวมยอดคงคา้งเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/  ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
 

ตารางที ่12   Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิส ารอง (General provision และ Specific provision) ส าหรับ 
 เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ*  

     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

General 
Provision 

Specific 
provision 

รวม 
General 

Provision 
Specific 

provision 
รวม 

เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 1,701.82 1,555.53 3,257.35 1,733.29 993.55 2,726.84 

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด 0.00 (14.51) (14.51) 0.00 (103.46) (103.46) 

เงินส ารองลดลงจากการขายหน้ี 0.00 (250.50) (250.50) 0.00  (362.54) (362.54) 

เงินส ารองลดลงจากหน้ีสงสัยจะสูญไดรั้บคืน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พิ่มหรือลดระหวา่งงวด 190.18 412.38 602.56 (31.47) 1,027.97  996.51 

เงินส ารองอ่ืน  
(เงินส ารองท่ีกนัไวส้ าหรับขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน  
เงินส ารองท่ีกนัไวส้ าหรับการควบรวม หรือขาย
กิจการ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินส ารองที่กันไว้คงเหลือปลายงวด 1,892.00 1,702.90 3,594.90 1,701.82 1,555.53 3,257.35 

* รวมเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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ตารางที ่13.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของ    
     รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ*ทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

 

   
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ 

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ* 

รวม 

1. ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 232,493.28 14,065.63 246,558.91 

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs)  14,229.20 0.00 14,229.20 
           รวมถึงลกูหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)     

           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล    

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  16,593.44 303.28 16,896.72 
           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์    

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 155,577.87 13,694.24 169,272.11 
            ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน    

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 3,402.02 40.01 3,442.03 
     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 26,720.76 28.10 26,748.86 
     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 15,969.99 0.00 15,969.99 
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 2,471.77 52.25 2,524.02 

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) 0.00 0.00 0.00 

          องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)        

          ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล       

     2.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  0.00 0.00 0.00 

           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์    
     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  1,607.16 40.10 1,647.26 
           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน    

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 313.18 12.15 325.33 
     2.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 551.43 0.00 551.43 
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00 0.00 

    รวม 234,965.05 14,117.88 249,082.93 
* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย) 
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ตารางที ่13.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของ 
     รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ*ทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

   
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ 

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ* 

รวม 

1. ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 211,616.74 9,251.20 220,867.94 

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs)  15,281.32 0.00 15,281.32 

           รวมถึงลกูหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)     

           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล    

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  14,599.48 437.78 15,037.27 

           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์    

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 139,590.37 8,703.31 148,293.68 

            ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน    

     1.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 3,258.42 81.61 3,340.03 

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 28,484.02 28.50 28,512.52 

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 10,403.13 0.00 10,403.13 

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 2,188.44 28.37 2,216.81 

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) 0.00 0.00 0.00 

          องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)        

          ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล       

     2.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  0.00 0.00 0.00 

           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์   
 

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  1,606.50 21.44 1,627.95 

           ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน    

     2.4 ลูกหน้ีรายยอ่ย 158.97 6.42 165.39 

     2.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 422.97 0.50 423.47 

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

    รวม 213,805.18 9,279.57 223,084.75 

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

ธนาคารใชว้ิธีการด ารงเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยวิธี Standardised Approach (SA) 
โดยใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตจากภายนอก (External Credit Assessment 
Institutions: ECAIs) ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้ธนาคารใช้อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating)        
ทั้ง 5 สถาบนั มาใชใ้นการเทียบเคียงน ้ าหนกัความเส่ียง (Risk Weight) และค านวณมูลค่าสินทรัพยเ์ส่ียงให้กบั
ลูกหน้ีของธนาคารดงัน้ี 

1. Standard & Poor’s  
2. Moody’s Investors Service 
3. Fitch Ratings 
4. บริษทั ฟิทชเ์รทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating(Thailand))  
5. บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (TRIS Rating)  

ส าหรับกระบวนการท่ีธนาคารใชใ้นการก าหนดอนัดบัเครดิตจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกให้กบั
ลูกหน้ีของธนาคารนั้ น ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซ่ึงธนาคารแห่ง     
ประเทศไทยประกาศก าหนดเป็นหลกั1   

ส าหรับรายละเอียดมูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบ        
แสดงฐานะการเงินสุทธิ  หลงัพิจารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย ์จ าแนก
ตามแต่ละน ้ าหนกัความเส่ียง โดยวิธี Standardised Approach  ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ 14.1 และ
ตารางที ่14.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



.  
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ตารางที ่14.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิจาก Specific provision  หลงัพจิารณา    
    มูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA1/ 
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธันวาคม 2560 

ยอดคงค้างที่มี Rating ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
น า้หนักความเส่ียง (%) 0 10 20 50 100 150 0 10 20 35 50 75 100 150 250 625 937.5 100/ 8.5% 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ                                     

 1.  ลกูหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันา
ระหว่างประเทศ (MDBs) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์าร
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั
ลกูหน้ีภาครัฐบาล 

23,748.24 0.00 0.00 4,977.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

 2. ลกูหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั
ลกูหน้ีสถาบนัการเงิน และลกูหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์

0.00 0.00 2,018.48 0.00 381.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  3.  ลกูหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ี
ธุรกิจเอกชน 

0.00 0.00 11,577.85 27,159.34 15,707.84 502.13 40.65           111,892.74 0.00         

  4 . ลกูหน้ีรายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,858.91 273.93 0.00         

  5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,240.21 0.00 438.75 68.18 0.00         

  6. สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,392.94 0.00 10.18 0.00 0.00 0.00 14,269.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ยอดคงค้าง 

น า้หนักความเส่ียง (%) 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 0.00 240.21 7.56 638.89 1,637.01         

รายการที ่ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของ สง.   
1/ ใชส้ าหรับพอร์ตท่ีไม่มีนยัส าคญัท่ีค  านวณเงินกองทุนโดยใช ้SA ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีใชว้ิธี IRB ดว้ย 
2/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้ าหนกัความเส่ียงข้ึนอยูก่บัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน                
                                    



.  
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ตารางที ่14.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิสุทธิจาก Specific provision  หลงัพจิารณา  
     มูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA1/ 
 

ข้อมูลส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ 
31 ธนัวาคม 2559 

ยอดคงค้างที่มี Rating ยอดคงค้างที่ไม่มี Rating 
น า้หนักความเส่ียง (%) 0 10 20 50 100 150 0 10 20 35 50 75 100 150 250 625 937.5 100/ 8.5% 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ                                     

    1. ลกูหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันา
ระหว่างประเทศ (MDBs) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์าร
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั
ลกูหน้ีภาครัฐบาล 

23,933.74 0.00 0.00 5,078.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

    2. ลกูหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบั
ลกูหน้ีสถาบนัการเงิน และลกูหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์

0.00 0.00 761.21 0.00 545.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

    3. ลกูหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ี
ธุรกิจเอกชน 

0.00 0.00 11,241.02 16,697.66 15,376.24 495.71 74.50           102,302.09 0.00         

    4. ลกูหน้ีรายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,328.64 248.38 0.00         

    5.สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,553.05 0.00 880.92 76.87 0.00         

    6.สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,226.42 0.00 3.07 0.00 0.00 0.00 8,044.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ยอดคงค้าง 

น า้หนักความเส่ียง (%) 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 0.00 112.39 1.67 582.02 1,520.72         

รายการที ่ธปท. ก าหนดให้หกัออกจากเงินกองทุนของ สง.   
1/ ใชส้ าหรับพอร์ตท่ีไม่มีนยัส าคญัท่ีค  านวณเงินกองทุนโดยใช ้SA ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีใชว้ิธี IRB ดว้ย 
2/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้ าหนกัความเส่ียงข้ึนอยูก่บัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน                
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 ข้อมูลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ โดยวธีิ SA 

ธนาคารมีการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดส าหรับ การปรับ
ลดความเส่ียงดา้นเครดิต โดยประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่าดา้นกฎหมาย กระบวนการควบคุมความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการน าวธีิการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตมาใช ้เช่น ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยธนาคารไดก้ าหนดให้มี
ขั้นตอนควบคุมการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความรัดกุม เป็นตน้ ทั้งน้ี ประเภทของ การปรับลดความเส่ียงท่ีธนาคารใชมี้
รายละเอียด ดงัน้ี 

-    หลกัประกนัทางการเงิน (Financial Collateral): กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกวธีิการค านวณ การปรับลด
ความเส่ียงดา้นเครดิตดว้ยหลกัประกนัทางการเงินโดยวิธี Simple เช่น เงินสด    เงินฝากธนาคารหรือ
บตัรเงินฝาก ทองค า ตราสารหน้ี ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็นตน้   

- การค ้าประกนัและอนุพนัธ์ดา้นเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives) 
จากประเภทการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตขา้งตน้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินก าหนดวิธีการปฏิบติังานและจดั

ให้มีระบบงานดา้นสารสนเทศรองรับ เพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการปรับลดความเส่ียง
ดา้นเครดิตมีการตรวจสอบการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง และเหมาะสม  

ทั้งน้ี รายละเอียดของมูลค่าการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่15 
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ตารางที ่15   มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั1/ ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA จ าแนกตามประเภทของหลกัประกนั 

  
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : พนับาท 

ประเภทสินทรัพย์ 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หลักประกัน 
ทางการเงิน2/ 

การค า้ประกันและ 
อนุพนัธ์ด้านเครดิต 

หลักประกัน 
ทางการเงิน2/ 

การค า้ประกันและ 
อนุพนัธ์ด้านเครดิต 

ลูกหนีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 3,702.47 14,496.66 2,871.15 13,730.70 

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 2.ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทั
หลกัทรัพย ์

0.00    14,496.66 0.00    13,730.70 

 3.ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี
ใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

2,391.57         0.00  2,106.45          0.00  

      4.ลูกหน้ีรายยอ่ย 1,309.19 0.00 763.01 0.00 

       5.สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 1.71 0.00 1.68 0.00 

       6.สินทรัพยอ่ื์น 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลูกหนีด้้อยคุณภาพ 0.35 0.00    0.00    0.00    

 1.ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความ
เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 

      2.ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทั
หลกัทรัพย ์

0.00 0.00 0.00 0.00 

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

0.35 0.00 0.00 0.00 

 4.ลูกหน้ีรายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 

 5.สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 0.00 0.00 0.00 0.00 

    รวม 3,702.82 14,496.66 2,871.15 13,730.70 
1/มูลค่าหลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้ 

    2/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้น ามาปรับลดความเส่ียงได ้(Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิชยท่ี์เลือกใชวิ้ธี Comprehensive ให้ใชมู้ลค่าหลงัการปรับลด 
  ดว้ยค่าปรับลด (Haircut) แลว้ 

 

5.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน โดยรวมไป
ถึงผลกระทบต่อรายไดสุ้ทธิของธนาคาร (Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร (Economic 
Value on Equity) ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ 

จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ท่ี
เกินกวา่ระดบัท่ีมีนยัส าคญัท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดไว ้
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5.2.3 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร ประกอบดว้ย 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในธนาคารและการขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน 
คน  ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งน้ี
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการรวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมายดว้ย 

ธนาคารไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม รายงานความเส่ียง 
และการก าหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐานขั้นต ่าให้กบัหน่วยงานภายในธนาคารถือปฏิบติัตาม ตลอดจนก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและวางโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  และหน่วยงานดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการเพ่ือท า
หน้าท่ีสนับสนุนงานดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการวางระบบและควบคุมทั้งในระดับนโยบายและการ
ปฏิบติั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีแยกอิสระออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมและการส่ือสารดา้นการบริหารความเส่ียงของธนาคารให้แก่ 
พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั   เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในเร่ืองของการบริหาร
ความเส่ียง โดยจดัให้มีการฝึกอบรมรวมถึงการประเมินความเส่ียงดว้ยตนเองและการจดัท าดชันีช้ีวดัความเส่ียงของ
หน่วยงาน อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีส าคัญให้การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคารให้มี
ประสิทธิภาพ  

 นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 

ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท่ีครอบคลุมถึงการบริหารความเส่ียงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก  กระบวนการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การจดัท าแผนการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายจากการปฏิบติังาน  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) โดยนโยบายดงักล่าวไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนแผนอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ 
การออกผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

 กระบวนการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารน าเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ      มาประกอบใชใ้นระบบการบริหาร
ความเส่ียง  เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถครอบคลุมการปฏิบติังาน
ของทุกระดบัชั้นของทุกหน่วยงาน และมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารความเส่ียง ซ่ึงระบบการบริหารความ
เส่ียงของธนาคารมีกระบวนการ ดงัน้ี 

1) การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) ธนาคารก าหนดให้หน่วยงานภายในธนาคารมีการประเมิน
ความเส่ียงโดยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ 
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การออกผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานทราบถึงรายการความเส่ียง ประเภทความเส่ียง  และปัจจยั
ความเส่ียงในแต่ละผลิตภณัฑห์รือในกระบวนการปฏิบติังาน 

2) การประเมนิและการวดัความเส่ียง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็นผูป้ระเมินระดบัความเสียหาย
หรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถ่ี (Likelihood) ท่ีจะเกิดความเสียหาย รวมทั้งประเมินวา่มาตรการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยูน่ั้นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจนประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีด าเนิน
อยู ่เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยูแ่ละสามารถจดัล าดบัความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า/ปรึกษาแนวทางการ
ประเมินความเส่ียง ทั้งน้ี เพ่ือให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกนัทั้งธนาคาร ธนาคารจึงไดก้ าหนดรายละเอียดเกณฑ์
การประเมินในแต่ละระดับท่ีชัดเจนเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ และสามารถจัดล าดับความส าคญัของความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และระบบงาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3) การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเส่ียงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ภายใตแ้หล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ คือ คน กระบวนการ
ปฏิบติังาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซ่ึงหน่วยงานต่างๆจะตอ้งวางระบบการควบคุมท่ีสามารถลดความเส่ียง
ได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ โดยมีต้นทุนท่ีไม่สูงมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
กระบวนการท างานและคุณภาพของงาน  

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีดี และลดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสมในด้านการปฏิบติังาน ธนาคารมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยกตามหน้าท่ี/ความ
รับผิดชอบ โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอนุมติั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และการ
สอบยนัความถูกตอ้งระหวา่งหน่วยงานอยา่งเหมาะสม (Check and Balance) 

ธนาคารได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพ่ือให้ครอบคลุมแหล่งท่ีมาของความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ คือ คน กระบวนการปฏิบติังาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก  รวมทั้งแนวทาง/กระบวนการที่ดี
ส าหรับการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภณัฑใ์หม่ กฎเกณฑก์ารรู้จกัลูกคา้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ควบคุมท่ีดีและมีระเบียบ คู่มือการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางประกอบการปฏิบติังาน และจดั
ใหมี้ฝ่ายตรวจสอบท าหนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบติังานตามนโยบายของ
ธนาคาร การสอบทานความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ของ
ทางการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก ธนาคารไดมี้มาตรการ แผนงาน แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์วิกฤต อาทิเช่น วินาศภยั และภยัพิบติัต่างๆ   ท่ีอาจเกิดข้ึนจน
อาจท าใหก้ารด าเนินงานของธนาคารตอ้งหยดุชะงกัธนาคารไดท้ าการทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแผนดงักล่าวเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่แผนฯ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและธนาคารสามารถด าเนินธุรกรรมหลกัของธนาคาร
ไดใ้นสภาวะฉุกเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4) การติดตามและการรายงานความเส่ียง (Risk Monitoring and Reporting)   

 การตดิตามความเส่ียง (Risk Monitoring) ธนาคารจดัใหมี้เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
ดา้นปฏิบติัการ ท่ีใชใ้นการติดตามความเส่ียง คือ 

-  ดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key risk indicator) ธนาคารก าหนดให้แต่ละหน่วยงานก าหนดดชันีช้ีวดั
ความเส่ียงจากรายการความเส่ียงส าคญัท่ีไดจ้ากผลการประเมินความเส่ียงโดยตนเอง       โดยดชันีช้ีวดัความ
เส่ียงท่ีก าหนดข้ึนตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงนั้น พร้อมทั้งก าหนดระดบัของการ
วดัติดตามและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) ของดชันีช้ีวดัความเส่ียงแต่ละตวั เพ่ือใชใ้นการ
ติดตามและรายงานใหก้บัผูบ้ริหารและฝ่ายบริหารความเส่ียงทราบตามท่ีก าหนด 

นอกจากน้ี หน่วยงานตอ้งทบทวนการจดัเก็บขอ้มูลดชันีช้ีวดัความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของดชันีช้ีวดัความเส่ียงว่ายงัสามารถสะทอ้นถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนไดอ้ย ่าง
เหมาะสม 

-  ข้อมูลเหตุการณ์ผดิปกต ิ(Incident Data) ธนาคารไดมี้การจดัเก็บและการรายงานขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ กล่าวคือ จดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data) 
เหตุการณ์ท่ีธนาคารสามารถป้องกนัความเสียหายไวไ้ด ้(Near misses) และเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่
สามารถประเมินมูลค่าได ้(Incident Data) เพื่อใหธ้นาคารมีขอ้มูลในการติดตาม และบริหารจดัการความเส่ียง 
รวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกนั แนวทางการแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การรายงานความเสี่ยง  (Reporting) ธนาคารได้ก าหนดให้มีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคัญ คือ 
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ดชันีช้ีวดัความเส่ียง ขอ้สังเกตท่ีตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแกไ้ข ควบคุม 
หรือลดความเ ส่ียง ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีการแบ่งล าดับชั้ นของการรายงาน คือ การรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร 

ดา้นการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นช่ือเสียง ธนาคารไดก้ าหนดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้
ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ทางสาขาของธนาคาร ทางโทรศพัท์ (Contact Center, Call Center) ทางไปรษณีย ์ 
รวมถึงผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น Website (www.lhbank.co.th) และFacebook เป็นตน้ โดยมีคณะกรรมการ 
Customer Care ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการพิจารณาขอ้เท็จจริง แนวทางการแกไ้ข แนวทางการป้องกนั และบทลงโทษ
เก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนนั้นๆ เพ่ือให้การจดัการขอ้ร้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีการรวบรวมสรุป
รายงานทั้งหมดน าส่งรายงานให้หน่วยงานทางการ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางการแกไ้ข 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ Customer Care ต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผา่นมาไม่มีขอ้ร้องเรียนท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ 
และช่ือเสียงของธนาคารอยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากน้ี ธนาคารไดมุ่้งเนน้การพฒันาบุคลากร ก าหนดให้มีกระบวนการฝึกอบรมพนกังานให้มี
ความรู้ความเขา้ใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในงานและ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธนาคาร 
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5.2.4 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพือ่การธนาคาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีฐานะของเงินลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนในบญัชีเพื่อ

การธนาคารจ านวน 12,336 ลา้นบาท (ตามราคาตลาด) และตราสารทุนอ่ืนจ านวน 140  ลา้นบาท  

ส าหรับการติดตามดูแลความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหน้ีสินของธนาคาร ท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางการบริหารตลอดจนติดตามความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของราคา ส่วนฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลธุรกรรมการซ้ือขายบริหาร 
Portfolio ตามนโยบายของธนาคาร  

ธนาคารใชน้โยบายในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดโดย
ค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ีจดัท ารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดรองรับธนาคารประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาซ้ือขายของเงิน
ลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีมีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกนัไดธ้นาคารประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชก้ระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต  คิดลดดว้ยอตัราท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี รายละเอียดของฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่16 

 
ตารางที ่16   มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

  หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
1. มูลค่าฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน 

  
     1.1. มูลค่าตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

  
            - ราคาทุน 11,812.08 6,418.15 

            - ราคาตลาด 12,336.37 6,686.23 

     1.2. ตราสารทุนอ่ืน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 140.26 186.00 

2. ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน 238.43 309.68 

3. ก าไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้ในงบดุลแต่ยงัไมรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนสุทธิภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 200.39 234.15 

4. ส่วนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายสุทธิภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 419.09 218.70 

5. ส่วนต ่ากวา่ทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 0.00 0.00 

6. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนแยกตามวิธีการค านวณท่ีธนาคารพาณิชยใ์ช ้   

     - วิธี SA 1,060.51 584.14 

     - วิธี IRB 
  

7. มูลค่าตราสารทุนส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์ใชว้ิธี IRB ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยผอ่นผนัใหใ้ชว้ิธี SA     
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5.2.5 ข้อมูลความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ธนาคารมีโครงสร้างของสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นรายการเงินใหสิ้นเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนกวา่จะ
ครบก าหนด ส่วนโครงสร้างหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลกัดงักล่าวอาจจะ
ไดรั้บผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเม่ืออตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวน ธนาคารก็มีความเส่ียงท่ีจะ
ไดรั้บผลกระทบต่อรายได ้และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของผูถื้อหุ้น) ดว้ย ดงันั้น ธนาคารจึงตอ้งมี
การบริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ส าหรับความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคารนั้น เป็นความเส่ียงท่ีท าใหร้ายไดห้รือเงินกองทุน
ของธนาคารไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการ
นอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive items) ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจาก
ความแตกต่างของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch)  และความสามารถในการปรับอตัราดอกเบ้ียคร้ังต่อไป (Re-
pricing Risk) ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินของธนาคาร 

โดยธนาคารตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ซ่ึงมีลกัษณะของความเส่ียง 
เป็นดงัต่อไปน้ี 

 ความเส่ียงจากช่วงเวลาในการเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ (Re-pricing risk)  เกิดจากความไม่สมดุลระหวา่ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงินตามเวลาท่ีรายการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินครบก าหนด (ในกรณีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี) หรือเม่ือไรก็ตามท่ีมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (ในกรณี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั) 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิง (Basis risk)  เกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของสินทรัพยแ์ละ
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของหน้ีสินแตกต่างกนั ถึงแมว้า่อาจจะมีวนัเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียตรงกนั 

 ความเส่ียงจากสิทธิแฝง (Option risk)  ธนาคารมีความเส่ียงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสญัญาทางการเงิน
ของธนาคารไม่วา่ดา้นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีใหสิ้ทธิคู่สัญญาของธนาคารเปล่ียนแปลงแผนการช าระเงินหรือ
ไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เม่ืออตัราดอกเบ้ียในตลาดมีการเปล่ียนแปลง ผูถื้อสิทธิดงักล่าวมกัจะใช้
สิทธิเม่ืออยูใ่นฐานะเสียเปรียบตามแผนการช าระเงินเดิมอนัจะท าใหต้น้ทุนดอกเบ้ีย อตัราผลตอบแทน 
หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเปล่ียนแปลง
ไปในทางดอ้ยลง 

ธนาคารมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั และ ประเมินความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร เพ่ือ
วเิคราะห์ผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียใน 2 แนวทาง ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest 
Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิภายในช่วงเวลา 1 ปี ซ่ึงใชส้มมติฐานการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 100 Basic Point ท่ีเท่ากนัตลอดเสน้โครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีเพ่ิมข้ึน – ลดลง  
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2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of 
Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจซ่ึงใชส้มมติฐานการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 200 Basis Points และก าหนดให้ผลการเปล่ียนแปลงของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของธนาคารตอ้งไม่เกินกวา่อตัราร้อยละ 20 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน 

จากการวดัค่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในมิติดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สามารถทราบสถานะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ธนาคารไดก้ าหนดระดบัเพดานความเส่ียง เพ่ือควบคุมความเส่ียง
ไม่ให้เกินกว่าระดับเพดานท่ีก าหนดไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้ทราบถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income: NII) และ รายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of Equity: EVE) 
โดยมีความถ่ีเป็นงวดรายเดือน  

นอกจากน้ี ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤต โดยใชส้ถานการณ์จ าลองของธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือสถานการณ์
จ าลองท่ีธนาคารก าหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤตต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส ส่วนขอ้มูลผลการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียต่อรายไดสุ้ทธิของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่17 

 

ตารางที ่17   ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings)  

  หน่วย : ล้านบาท 

สกลุเงนิ 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

บาท (92.57) (178.79) 

USD 0.00 0.00 

EURO 0.00 0.00 

อ่ืนๆ  0.00 0.00 

รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (92.57) (178.79) 

ร้อยละของประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ (1.66) (3.22) 

* ใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินใชร้้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 100 bps 
  

 
  



 
 

 
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel  – Pillar III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                                                หน้า 48 จาก 60 

6. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ Basel III   

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุนของธนาคารตามหลกัเกณฑ ์ Composition of 
capitaldisclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ไดแ้ก่ ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญั
ของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน และมูลค่าเงินของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์
Basel III โดยขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่ 18 ตารางที1่9 ตารางที ่ 20  และ 
ตารางที ่21 
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ตารางที ่18   ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิการเงนิ  
  (Main features of regulatory capital instruments) 

หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน ISIN : TH1019010Y00 LHBANK255A 

  
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

  
  

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

เงินกองทุนชั้นท่ี  1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2  

4 มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรือไม่ ครบถว้น ครบถว้น 
5 กรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ให้ระบุคุณสมบติัดงักล่าว - - 
6 ตอ้งทยอยลดนบัหรือนบัไดเ้ตม็จ านวน 

นบัไดเ้ตม็จ านวน 
ทยอยลดนับในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนดตามวธีิ
เส้นตรง 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย/์ ระดบักลุ่ม/ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน ระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินและระดบัธนาคารพาณิชย ์
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 21,183.66 3,838.10 
9 มูลค่าท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1 1,000 (หน่ึงพนั) บาท / หน่วย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี ส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภาคม 2558 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนด

ระยะเวลาการช าระคืน 
ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไม่มีวนัครบก าหนด 21 พฤษภาคม 2568 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการอนุมติั

จากผูก้  ากบัดูแลหรือไม่ 
ไม่ได ้

การไถ่ถอนก่อนก าหนดตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 
ก่อน 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 

- 

ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนอาจใชสิ้ทธิไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทุนทั้งจ  านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนตรา
สารเงินกองทุนได ้หากกรณีเป็นไปตามที่ระบุไว้
ดงัต่อไปน้ี ไม่วา่กรณีใดกรณีหน่ึง โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูถื้อตราสารเงินกองทุน ทั้งน้ี การไถ่
ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน
ตราสารเงินกองทุนดงักล่าวจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
(1)  ณ วนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแต่วนัออกตราสาร
เงินกองทุน หรือ ณ วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ 
ภายหลงัจากนั้น หรือ  
(2)  ณ เวลาใด ๆ นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน ใน
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีในวนัใด ๆ 
นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุนอนัส่งผลให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของผูอ้อกตราสารเงินกองทุน
เปล่ียนแปลงไป หรือ  
(3)  ณ เวลาใด ๆ นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน ใน
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลดา้น
เงินกองทุนในวนัใด ๆ นบัแต่วนัออกตราสาร
เงินกองทุนอนัส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนท่ีเคยนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 อยูเ่ดิมมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอีกต่อไป หรือ  
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หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

   

(4)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเพิ่มเติมในภายหลงัจากวนัออกตราสาร
เงินกองทุน ให้ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่
ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน
ตราสารเงินกองทุนได ้ 
ทั้งน้ีจะไถ่ถอนไดใ้นราคาตามมูลค่าท่ีตราไวพ้ร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียท่ีค  านวณจนถึงวนัไถ่ถอน 

16 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี) - ณ วนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแต่วนัออกตราสาร
เงินกองทุน หรือ ณ วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ 
ภายหลงัจากนั้น 

  ดอกเบีย้และผลตอบแทนอ่ืนใด     
17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั บริษทั เป็นผูก้  าหนดจ านวนเงินปันผล อตัราคงท่ีร้อยละ 5.125 ต่อปี 
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
19  มี dividend stopper หรือไม่ ไม่มี ไม่มี 
20 บริษทั มีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดไดเ้อง

ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือตามค าสั่งท่ีไดรั้บ 
มีอ านาจเตม็ที่ ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและ

หนา้ท่ีของผูอ้อกตราสารเงินกองทุน ซ่ึงก าหนดวา่เม่ือ
เกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ผูอ้อกตราสารมีผลการด าเนินงาน
ท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปไดแ้ละทางการได้
ตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารแลว้
ผูอ้อกตราสารสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง การลดจ านวนเงินตน้ท่ีตอ้ง
ช าระตามตราสารในจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีตอ้งมีการ
ตดัหน้ีสูญ (ทั้งจ านวนหรือบางส่วน) และยกเลิก
ดอกเบ้ียตามตราสารท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่มีการช าระ
เงิน ดงันั้น ผูถื้อตราสารจึงอาจจะไดรั้บช าระคืนเงินตน้
และดอกเบ้ียคา้งช าระตามตราสารในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่
จ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียเดิมตามตราสาร หรืออาจ
ไม่ไดรั้บช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งช าระตามตรา
สารเลย 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้บริษทั ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม่ เช่น มีเง่ือนไขในการ
ก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงข้ึนในลกัษณะขั้นบนัได (step up) 

ไม่มี ไม่มี 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้น

ก าหนดไว ้(Conversion trigger) 
- - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั้งจ  านวนหรือบางส่วน - - 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - - 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป - - 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป - - 
29 คุณสมบติัในการลดมูลค่า ไม่มีการลดมูลค่า มีคุณสมบติัในการลดมูลค่า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel  – Pillar III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                                                หน้า 51 จาก 60 

หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

30  กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้

                                          - 

เหตุการณ์ท่ีท าให้ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมีผลการ
ด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้และ
ทางการตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตรา
สารเงินกองทุน” หมายถึง การท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจอ่ืน
ใด ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตดัสินใจจะเขา้ช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน เช่น การให้เงิน
เพิ่มทุนแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน ซ่ึงหากไม่มีความ
ช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวจะท าให้ผูอ้อกตราสาร
เงินกองทุนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึง
เหตุการณ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง (หรือเหตุการณ์ท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ดงัต่อไปน้ี  
(1) ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพยไ์ม่เพียงพอจ่าย
คืนผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี หรือ  
(2) เงินกองทุนของผูอ้อกตราสารเงินกองทุนลดลงถึง
ระดบัท่ีจะกระทบต่อผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี หรือ  
(3) ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิ่มทุนไดด้ว้ย
ตวัเอง เช่น ไม่สามารถหาผูล้งทุนมาฟ้ืนฟูกิจการได ้
เป็นตน้ 

31 กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทั้งจ  านวนหรือบางส่วน - อาจลดมูลค่าทั้งจ  านวนหรือบางส่วน 
32  กรณีมีการลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรือชัว่คราว - ลดมูลค่าถาวร 
33  หากเป็นการลดมูลค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว - - 
34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบุประเภทของตราสาร

ทางการเงินท่ีดอ้ยสิทธิกวา่) 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บช าระเงินเป็น
ล าดบัสุดทา้ยในกรณีท่ีบริษทัเลิก
กิจการ 

ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 / หุ้น
บุริมสิทธิ / หุ้นสามญั 
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ตารางที ่19   ตารางการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

   
หน่วย :ล้านบาท 

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  31  ธันวาคม 2560 

จ านวนที่เปิดเผย 
ในงบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ (ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ 
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 (ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

สินทรัพย์ 
     1.  เงินสด 1,994.68 1,994.68   
     2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19,084.56 19,084.56   
     3.  สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย ์ 0.00                                0.00       
     4.  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 103.65 103.65   
     5.  เงินลงทุนสุทธิ 59,622.72 59,622.72   
     6.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00                                0.00       
     7.  เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 0.00                                0.00       
          7.1  เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 153,731.33 153,731.33   
          7.2  ดอกเบ้ียคา้งรับ 261.26 261.26   
                      รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 153,992.59 153,992.59   
          7.3  หกั  รายไดร้อตดับญัชี (46.97) (46.97)   
          7.4  หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,407.69) (3,407.69) ( A ) 
          7.5  หกั  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (14.02) (14.02)   
               รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 150,523.91 150,523.91   
     8.  ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 0.00                                0.00       
     9.  ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 102.14 102.14   
    10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 343.23 343.23   
    11.  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 295.43 295.43 ( B ) 
    12.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 210.00 210.00 ( C ) 
    13.  สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 831.13 831.13   
           รวมสินทรัพย์ 233,111.45 233,111.45   

หนีสิ้น     

    14.  เงินรับฝาก 143,730.69 143,730.69   
    15.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 15,346.15 15,346.15   
    16.  หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 219.78 219.78   
    17.  ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 0.00                                0.00       
    18.  หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 0.00                                0.00       
    19.  หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 0.00                                0.00       
    20.  ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 32,895.58 32,895.58 ( D ) 
    21.  ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 0.00                                0.00         
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  31  ธันวาคม 2560 

จ านวนที่เปิดเผย 
ในงบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ (ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

    22.  ประมาณการหน้ีสิน 129.29 129.29   
    23.  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 38.41 38.41 ( C ) 
    24.  หน้ีสินอ่ืน 2,196.61 2,196.61   
           รวมหน้ีสิน 194,556.51 194,556.51   
25.  ส่วนของเจ้าของ       
    25.1  ทุนเรือนหุน้       
             25.1.1  ทุนจดทะเบียน 21,183.66 21,183.66   
                         25.1.1.1  หุน้บุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
                         25.1.1.2  หุน้สามญั 21,183.66 21,183.66  
             25.1.2  ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 21,183.66 21,183.66 ( E ) 
                         25.1.2.1  หุน้บุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
                         25.1.2.2  หุน้สามญั 21,183.66 21,183.66   
    25.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 0.00                                0.00       
    25.3  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้ 9,627.91 9,627.91 ( F ) 
             25.3.1  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
             25.3.2  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั 9,627.91 9,627.91   
    25.4  ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้บุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
    25.5  ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 0.00                                0.00       
    25.6  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 310.13 310.13 

 
             25.6.1  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 0.00                                0.00       

25.6.2  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน 

310.13 310.13 ( G ) 

             25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.00                                0.00       
             25.6.4  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียงส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผล) 

0.00                                0.00       

25.6.5  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียงส าหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 

0.00                                0.00       

             25.6.6  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
ในบริษทัร่วม 

0.00                                0.00       
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  31  ธันวาคม 2560 

จ านวนที่เปิดเผย 
ในงบการเงนิที่เผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ (ก) 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

    25.7  ก าไร (ขาดทุน) สะสม 7,433.24 7,433.24   
             25.7.1  จดัสรรแลว้ 918.91 918.91 

 
                         25.7.1.1  ทุนส ารองตามกฎหมาย 918.91 918.91 ( H ) 
                         25.7.1.2  อ่ืนๆ 0.00    0.00      
             25.7.2  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 6,514.33 6,514.33 ( I ) 
    25.8  หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้บุริมสิทธิ 0.00    0.00      
    25.9  หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 0.00    0.00    

 
             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,554.94 38,554.94   

    25.10  ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม                         0.00                           0.00    

               รวมส่วนของเจ้าของ 38,554.94 38,554.94   

               รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 233,111.45 233,111.45   

  



 
 

 
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel  – Pillar III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                                                หน้า 55 จาก 60 

ตารางที ่20   ตารางแสดงรายการเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  
  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(จ) 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
     1.  ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหักหุ้นสามญัซ้ือคืน 21,183.66 ( E ) 
     2.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 0.00 

 
     3.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ)  9,627.91  ( F ) 
     4.  ทุนส ารองตามกฎหมาย  918.91  ( H ) 
     5.  เงินส ารองท่ีไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี 0.00 

 
     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 4,511.67 ( I )*1 
     7.  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 0.00 

 
          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 0.00 

 
          7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผือ่ขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน 331.92 ( G ) *2 
          7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 0.00 

 
      7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแส

เงินสด (Cash flow hedge reserve) 
0.00 

 
          7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงิน

ลงทุนสุทธิในหน่วยงาน ต่างประเทศ(Hedges of a net investment in a foreign operation) 
0.00 

 
     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) 0.00 

 
     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีสามารถ

นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
0.00 

 
    10.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 36,574.07 

 
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

                         0.00    

    12.  ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชว้ธีิ Fair value option                          0.00    

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด                          0.00    

    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ                          0.00    

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
    15.  ผลขาดทุนสุทธิ (15.34) ( I )*3 
    16.  ค่าความนิยม                          0.00       
    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (252.35) ( B )*4 
    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (171.59) ( C ) 
    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision)                          0.00    

    20.  ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation)                          0.00    

    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน                          0.00    

    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

                         0.00    

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากที่ระบุในขอ้ 21 และ 2 

                         0.00  
  
  

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

                         0.00  
  
  

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเขา้ไปลงทุน 

                         0.00    
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(จ) 

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

                         0.00  
  
  

    27.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของแต่ละบริษทันั้น 

                         0.00  
  
  

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด                          0.00    

    29.  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอ ให้หักจนครบเตม็จ านวน 

                         0.00  
  
  

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (439.28)   
    31.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)  36,134.79    

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 
    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
            ซ้ือคืน 

                         0.00    

    33.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล                          0.00    

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ย
สิทธิทุกประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

                         0.00  
  
  

    35.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ                          0.00    

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

                         0.00  
  
  

    37.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล                          0.00    
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1                          0.00    

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจ  
           ทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนุน 

                         0.00    

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน  
           ทั้ง ทางตรงและทางออ้ม 

                         0.00    

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน
อ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากที่ระบุในขอ้ 39 และ 40           

                         0.00  
  
  

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

                         0.00    

   43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

                         0.00  
  
  

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน  ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้น เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด
ของบริษัทนั้ น   

                         0.00  
  
  

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด                          0.00    

   46.  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ  านวนไม่เพียงพอให้หักจน
ครบเตม็จ านวน 

                         0.00   
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลที่

รายงาน โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(จ) 

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน                          0.00    

    48.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1)                          0.00    

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 - CET1 + AT1) 36,134.79   

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    

    51.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00    

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 3,838.10 ( D )*5 
    53.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00  
    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision) 1,892.00 ( A )*6 
    55.  เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00    

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00    

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 5,730.10   

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00    

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 

0.00    

   60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้ง     
ทางตรงและทางออ้ม 

0.00    

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน นอกจากที่ระบุในชอ้ 59 และ 60 

0.00    

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

0.00  
  
  

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

0.00  
  
  

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

         บริษทันั้น 
0.00  

  
  

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00    

    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 2  0.00    

    67.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2)  5,730.10    
    68.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC - T1 + T2)  41,864.89    

*1   จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ยก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรจ านวน 4,511.67 ลา้นบาท  ก าไรระหว่างงวด 2,603.44   ลา้นบาท หกัส ารองตามกฎหมาย 
204.73 ลา้นบาท รายการปรับปรุงขาดทุนอ่ืนสุทธิ 14.31 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 381.74 ลา้นบาท 
*2  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ส่วนต ่ากว่าทุนสุทธิของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 108.96  ลา้นบาท  ส่วนเกินกว่าทุนสุทธิของเงินลงทนุในตราสารทุน จ านวน 
419.09 ลา้นบาท 
*3  เป็นผลขาดทุนจากรายการปรับปรุงประมาณการหน้ีสินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นส่วนหน่ึงในรายการปรับปรุง
ก าไรสะสมอ่ืนสุทธิ 
*4  ทยอยหกัออกจากเงินกองทุน ปีละ 20 %  รวม 5 ปี 
*5  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ตัว๋แลกเงินสุทธิดอกเบ้ียจ่ายลว่งหนา้ จ านวน 28,968.06 ลา้นบาท  เงินกูย้ืม 16.38 ลา้นบาท และตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิสุทธิ
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 3,911.14 ลา้นบาท มีคุณสมบติันบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดจ้ านวน 3,838.10 ลา้นบาท  
*6  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จ านวน 1,892.00  ลา้นบาท 
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ตารางที ่21   ตารางแสดงการเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III   
   (Transitional period) 

 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
 

     1.  ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหักหุ้นสามญัซ้ือคืน 21,183.66 
 

     2.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั              0.00    
 

     3.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้นสามญั (สุทธิ)  9,627.91  
 

     4.  ทุนส ารองตามกฎหมาย  918.91  
 

     5.  เงินส ารองท่ีไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี              0.00       
 

     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 4,511.67 
 

     7.  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม              0.00       
 

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด              0.00       
 

          7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผือ่ขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน  331.92  (21.79) 
          7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ              0.00      

          7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
(Cash flow hedge reserve) 

             0.00    
 

          7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ(Hedges of a net investment in a foreign operation) 

             0.00               0.00    

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes)              0.00  
 

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีสามารถนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

             0.00    0.00    

    10.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 36,574.07 
 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
 

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส าหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

0.00    
 

    12.  ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชว้ธีิ Fair value option 0.00    
 

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00    
 

    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 0.00  
 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
 

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ (15.34) 
 

    16.  ค่าความนิยม 0.00    
 

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (252.35) (43.09) 
    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (171.59) 

 
    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00    

 
    20.  ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0.00    0.00    
    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0.00    

 
    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
0.00    

 

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากที่ระบุในขอ้ 21 และ 22 

0.00    
 

  



 
 

 
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel  – Pillar III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                                                หน้า 59 จาก 60 

หน่วย : ลา้นบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

0.00    
 

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเขา้ไปลงทุน 

0.00    
 

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    27.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00    
 

    29.  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสาร
ทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอ ให้หักจนครบเตม็จ านวน 

0.00    
 

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (439.28) 
 

    31.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)  36,134.79  
 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 
 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    
 

    33.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00    
 

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุก
ประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0.00    
 

    35.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00    
 

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 
1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00    0.00     

    37.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 0.00  
 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
 

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00    
 

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน
หรือธุรกิจสนับสนุน 

0.00    
 

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและ    
ทางออ้ม 

0.00    
 

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากที่ระบุในขอ้ 39 และ 40 

0.00    
 

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

0.00    

 

    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00    
 

    46.  รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ  านวนไม่เพียงพอให้หักจนครบเตม็
จ านวน 

0.00    
 

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 0.00    
 

    48.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00    
 

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 - CET1 + AT1) 36,134.79 
 



 
 

 
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel  – Pillar III ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                                                หน้า 60 จาก 60 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด ธันวาคม 2560 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 
 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00  
 

    51.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00   
 

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 3,838.10 
 

 

    53.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00      
 

 

    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ(General provision) 1,892.00 
 

 

    55.  เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00   
 

 

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 
2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00   0.00    0  

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 5,730.10 
 

 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  
 

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00   
 

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน 

0.00   
 

    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

0.00   
 

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุในชอ้ 59 และ 60 

0.00   
 

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

0.00   

 

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00   0.00   

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ี
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00   0.00   

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00   
 

    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 2  0.00  
 

    67.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2)  5,730.10  
 

    68.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC - T1 + T2)  41,864.89  
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