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1. บทน า 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน)  ได้ให้ความส่าคัญของการบริหารงานโดยตระหนักถึงความเสี่ยง 

ด้านต่าง ๆ พร้อมไปกับการก้าวไปอย่างมั่นคงทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีและ

การปฏิบัติตามประกาศ ข้อก่าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การด่ารงเงินกองทุน

ตามเกณฑ์ Basel ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดให้บริษัทด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกัน

กับธนาคารพาณิชย์ และเพื่อส่งเสริมการใช้กลไลตลาดในการก่ากับดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดให้มี 

การเปิดเผยข้อมูลการด่ารงเงินกองทุนทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการก่ากับดูแลเงินกองทุน  

ได้แก่ เงินกองทุน ระดับความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เพื่อให้บุคคลภายนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงและเสถียรภาพทางการเงินของ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก่าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่ารงเงินกองทุนผ่านช่องทางต่าง  ๆ ได้แก่ 

Website ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) www.lhfg.co.th     

และ Website ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) www.lhbank.co.th และหมายเหตุประกอบงบการเงินส่าหรับงวด

ประจ่าปีบัญช ี

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ่ากดั (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลการด่ารงเงินกองทุนในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

(Full Consolidation) โดยใช้วิธีค่านวณเงินกองทุนส่าหรบัสินทรัพย์เสี่ยงแตล่ะด้านของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้วิธีการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามหลักเกณฑ์ Basel หลักการที่ 1 ด้วยวิธี Standardised 

Approach (SA) เช่นเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis โดยใช้การจัดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดติภายนอก 

(External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มาเทียบเคียง เพื่อก่าหนดน้่าหนักความเสี่ยงตัง้แต่การรายงานเงินกองทุนงวด

เดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นมา 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจจะเกิดผลขาดทุนอันเนื่องมาจากความผันผวนทางด้าน

ราคาของฐานะในบัญชีเพื่อการค้า กลุ่มธุรกิจทางการเงินเริ่มมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562  ซึ่งความเสี่ยง

ด้านตลาดเป็นความเสี่ยงท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบแสดง

ฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยนและราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ใช้วิธีการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA) 

 

 

http://www.lhfg.co.th/
http://www.lhbank.co.th/
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เลือกใช้วิธีการค่านวณเงินกองทุนส่าหรับมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยวิธี Basic 

Indicator Approach (วิธี BIA) ซึ่งเป็นวิธีการค่านวณเงินกองทุนอย่างง่าย ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด  

3. โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทยท่ีก่าหนดให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก่ากับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งท่ีไม่ได้ท่าธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) แต่จะเข้า

ถือหุ้นในบริษัทอื่นเพื่อการมีอ่านาจควบคุมกิจการ ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทย่อยที่มีความหลากหลายในด้านการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร 

การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งตามลักษณะประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มประเภทธุรกิจ คือ ธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้มีความหลากหลายใน 

ด้านบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งด้านเงินฝาก 

เงินให้สินเช่ือ กองทุนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการต่าง ๆ เช่น บริการเป็นนายหน้า ประกันชีวิต บริการรับช่าระ 

ค่าสินค้าและบริการ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต บริการ Cash Management เป็นต้น  

บริษัทได้ด่าเนินการเพื่อน่าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 

โดยใช้ช่ือย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “LHFG”  โดยโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจทางการเงินปรากฏรายละเอียดแสดงตามแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ปิดดา่เนินกิจการตั้งแต่วันท่ี 19 ธันวาคม 2548 โดยได้รับอนุญาตจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคาร

พาณิชย์ โดยใช้ช่ือว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) และได้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด 

(มหาชน) โดยบริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช่าระแล้ว ได้จดทะเบียนเปลี่ยน

ช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 จากช่ือเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ยูไนเต็ด จ่ากัด โดย

จัดตั้งเป็นบริษัทจ่ากัดตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2551 ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล  

บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด 

(มหาชน) โดยบริษัท แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของทุนที่ช่าระแล้ว เริ่มเปิดให้บริการ      

ซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ภายใต้ช่ือย่อ LHS โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 5 และได้รับ

ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์จ่ากัด (มหาชน) โดย

บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช่าระแล้ว ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา

ทางการเงินแบบครบวงจรทั้งการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชน การน่าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่าหุ้น การจัดหาแหล่งเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และการให้ค่าปรึกษาทางการเงิน 

4. เงินกองทุน  

4.1   การบริหารเงินกองทุน 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและเพียงพอที่จะสนับสนุน

การเติบโตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  โดยมี

กระบวนการบริหารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งมีกระบวนการประเมิน 

ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่่าเสมอให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงิน เพื่อให้การบริหารจัดการและการรักษาระดับเงินกองทุนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ 

4.2   โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 

การด่ารงเงินกองทุนเป็นเครื่องมือส่าคัญส่าหรับการบริหารความเสี่ยงและการรักษาเสถียรภาพการด่าเนินธุรกิจของ 

สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปได้ตระหนักถึงความส่าคัญกับการบริหารจัดการให้เงินกองทุน 

มีคุณภาพที่ดีในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้นมูลค่า 43,872 ล้านบาท 

ประกอบด้วย เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET 1)  มูลค่า 38,113 ล้านบาท และเงินกองทุน



 
          หนา้ 4 จาก 64 

 

 

 

ช้ันที่ 2 มูลค่า 5,759 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.87 และร้อยละ 13.13 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ตามล่าดับ โดยเงินกองทุนช้ันที่ 2 ส่วน

หนึ่งมาจาก บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ่ากัด (มหาชน) ได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิอายุ  10 ปี 

จ่านวน 4,000 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 ท่าให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงและการขยายตัวของการ

ด่าเนินธุรกิจในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีตราสารทางการเงินท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Additional Tier 1) ปรากฏ

รายละเอียดแสดงตามแผนภาพที ่2 และตารางที่ 1  

 

แผนภาพที่ 2   โครงสร้างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลา้นบาท  

CET 1 
 39,486 ล้านบาท  

(87.99%) 

Tier 2 
 5,388 ล้านบาท  

(12.01%) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

44,874 ล้านบาท 
)100(% 

CET 1 
 38,113 ล้านบาท  

(86.87%) 

Tier 2 
 5,759 ล้านบาท  

(13.13%) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

43,872 ล้านบาท 
)100(% 
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ตารางที่ 1   เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 
1/ เช่น ผลขาดทุน (สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

2/เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ของบริษัทท่ีท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 

3/เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของบริษัทท่ีท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 30 มถุินายน 2562
1. เงินกองทนุช้ันที ่1 38,113.53 39,485.89

     1.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (CET1) 38,113.53 39,485.89

          1.1.1 ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 21,183.66 21,183.66

          1.1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00 0.00

          1.1.3 ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธ)ิ 9,627.91 9,627.91

          1.1.4 ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,422.72 1,205.51

          1.1.5 เงินส ารองท่ีได้จัดสรรจากก าไรสุทธเิมื่อส้ินงวดการบญัชตีามมติที่ประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้น หรือตามขอ้บงัคับของ

                  ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.6 ก าไรสุทธคิงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้นหรือตามขอ้บงัคับของธนาคารพาณิชย์

                  ท่ีจดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.7 รายการอืน่ของส่วนของเจ้าของ (358.81) 964.28

               1.1.7.1 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สะสม (358.81) 964.28

               1.1.7.2 รายการอืน่ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิจากผู้เปน็เจ้าของ 0.00 0.00

          1.1.8 รายการปรับต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตใหม้ีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทนุ 0.00 0.00

          1.1.9 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (799.96) (536.03)

               1.1.9.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ* (799.96) (536.03)

               1.1.9.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1

                         ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

     1.2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 0.00 0.00

          1.2.1 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

          1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

          1.2.3 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ท่ีมีสิทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้

                  ด้อยสิทธทุิกประเภท ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2

          1.2.4 ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถงึ 1.2.3 ท่ีธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบยีนในประเทศได้รับ 0.00 0.00

          1.2.5 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงิน 0.00 0.00

               1.2.5.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงิน** 0.00 0.00

               1.2.5.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอให้

                          หกัจนครบเต็มจ านวน

2. เงินกองทนุช้ันที ่2 5,758.66 5,388.06

     2.1 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

     2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

     2.3 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ท่ีมีสิทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,866.10 3,866.10

     2.4 ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถงึ 2.3 ท่ีธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบยีนในประเทศได้รับ 0.00 0.00

     2.5 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ัดชั้นปกติ 1,892.56 1,521.96

     2.6 เงินส ารองส่วนเกนิ 0.00 0.00

     2.7 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 *** 0.00 0.00

3. เงินกองทนุทัง้สิ้นตามกฎหมาย 43,872.19 44,873.95

7,040.567,038.01

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00
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4.3  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

ในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด่ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 

(Capital Buffer) เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด่ารงอัตราส่วน

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มเติมจากการด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของ

สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยให้ทยอยด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกปีละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ไปจนครบ

ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 17.36 

อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET 1) 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราที่เท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 15.08 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่่าตามที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก่าหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 9.75 ร้อยละ 7.25 และ ร้อยละ 5.75 ตามล่าดับ ปรากฏรายละเอียดแสดง

ตามแผนภาพท่ี 3 และแผนภาพที่ 4 

 

แผนภาพที ่3   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสนิทรัพย์เสี่ยง  

 
 

 

 

หน่วย : รอ้ยละ

อัตราส่วนเงินกองทนุ 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 5.125 5.75 6.375 7

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1 (Tier 1 ratio) 6.625 7.25 7.875 8.5

อตัราส่วนเงินกองทนุทัง้ส้ิน (Total capital ratio) 9.125 9.75 10.375 11
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      ความเส่ียงด้านเครดิต                       ความเส่ียงด้านตลาด                        ความเส่ียงด้านปฏบิติัการ

แผนภาพที ่4   ความเพียงพอของเงินกองทุน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

 
 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 
 

 

 

4.4  เงินกองทุนขั้นต่ าที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องด ารงไว้ส าหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นสุทธิจ่านวน 43,872 ล้านบาท โดยเป็นการด่ารง

เงินกองทุนขั้นต่่าตามหลักเกณฑ์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศก่าหนด จ่านวน  21,262 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต่่า 

ส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตจ่านวน 16,621 ล้านบาท ความเสี่ยงด้านตลาดจ่านวน 3,608 ล้านบาท และ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

จ่านวน 1,033 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เริ่มด่ารงเงินกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นงวดแรกในเดือน

ธันวาคม 2562  

ดังนั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงมีเงินกองทุนส่วนเกิน (Excess Capital) ส่าหรับความเสี่ยงตามหลักการที่ 1 เป็นจ่านวน 

22,610 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนข้ันต่่าที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องด่ารงเพื่อรองรับความเสี่ยง ปรากฏรายละเอียด

แสดงตาม ตารางที่ 2  ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 
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ตารางที่ 2  มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแยกตามประเภทสินทรัพย์

โดยวิธี SA 

 
 
 

ตารางที่ 3   เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยวิธี มาตรฐาน 
 

 
 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธ ีSA 31 ธนัวาคม 2562 30 มถุินายน 2562
1. ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 16,397.73 16,064.26

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กร

          ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั

          ลูกหนี้ภาครัฐบาล

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใช้

          น้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และบริษทัหลักทรัพย์

     1.3 ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนัก

          ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     1.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 98.58 103.72

     1.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 618.82 622.00

     1.6 สินทรัพยอ์ืน่ 2,086.76 2,180.01

2. ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 222.85 302.07

     2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) องค์กร

          ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั

          ลูกหนี้รัฐบาล

     2.2 ลูกหนี้ PSEs ท่ีจัดเปน็ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย ์ลูกหนี้สถาบนัการเงินองค์กร

          ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปน็สถาบนัการเงิน และบริษทั

          หลักทรัพย ์ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     2.3 ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนัก

          ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     2.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 11.39 25.22

     2.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 53.06 49.67

     2.6 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สินทรัพยอ์ืน่) 0.00 0.00

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

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิตทัง้หมดทีค่่านวณโดยวธิี SA 16,620.58 16,366.33

12,489.2712,883.15

439.04480.98

230.22229.44

227.18158.40

0.000.00

0.000.00

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาด 31 ธนัวาคม 2562 30 มถุินายน 2562
1. ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 3,608.36 0.00

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านตลาด 3,608.36 0.00
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ตารางที่ 4   เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุม่ธุรกิจทางการเงินโดยวิธี BIA  
 

 
 

ตารางที่ 5   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน   

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 

 
 

5. การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเป็นบริษัท

แม่ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ตามโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจาก

บริษัทไม่ได้ท่าธุรกิจของตนเอง ดังนั้น ความเสี่ยงของบริษัทจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการด่าเนินงานของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม  

5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยท่ัวไป 

 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักถึงความส่าคัญของการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมความเสี ่ยงอย่างเป็นระบบและ           

มีประสิทธิภาพ โดยมีการก่าหนดโครงสร้างและนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการก่าหนดแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ภายใต้การก่ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับการก่ากับตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยค่านึงถึงการ

ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าเงินฝากและลูกค้าสินเช่ืออย่างมีความเป็นธรรม ถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงการค่านึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส่าคัญ  

ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่ากับดูแลการท่าธุรกรรมภายในและภายนอก

กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยการท่าธุรกรรมแต่ละประเภท

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 31 ธนัวาคม 2562 30 มถุินายน 2562
ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 1,033.33 1,008.35

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 1,033.33 1,008.35

หน่วย : %

31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2562
1. เงินกองทนุทัง้ส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 17.36% 21.95% 8.50% 1.25% 9.75%
2. เงินกองทนุชัน้ที ่1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.08% 19.32% 6.00% 1.25% 7.25%
3. เงินกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.08% 19.32% 4.50% 1.25% 5.75%

อัตราส่วน
อัตราส่วนการด่ารงเงินกองทนุของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุข้ันต่่าตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย

Conservation 
Buffer

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุทัง้สิ้นตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย
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ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

เพียงพอ  ซึ่งบริษัทลูกภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่่าเสมอ 

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการท่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีผล

บังคับใช้วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงให้ความส่าคัญกับการก่ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเติม อีกด้วย   

 โครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(Board of Director: BOD) มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก่าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ การด่าเนินธุรกิจของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน การท่าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก่าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  

พร้อมทั้งดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล  

การท่าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 ก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์การด่าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 อนุมัติและก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 ก่าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และก่ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด 

 

 สอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

เพียงพอ และเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และกาตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

 ก่าหนดนโยบายการก่ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และก่ากับ

ดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 

 เป็นตัวแทนในการสื่อสารและการด่าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การป้องการจ่ายเงิน

เพื่อการคอร์รัปชันท้ังกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก 

 

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 
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 ควบคุม ติดตาม และก่ากับดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดท่านโยบายการบริหารความเสี่ยง

ด้านต่างๆ และด่าเนินการตามนโยบายที่ได้ก่าหนดไว้ 

 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 

โดยคณะกรรมการก่ากับความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันที่  12 

พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี ้

 
ต าแหน่ง 

นายฉี              ชิง-ฟู ่ ประธาน 

ดร.สุปรียา        ควรเดชะคุปต์ กรรมการ 

นายสมศักดิ์      อัศวโภคี กรรมการ 

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) 

เลขานุการ 

 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะท่างานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีหน้าที่ในการก่าหนดกรอบนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยรวมพร้อมทั้งก่าหนดระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการก่ากับความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

ในด้านการปฏิบัติงาน บริษัทมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของบริษัทแยกตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีการ

กระจายอ่านาจในการบริหารงานและก่าหนดอ่านาจการอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการและการสอบยัน

ความถูกต้องระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Check and Balance) 

ส่าหรับด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น

แนวทางประกอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จัดให้มีสายงานตรวจสอบท่าหน้าทีป่ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

และการปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท การสอบทานความถูกต้อง เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางการ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการก่ากับดูแลการท่าธุรกรรมภายในและ

ภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ  เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง  

ประเทศไทยและหน่วยงานที่ก่ากับดูแลของทางการก่าหนดและเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่ส่าคัญของกลุ่มธุรกิจ  

ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการด่าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

คณะกรรมการ 
ก ากับความเสี่ยง 
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การสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระเบียบแบบแผน การก่าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบต่อ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เป็นการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริมให้ผู้บริหารและ

พนักงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ความส่าคัญและมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนควบคุม ติดตาม และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับปริมาณธุรกรรมและความซับซ้อนตามลักษณะของการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ความเสี่ยงของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่นและไมไ่ด้ท่าธุรกิจของตนเอง ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจจะ      

เกิดขึ้นกับบริษัทสามารถแบ่งได้เปน็ 2 ส่วน ได้แก่  

1. ความเสีย่งจากการประกอบธุรกิจของบริษัท  

2. ความเสีย่งจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท  ได้แก่  

2.1  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากดั (มหาชน)  

2.2  บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากดั (มหาชน)  

2.3  บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากดั  

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกจิของบริษัท 

 บริษัทตระหนักถึงความส่าคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต โดยเน้นลงทุนในธุรกิจที่ช่วยเสริ ม

ศักยภาพในการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม การแข่งขัน และ 

ศักยภาพในการท่าก่าไรระยะยาว รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

1.1 ความเสี่ยงด้านตลาด  

ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลท่าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ใน

ระดับต่่าเนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง  

การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทจะเน้นลงทุนในตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุนที่มีความผันผวนต่่าและมี

อัตราผลตอบแทนสม่่าเสมอ    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ จ่านวน 66,289 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า

ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม จ่านวน  22,550  ล้านบาท  เงินลงทุนเผื่อขายซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม จ่านวน 1,648 ล้านบาท และ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก่าหนด จ่านวน  42,075 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินลงทุนทั่วไปที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด จ่านวน 16 ล้านบาท 
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1.2 ความเสี่ยงจากการถือหุ้นของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การถือหุ้น ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  

พ.ศ. 2551 ซึ่งมีสาระส่าคัญ ดังนี้ 

 การรายงานการถือหุ้นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย  

ผู้ที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุน้ของสถาบันการเงินท้ังทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่รอ้ยละห้าขึ้นไปของจ่านวนหุ้นท่ี

จ่าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ต้องรายงานการถือหุ้นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงตามมาตรา 17) 

 การห้ามหรือจ ากัดปริมาณการถือครองหุ้น  

ห้ามบุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งเกินร้อยละสิบของจ่านวนหุ้นที่

จ่าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงตามมาตรา 18) 

 การน าหุ้นส่วนเกนิออกจ าหน่ายหรือการขายทอดตลาด  

บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นเกินกว่าที่ก่าหนดตามมาตรา 18 ต้องน่าหุ้นในส่วนที่เกินออกมาจ่าหน่าย

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหุ้นนั้นมา หากผู้ถือหุ้นไม่จ่าหน่ายหุ้นในส่วนท่ีเกินภายในเวลาที่ก่าหนดหรือตาม

เวลาที่ได้รับการผ่อนผนั ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจรอ้งขอต่อศาลให้มีค่าสัง่ให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอืน่

ก็ได้ (อ้างอิงตามมาตรา 19) 

1.3 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามหลักการของ Basel 

Committee on Banking Supervision (BCBS)  ซึ่งครอบคลุมเรื่องการด่ารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยง   

ด้านสภาพคล่องส่าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อก่ากับดูแลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยก่าหนดให้กลุ่ ม

ธุรกิจทางการเงินต้องด่ารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นให้เพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งในภาวะปกติและ 

ภาวะวิกฤต อีกทั้งเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานเงินกองทุนและก่าหนดกรอบในการบริหารความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การก่ากับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ได้ก่าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด่ารงอัตราส่วน

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ 8.5 แบ่งเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทั้งสิ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ 6 และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่่ากว่า

ร้อยละ 4.5 

นอกจากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก่าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด่ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital 

Buffer) เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ โดยก่าหนดให้

ด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เพิ่มเติมจากการด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่่าอีกเกิน

กว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงท้ังสิ้น โดยให้ทยอยด่ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 

ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 จนครบมากกว่าร้อยละ 2.5 ในวันท่ี 1 มกราคม 2564  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III 

ทั้งสิ้น จ่านวน 43,872  ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจ่านวน 38,113 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น  ร้อยละ 86.87 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นและมีเงินกองทุนช้ันที่ 2 จ่านวน 5,759 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

13.13 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ซึ่งเป็นระดับที่เพียงพอต่อการด่าเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเติบโตภายใต้ภาวะ

ปกติและภาวะวิกฤตได้   

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.43 อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อ

สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 15.14 และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 

ร้อยละ 15.14 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด 

1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่

ทางการก่าหนด ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง   

1.5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 

ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด่าเนินธุรกิจ 

หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของ

บริษัทและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตั้งแต่การมีภาพลักษณ์ในทางลบ การถูกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ทั้งในวงจ่ากัดและวงกว้าง 

การถูกร้องเรียน การถูกฟ้องร้องด่าเนินคดี หากปัญหาเกิดขึ้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อาจส่งผล

กระทบไปยังบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

บริษัทได้ก่าหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านช่ือเสียง โดยก่าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินมีการรายงานสถานะความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านช่ือเสียง เพื่อให้มีการ

ติดตามและจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันกาล 

2. ความเสี่ยงจากการประกอบกจิการของบริษัทย่อยของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด ดังนั้น          

ผลการด่าเนินงานของบริษัทจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการด่าเนินงานของบริษัทย่อย แม้ว่าจะมีผลก่าไรจากการ

ด่าเนินงานในอดีตแต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทย่อยจะสามารถสร้างก่าไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

ผลประกอบการขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงภายในกิจการและปัจจัยความเสี่ยงภายนอกเป็นส่าคัญ  

2.1 ความเสี่ยงจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  

การด่าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้  สภาพแวดล้อมในการด่าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
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เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ  การปรับตัวของคู่แข่ง การชุมนุมทางการเมือง ล้วนเป็นปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เช่นกัน  

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น  6  ด้าน

หลักๆ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด 

(Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและกระบวนการ

ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลกระทบต่อการเติบโตและคุณภาพของสินเ ช่ือ 

ธนาคารจึงได้จัดท่าแผนธุรกิจ งบประมาณประจ่าปี การท่าประมาณการเงินกองทุน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน

มีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนงานและประมาณการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การควบคุมความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ในการด่าเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ 

แสดงความคิดเห็นและน่าเสนอแผนต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ธนาคารมีการทบทวน

แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ

ธนาคาร และคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ติดตามผลการด่าเนินงานของธนาคาร เปรียบเทียบกับแผนงาน

ประจ่าปีที่ก่าหนดเป้าหมายไว้อย่างสม่่าเสมอ เพื่อประเมินความส่าเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ได้ก่าหนดไว้ 

2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ธนาคารใช้เครื่องมือในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้งในกรณีที่ผู้ กู้เป็น

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเช่ือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงจาก

การที่ลูกหนี้ไม่สามารถช่าระหนี้ได้เมื่อถึงก่าหนดระยะเวลา โดยมีเครื่องมือที่ส่าคัญ ดังนี้ 

 Credit Scoring Model เป็นเครื่องมือแยกแยะและจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่เป็น

บุคคลธรรมดา ซึ่งตัวแบบท่ีใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐาน

ทางสถิติของลูกหนี้ของธนาคาร ประกอบกับใช้  ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base) 

 Credit Rating Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของ

ลูกหนี้ท่ีเป็นนิติบุคคล ธนาคารตระหนักถึงระดับความแม่นย่าและประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ดังกล่าวที่ธนาคารน่ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ โดยธนาคารมีการติดตามผล

ของการใช้ตัวแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่่าเสมอ รวมถึงพัฒนา

ปรับปรุงเครื่องมือวดัความเสี่ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุนการด่าเนินธุรกิจของธนาคาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นย่าและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวที่ธนาคาร

น่ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ ตัวแบบและวิเครา ะห์
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ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่่าเสมอ  รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือช้ีวัดความเสี่ยงด้านเครดิตให้

สามารถสนับสนุนการด่าเนินธุรกิจและรักษาระดับคุณภาพสินเช่ือของธนาคารที่จะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

3) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Risk) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นความเสี่ยงที่อาจได้รับความเสียหายอันสืบ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลท่าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้

ของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ธนาคารมี

นโยบายการลงทุนระยะยาวในพอร์ตการลงทุนแบบถือครองจนครบก่าหนดไถ่ถอน (HTM) และนโยบายการลงทุน

ระยะปานกลางในพอร์ตเผื่อขาย (AFS) แต่ยังไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารอนุพันธ์ 

โดยการลงทนุส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อด่ารงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยก่าหนด และเพื่อด่ารงสภาพคล่องระหว่างวัน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับ Investment Grade ขึ้นไป 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารมีการใช้แบบจ่าลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่น

หนึ่ง ๆ หาก ถือครองหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ก่าหนด โดยธนาคารได้ใช้ค่าความเสี่ยงที่ค่านวณได้เป็นแนวทาง

ในการก่าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ธนาคารมีการจ่าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ    ที่อาจส่งผล

กระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อ

สามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต 

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  

ในตลาดซึ่งอาจจะท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบดุล ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการ

จัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

และความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือในการก่าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการทางด้านสินทรัพย์

และหนี้สิน และรายการนอกงบดุล โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ท่าหน้าที่

ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 

โดยจะก่าหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและดูแลให้โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเป็นไป

ตามที่ก่าหนด รวมทั้งควบคุมสัดส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินที่มดีอกเบี้ยในระยะเวลาครบก่าหนดต่าง ๆ ให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
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ธนาคารได้ติดตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ย รวมทั้งจัดท่ารายงานการวิเคราะห์ระยะเวลาการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งรวมถึงการจ่าลองรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพื่อดูผลกระทบต่อ

รายได้ของธนาคารให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงท่ีก่าหนด    

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

ธนาคารมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (Currency Exchange) เป็นเงินไทย (Baht) 

ทั้งประเภทรับซื้อ (Buy) และขาย (Sell) โดยธนาคารได้ก่าหนดการด่ารงฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้น

วัน ไม่เกินกว่าจ่านวนท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่

ในระดับที่ไม่มีนัยส่าคัญ 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ธนาคารมีการวางกลยุทธ์ที่จะเริ่มธุรกิจ Trade Finance และ Treasury ขึ้น    

ซึ่งในการด่าเนินธุรกิจดังกล่าวจะส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ท้ังในส่วนของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเงินลงทุนใน     ตราสารหนี้ใน

บัญชีเพื่อการค้า 

ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดใหม่ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นจากธุรกรรมใหม่ของธนาคารและธนาคารได้วางแผนในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดใน

บัญชีเพื่อการค้าอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาลักษณะของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารจะท่าธุรกรรมเพื่อจ่าแนกว่าแต่ละ

ผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงด้านตลาดจากปัจจัยใดจากท้ัง 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา เพื่อก่าหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยง และก่าหนดเพดานความ

เสี่ยงให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ได้ 

4)   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการ

ช่าระเงินเมื่อครบก่าหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสนิทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินได้อย่างเพียงพอ

ตามความต้องการภายในระยะเวลาที่ก่าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจท่าให้เกิดความเสียหายต่อรายได้

และเงินกองทุนของธนาคารได้ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัย

ภายในจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินและการส่ารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อน่ามาใช้รองรับ

ความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาดและความเช่ือมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก 

ธนาคารมีเครื่องมือส่าหรับวัด ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและได้ก่าหนดระดับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม มี

การทบทวนนโยบายและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ก่ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักการบริหารความเสี่ยงสากล 

ธนาคารได้วางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ

การช่าระภาระผูกพันในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระดมทุนท้ังระยะสั้นและ

ระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด 
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5)   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

     ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความไม่

เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากรและระบบงานหรือมาจากเหตุการณ์ภายนอก 

รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง ความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงมีการ

ก่าหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมี

การจัดท่าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจขั้นตอนการท่างาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยก่าหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง 

เป็นต้น 

ธนาคารได้พัฒนากระบวนการตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณผ์ิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและ

ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงความเสียหายที่สามารถป้องกันได้ ตลอดจนข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้

ธนาคารจะน่าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานและก่าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อให้โอกาสเกิดความเสี่ยงลดลง 

ธนาคารก่าหนดให้ทุกหน่วยงานท่าการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk and 

Control Self  Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน 

รวมทั้งประเมินว่ามาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมเพียงใด และได้น่าข้อมูล ดังกล่าวไป

ประมวลผล และจัดท่าดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมี

การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงานที่มีโอกาสในการทุจริตจากการปฏิบัติงานสูง เพื่อเป็นข้อมูลใน

การก่าหนดแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตด้วย 

ธนาคารได้ก่าหนดนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย

ก่าหนดให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

และประเมินความเสี่ยง ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ รวมถึงก่าหนดแนวทางการปรับลดความเสี่ยง 

ธนาคารจัดให้มีแผนรองรับการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับ

การด่าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วินาศภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถ

ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหรือลดเวลาการหยุดชะงักการด่าเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทุก

หน่วยงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการจัดท่าและได้ปรับปรุงแผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ ซักซ้อม

การฟื้นฟูระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบการปฏิบัติงานในธุรกรรมงานส่าคัญเป็นประจ่าทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ า

ธนาคารสามารถด่าเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่างาน โดยได้พัฒนาช่อง

ทางการสื่อสาร  ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ในรูปแบบระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

(E-Learning)   เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดส่ง

พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาจากผู้จัดสัมมนาภายนอกและจัดอบรมสัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความ
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ช่านาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่่าเสมอ  

6)  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการด่าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยง ที่เกิด

จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 

ธนาคารให้ความส่าคัญกับการก่ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก่าหนด  

ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบ การให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับภัย

คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพและรัดกุม โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักการที่ส่าคัญ 3 ประการ คือ 

1.  การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (confidentiality) 

2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (integrity) 

3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (availability) 

ธนาคารมีการพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนอย่างสม่่าเสมอ 

ธนาคารมีการรายงานเหตุการณ์ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือ

เหตุการณ์ที่มีนัยส่าคัญ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบหรือช่ือเสียงของ

ธนาคาร โดยรวมถึงกรณีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่าคัญถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 

2.2 ความเสี่ยงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด  

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ซึ่งเป็น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปจัดการเงินและทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งอาจพบกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่  

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัทจึงตระหนักถึงความส่าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทั่วทั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการด่าเนินธุรกิจ เสริมสร้างความเช่ือมั่น 

เสริมสร้างมูลค่า และความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน หน่วยงานก่ากับดูแล 

พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยบริษัทมีนโยบายและหลักปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง ก่าหนดโครงสร้าง

และกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ 

สามารถดูแลและควบคุมความเสี่ยงท่ีส่าคัญได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการด่าเนินธุรกิจ 
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บริษัทด่าเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้  สภาพแวดล้อมในการด่าเนินธุรกิจไม่ว่า

จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ  การชุมนุมทางการเมืองล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด่าเนินธุรกิจจัดการกองทุน  

การบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น  5 ด้านหลัก คือ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ

ในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความไม่แน่นอนของมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนที่เกิดจากความ 

ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ในตลาด ราคาสินค้าโภคภัณฑ์  

บริษัทมีการบริหารความเสีย่งในการลงทุนของกองทุนที่บริษัทบริหารจัดการ โดยการกระจายการ

ถือครองสินทรัพย์หลายประเภท (Diversify Portfolio) และก่าหนดอัตราส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละ

ประเภท เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยสินทรัพย์แต่ละชนิดใน Portfolio จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สัมพันธ์กัน 

หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย หรือมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกัน มีการประเมินค่า

ความเสี่ยงด้านตลาด (VaR, Beta, Duration, Tracking Error) และการก่าหนดเพดานความเสี่ยงของกองทุนแต่

ละกองจะต้องน่าเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการการลงทุนรับทราบ นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานความเสี่ยง

เป็นรายวัน อีกทั้งมีการทดสอบความถูกต้องของ Model และการทดสอบภาวะวิกฤตด้านตลาดอย่างสม่่าเสมอ  

2) ความเสี่ยงด้านเครดิต  

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการผิดสัญญาของ

บริษัทคู่ค้า ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (Counterparty Risk) ความเสี่ยงประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อกองทุนน่าเงินไปลงทุน

ในตราสารการเงิน เมื่อถึงเวลาครบก่าหนดช่าระผู้ออกตราสารการเงินไม่สามารถช่าระเงินคืนให้แก่  

กองทุนได้   

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเข้มงวด อาทิ การก่าหนดหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยใช้วิธี Top-Down Approach และ Bottom-Up Approach 

การก่าหนดเกณฑ์คัดเลือกบริษัทคู่ค้า โดยใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพและอันดับความน่าเช่ือถือ การก่าหนดเครดิตขั้น

ต่่าในการลงทุน (Minimum Acceptable Credit)  ทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุน และการก่าหนดวงเงิน 

(Credit Risk Limit) โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดโดยทางการ และก่าหนดเพิ่มเติมโดยบริษัทแบ่งเป็น 2 

ระดับ ได้แก่  

1. ผลรวมวงเงินของทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท  

2. วงเงินของแต่ละกองทุน 
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ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนวงเงินส่าหรับตราสารหนี้ / เงินฝากในสถาบันการเงิน (Fixed 

Income Universe) รวมถึงวงเงินของบริษัทคู่ค้าเป็นรายไตรมาส และน่าเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุน 

3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถด่ารงสภาพคล่องได้

เพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ หรือ

เลิกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในราคาตลาดเนื่องจากขาดสภาพคล่อง หรือเกิดวิกฤตการณ์ใดๆ 

เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทสามารถด่ารงสภาพคล่องได้อย่าง

เพียงพอ บริษัทได้ติดตามพฤติกรรมการไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างสม่่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีการ

ติดตามและรายงานการด่ารงสภาพคล่องของกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ตามเกณฑ์ของส่านักงาน

คณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายวัน และมีการทดสอบภาวะวิกฤตเมื่อมีเหตุการณ์

วิกฤตที่ผู้ถือหน่วยไถ่ถอนกองทุนปริมาณสูงกว่าภาวะปกติเพื่อประเมินระดับความเพียงพอของสภาพคล่องของ

กองทุนเปรียบเทียบปริมาณสภาพคล่องที่มีอยู่เป็นประจ่าทุกปี 

4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการ

ก่ากับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาล และขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และก่าไร 

บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ  ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  ได้แก่ การจัดเก็บ

ข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) ซึ่งระบุรายละเอียดรวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้

เกิ ด เหตุการณ์ซ้่ าอี ก  และจัด ให้ทุ กหน่วยงานประ เมินความ เสี่ ย ง โดยตนเอง  (Risk and Control  

Self-Assessment: RCSA) รวมทั้งก่าหนดการรายงานแผนการจัดการความเสี่ยง การจัดท่าข้อมูลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 

(Key Risk Indicators: KRI) เพื่อติดตามความเสี่ยงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และมีการทบทวนเป็นประจ่าทุกปี 

อีกทั้งมีแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงได้ 

บริษัทจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และเป็นกรอบในการจัดท่าแผนการด่าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับการด่าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน  อาทิ  วินาศภัย  และภัยพิบัติต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่องหรือลดเวลาการหยุดชะงักการด่าเนินงานของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการทดสอบแผนเป็น

ประจ่าทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถด่าเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับความเสียหาย เมื่อด่าเนินการใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่รอบคอบ รัดกุม หรือบกพร่อง เช่น การจัดท่าสัญญาต่างๆ ไม่มีระบบการ

ตรวจสอบว่าบริษัทคู่ค้าตราสารเป็นผู้ที่มีอ่านาจลงนามจริง หรือมีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นต้น และความเสี่ยงอาจ



 
          หนา้ 22 จาก 64 

 

 

 

เกิดจากการประกอบธุรกิจที่บริษัทหรือเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการก่าหนด โดย

บริษัทให้ความส่าคัญและก่าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเป็นการเฉพาะ อาทิ การร่างและจัดท่าสัญญา

มาตรฐาน หรือบันทึกข้อตกลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยนักกฎหมายหรือ

ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่ายก่ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อนที่จะน่ามาใช้งานจริง มีการก่าหนดขั้นตอน

การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน โดยลูกค้าต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน รวมถึง การดูแลให้

พนักงานปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนโดยเคร่งครัด  

5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก่าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด่าเนินงาน

และการน่าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด่ารงอยู่ของกิจการ 

บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่

มีความรู้ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นอิสระ มีการวางนโยบาย แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

การมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีการฝึกอบรมที่เพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการได้รับข้อมูลต่างๆ 

อย่างเพียงพอ โดยแผนธุรกิจและงบประมาณได้น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการ

ทบทวนเป็นประจ่าทุกครึ่งปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

2.3 ความเสี่ยงจากบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ได้วางกรอบและกลยุทธ์ในการด่าเนินธุรกิจให้มี

การเติบโตบนพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน บริษัทมีการ

ควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการก่าหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งด่าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการก่ากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 

การด่าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้  สภาพแวดล้อมในการด่าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ การเปลี่ยนแปลงด้านระบบเทคโนโลยี ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

ด่าเนินธุรกิจ โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น  8 ด้านหลักๆ  ดังนี ้

1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ 

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะด้านค่าธรรมเนียมนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่าธุรกิจแบบใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
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รูปแบบของ Fintech (Financial Technology)  ท่าให้รายได้จากธุรกิจมีแนวโน้มลดลงแม้มูลค่าการซื้อขาย

หลักทรัพย์จะดีขึ้น ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีอาจท่าให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่ง

การตลาด 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน โดยก่าหนดกลยุทธ์ที่

มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าแบบยั่งยืนผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ลูกค้าสามารถท่ารายการซื้อขายได้    อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมถึงการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ด่าเนินงานทุกมิติทั้งการปฏิบัติงานและการบริการเพื่ออ่านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  

2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของฐานลูกค้า 

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของฐานลูกค้า เป็นความเสี่ยงส่าคัญด้านหนึ่งของธุรกิจหลักทรัพย์ 

เนื่องจากหากลูกค้ามีการกระจุกตัวในฐานลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าสถาบันเป็นหลัก หากสูญเสียลูกค้ากลุ่ม

ดังกล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้  

ฐานรายได้ค่านายหน้าของบริษัทมาจากกลุ่มลูกค้าท่ีมีการกระจายตัวค่อนข้างดี และกลุ่มลูกค้ามี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ท้ังนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านนี้ จึงมีนโยบายขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้ง

ลูกค้าประเภทสถาบันและรายย่อยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการพัฒนาระบบการส่งค่าสั่งซื้อขาย

หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ส่งค่าสั่งด้วยตัวเองซึ่งมีสัดส่วนมากขึ้น 

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพ่ึงพิงบุคลากร 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องอาศัยบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความช่านาญ บุคลากรจึงเป็นปัจจัยส่าคัญในการประกอบธุ รกิจ

โดยเฉพาะบุคลากรด้านการลงทุนในบัญชีลงทุนบริษัท ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน

ผลิตภัณฑ์การลงทุนมีอยู่อย่างจ่ากัด ท่าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากร ซึ่งการโยกย้ายบุคลากรอาจส่งผลต่อ

ความต่อเนื่องของการด่าเนินงานและผลการด่าเนินงาน อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว  

บริษัทได้วางแนวทางในการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับสภาพการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา และการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ 

รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ

กิจกรรมภายในของบริษัท เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร 

4) ความเสี่ยงในธุรกรรมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงในธุรกรรมการจัดจ่าหน่ายหลักทรัพย์เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ

กระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ที่จัดจ่าหน่ายได้ตามจ่านวนที่รับประกัน ซึ่งอาจเกิดจากราคาเสนอขายไม่

เหมาะสม หรือความผันผวนของสภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ท่าให้บริษัทต้องรับ

หลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจ่าหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุน บริษัทจึงได้ก่าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงโดย
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ท่าการวิเคราะห์ และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้น ผลการด่าเนินงานและแนวโน้มการ

ด่าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงความสนใจของนักลงทุนและความต้องการที่จะ

ซื้อหลักทรัพย์เพื่อน่าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจ่าหน่ายและรับประกัน

การจ่าหน่ายหลักทรัพย์  

5) ความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้หลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกค้าไม่สามารถช่าระเงินได้

ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการพิจารณาก่าหนดวงเงินที่จะให้กับลูกค้าหรือ

คู่สัญญาแต่ละรายอย่างเหมาะสม ส่าหรับลูกค้าบัญชีเงินสดบรษิัทได้ให้ความส่าคญักับการพิจารณาคัดเลือกลกูค้า 

การก่าหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามฐานะการเงินของลูกค้าแต่ละราย และมีการทบทวนฐานะการเงินและ

การใช้วงเงินอย่างใกล้ชิด  ส่าหรับลูกค้าประเภทบัญชีเครดติบาลานซ์ บริษัทได้ก่าหนดนโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย์ เพื่อให้ปริมาณการกู้ยืมอยู่ในระดบัท่ีก่าหนดและเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น โดยการก่าหนด

วงเงินให้กู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายจะสอดคล้องกับฐานะการเงินของลูกค้าและไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน

ของบริษัท อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมต่อเงินกองทุนโดยยอดหนี้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 5 เท่าของเงินกองทุน และควบคุม

ไม่ให้ซื้อหลักทรัพย์กระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง   

6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ  

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ เช่น  การเปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงด้านระบบการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและ

อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด่าเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานก่ากับ

ดูแลอย่างสม่่าเสมอ รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น นอกจากนั้น หน่วยงาน

ด้านการก่ากับการดูแลของบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ 

7) ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผลตอบแทน 

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผลตอบแทนเป็นความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่ได้รับ

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจึงก่าหนดให้มีแนวทางและนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน 

ครอบคลุมทั้งประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน พร้อมทั้งก่าหนดระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนที่ยอมรับได้ 

และจ่ากัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งทบทวนนโยบายการลงทุนอย่างสม่่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดการลงทุน 

8) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง เหตุการณ์

จลาจล อาจส่งผลกระทบต่อการด่าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถให้บริการได้อย่าง
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ต่อเนื่องเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต บริษัทจึงได้จัดท่าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 

ซึ่งมีการซักซ้อมและทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บทบาทและหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก่าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการรายงาน

ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องตามกฎระเบียบของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสอบทานให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสม ก่ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ส่าหรับการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ตรวจสอบและติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อก่าหนดตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางการ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของ

การบริหารทรัพยากรและประเมินความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า และก่าหนด

มาตรการป้องกันการน่าข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่่าเสมอ    

 

5.2 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงแต่ละด้านของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งไม่ได้ท่าธุรกิจของ

ตนเอง ความเสี่ยงของบริษัทจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทลูกในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินมแีนวทางการประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน ตามรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้  

รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คุณภาพของสินเช่ือ หรือเงิน

ลงทุนเสื่อมลงและไม่สามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงท่ีเพิ่มได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเช่ือ ที่เป็นธุรกรรมหลักของธนาคาร ทั้ง

ในด้านเงินให้สินเช่ือที่เป็นสินทรัพย์ของธนาคารและส่วนที่เป็นภาระผูกพัน เช่น การให้กู้ยืมและธุรกรรมที่เกิดจากการที่

คู่สัญญามีภาระที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือช่าระหนี้แก่ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูก

ปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลค่าตลาดของตราสารที่มีมูลค่าลดลง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือ  เพื่อควบคุม ป้องกัน

และลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการให้สินเช่ือของธนาคาร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยง

ในการให้สินเช่ือกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยวางนโยบายให้มีเป้าหมายและกระบวนการที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง



 
          หนา้ 26 จาก 64 

 

 

 

ของแต่ละประเภทสินเช่ือของธนาคาร  เพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีความยืดหยุ่นในการ

ปรับปรุงนโยบาย โดยอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักการที่ส่าคัญ ได้แก ่

 หลักการให้สินเช่ือ ที่ต้องพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เป้าหมายในการให้สินเช่ือ ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะสินเช่ือ กิจกรรม และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน       

 หลักการการให้สินเช่ือแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และ

หลักการการให้สินเช่ือส่าหรับลูกหนี้ท่ีท่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของธนาคาร 

 การก่าหนดขอบเขตวงเงินให้กู้ยืมต่อรายเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

ทั้งนี ้ธนาคารยังก่าหนดให้มีการรายงานเหตุผลและความจ่าเป็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยกเว้นเง่ือนไขต่าง ๆ 

และ/หรือ การปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ให้กับคณะกรรมการของธนาคาร  

 เคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 

ธนาคารได้จัดให้มีเครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดท่าข้อมูลเพื่อเป็นเครื่อง

ช้ีให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถด่าเนินการติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

พร้อมจัดท่ารายงานน่าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง

สม่่าเสมอเพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ส่าคัญ ได้แก ่

1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ธนาคารระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับ           

ตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และการด่าเนินธุรกิจของ

ลูกหนี้/คู่สัญญาตามหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร รวมทั้ง ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ และแนวโน้มการค้างช่าระ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และ  

ความเสี่ยงด้านเครดิตได้ นอกจากน้ี ธนาคารยังจัดให้มีการสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้และสอบทาน

ความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงท่ีก่าหนด 

2) การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)  เนื่องจากลักษณะของความเสี่ยงด้านเครดิตมีความ

แตกต่างกันไปตามประเภทสินเช่ือ ธนาคารจึงมีการใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงใน

สินเช่ือแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม ทั้งการใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง 

ด้านเครดิตที่สามารถติดตามควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดท่าข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเพื่อที่จะ

สามารถด่าเนินการติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดท่ารายงานน่าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่่าเสมอ เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา 

ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองคุณภาพสินเช่ือของธนาคาร ประกอบด้วย               

Credit Rating Model และ Credit Scoring  Model ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงทั้งนี้ Credit 

Rating Model ใช้ในการจัดอันดับเครดิตส่าหรับลูกค้านิติบุคคล ส่วน Credit Scoring Model ใช้ในการจัดอันดับ
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เครดิตส่าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงระดับความแม่นย่าและประสิทธิภ าพของเครื่องมือ

ดังกล่าวที่ธนาคารน่ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของผู้อนุมัติใน

กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ ธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ

ใช้งานอย่างสม่่าเสมอ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือท้ังสองจะผ่านความเห็นชอบในการ

พัฒนาและน่ามาใช้แต่ละครั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการก่ากับความเสี่ยง 

3) การติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk Monitoring and Reporting) ธนาคารจัดให้มี

กระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต ท่ีท่าให้ทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

เป็นปัจจุบัน และทันต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่่าเสมอ ทั้งในระดับรายลูกหนี้  และระดับพอร์ตเงินให้

สินเช่ือ โดยก่าหนดให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่าหรับสินเช่ือระยะสั้น ส่วนสินเช่ือระยะยาว 

ธนาคารก่าหนดให้มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนลกูหนี้ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่นกัน พร้อมจัดท่ารายงานการเยี่ยม

ลูกหนี้ เพื่อรายงานสถานะของลูกหนี้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อกิจการของลูกหนี้ อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ความสามารถของลูกหนี้ที่จะช่าระหนี้คืน

ได้อย่างละเอียด ตรงตามที่ธนาคารก่าหนด รวมถึงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ค้่าประกันทั้งในด้านมูลค่าและ

สภาพคล่อง  

นอกจากน้ี ธนาคารยังด่าเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยง

ด้านเครดิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคู่สัญญาแต่ละรายและ

เครดิตประเภทต่าง ๆ ภายในพอร์ตและน่าผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพเครดิตในพอร์ตสินเช่ือของลูกหนี้มา

พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเพียงของเงินกองทุนและการส่ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคาร

สามารถด่าเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล 

4) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) ในการควบคุมความเสี่ยงด้าน

เครดิต ธนาคารมีการก่าหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินให้สินเช่ือทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

(Industry Limit) และระดับลูกค้าเพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านเครดิตในภาคธุรกิจหนึ่ง  ๆ หรือลูกค้า

รายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเมื่อใดที่ระดับความเสี่ยงถึง Limit ที่ก่าหนด ธนาคารจะมีการติดตามและควบคุมให้

ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการทีธ่นาคารก่าหนด 

 ค าจ ากัดความของการผิดนัดช าระหนี้และการด้อยค่าของสินทรัพย์  

การผิดนัดช่าระหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้/คู่สัญญาของธนาคารผิดสัญญาไม่สามารถช่าระหนี้ได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในสัญญาเกินกว่า 90 วัน นับแต่วันถึงก่าหนดช่าระหรือลูกหนี้ที่ได้รับการจัดช้ันต่่ากว่า

มาตรฐาน หรือต่่ากว่าตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดช้ัน และการกันเงิน

ส่ารองของสถาบันการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่าก็ต่อเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น      

สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  
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 การจัดชั้นและการกันส ารอง 

ธนาคาร ไ ด้ มี น โ ยบายหลั ก เ กณฑ์ กา รจั ด ช้ั นและการกั นส่ า รอ งตาม เกณฑ์ที่ ธน าคา รแห่ ง 

ประเทศไทยก่าหนด เพื่อให้ธนาคารมีการกันเงินส่ารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ธนาคารได้ถือครองอยู่ เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าลูกหนี้จะไม่สามารถช่าระหนี้ได้ และจาก   

ความ เสี่ ย ง ในการด่ า เนิ นธุ ร กิ จ  โ ดยแบ่ งประ เภ ทการจั ด ช้ันลู กหนี้ เ ป็ น  ลู กหนี้ จั ด ช้ันปกติ  ลู กหนี้ 

จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ ลูกหนี้จัดช้ันต่่ากว่ามาตรฐาน ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญหรือจัดช้ันสูญ 

ตามระยะเวลาการค้างช่าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย 

ส่าหรับการค่านวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารตามวิธี Standardised Approach (วิธี SA) มี

การแบ่งเงินกันส่ารอง ดังนี้ 

 Specific Provision หมายถึง เงินส่ารองที่ได้กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ

การด้อยค่า ค่าเผื่อการปรับมูลค่าส่าหรับสินทรัพย์ที่อาจเสียหายส่าหรับสินทรัพย์และรายการนอก

งบดุลทัง้หมด โดยธนาคารสามารถระบุได้ว่าเป็นเงินส่ารองที่ได้กันไว้ส่าหรับสินทรัพย์หรือรายการนอก

งบดุลใด แต่ไม่รวมเงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดช้ันปกติที่ธนาคารนับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 แล้ว 

 General Provision  หมายความว่า เงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ ได้แก่ เงินส่ารองส่าหรับ

สินทรัพย์จัดชั้นปกติทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงเงินส่ารองส่าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนท่ีนับเป็น Specific 

provision 

ทั้งนี้ ธนาคารเตรียมความพร้อมส่าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เครื่องมือทางการเงิน ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จะมีการบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งก่าหนดหลักการและ

วิธีการทางบัญชีส่าหรับเครื่องมือทางการเงิน โดยให้จัดประเภทรายการในงบการเงิน ได้แก่ ลูกหนี้ เงินลงทุน เงินกู้ยืม ให้

สะท้อนการบริหารความเสี่ยงมากข้ึน โดยพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Forward 

looking) ด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิธีการจัดช้ัน การกันเงินส่ารอง และการตัดรายการออกจากบัญชีของ  

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบเบื้องต้น และด่าเนินการกันส่ารองให้เพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และระบบงานที่ต้องใช้

ในการค่านวณการกันเงินส่ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS9) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

ส่าหรับรายละเอียดของข้อมูลเชิงปริมาณของฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม  

ตารางที่ 6 ตารางที่ 7.1 ตารางที่ 7.2 ตารางที่ 8  ตารางที่ 9.1  ตารางที่ 9.2  ตารางที่ 10.1  ตารางที่ 10.2  ตารางที่ 13 

ตารางที่ 11.2   ตารางที่ 12 ตารางที่ 13  ตารางที่ 14.1 และ ตารางที่ 14.2 
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ตารางที่ 6   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคัญ ก่อน พิจารณาผล   

    การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

 
1/ รวมดอกเบ้ียค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินใหส้ินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย    
2/  หมายรวมถึงเงินทุนในลูกหน้ีด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนุพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
1. สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 213,981.55 219,297.49

     1.1 เงินใหสิ้นเชือ่รวมสุทธ ิ1/ 170,002.39 173,210.98

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหนี้สุทธ ิ2/ 43,130.36 44,455.14

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 607.42 1,520.32

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 241.38 111.05

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/ 60,232.07 38,559.00

     2.1 การรับอาวลัต๋ัวเงิน การค้ าประกนัการกูย้มืเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และการค้ าประกนัอืน่ๆ 5,507.57 5,543.73

     2.2 สัญญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ 19,236.91 1,038.39

     2.3 วงเงินทีย่งัมิได้เบกิใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว (Undrawn committed line) 35,487.58 31,976.88



                       หน้า 30 จาก 64 

 

 

 

ตารางที่ 7.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้ 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
1/  รวมดอกเบ้ียค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/  หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 

 

 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

รวม เงินใหส้ินเช่ือรวมสุทธิ 1/ เงินลงทนุ

ในตราสารหน้ีสุทธิ 2/

เงินฝาก 
(รวมดอกเบ้ียค้างรบั)

สินทรพัยต์ราสาร
อนุพันธ์

รวม

การรบัอาวลัต๋ัวเงิน การ
ค่้าประกันการกู้ยมืเงิน 
เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 
และค่้าประกันอ่ืน ๆ

สัญญาอนุพันธ์ 
นอกตลาด

วงเงินทีย่งัมิได้เบิกใช้ซ่ึง
 สง. ได้ผูกพันไวแ้ล้ว 

(Undrawn 
committed line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 184,647.43 140,668.27 43,130.36 607.42 241.38 58,561.25 5,261.34 19,236.91 34,063.00
2. ภาคกลาง 895.99 895.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ภาคเหนือ 7,036.10 7,036.10 0.00 0.00 0.00 772.49 59.85 0.00 712.64
4. ภาคตะวนัออก 3,815.60 3,815.60 0.00 0.00 0.00 243.95 4.52 0.00 239.43
5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 8,674.70 8,674.70 0.00 0.00 0.00 349.24 112.04 0.00 237.20
6. ภาคตะวนัตก 27.60 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. ภาคใต้ 8,884.12 8,884.12 0.00 0.00 0.00 305.12 69.81 0.00 235.31
รวม 213,981.55 170,002.39 43,130.36 607.42 241.38 60,232.07 5,507.57 19,236.91 35,487.58

ภูมิภาคของลูกหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/



                       หน้า 31 จาก 64 

 

 

 

ตารางที่ 7.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคัญก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้ 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 1/ รวมดอกเบ้ียค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

รวม เงินใหส้ินเช่ือรวมสุทธิ 1/ เงินลงทนุ

ในตราสารหน้ีสุทธิ 2/

เงินฝาก 
(รวมดอกเบ้ียค้างรบั)

สินทรพัยต์ราสาร
อนุพันธ์

รวม

การรบัอาวลัต๋ัวเงิน การ
ค่้าประกันการกู้ยมืเงิน 
เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 
และการค่้าประกันอ่ืนๆ

สัญญาอนุพันธ์ 
นอกตลาด

วงเงินทีย่งัมิได้เบิกใช้ซ่ึง
 สง. ได้ผูกพันไวแ้ล้ว 

(Undrawn 
committed line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 183,880.62 137,794.11 44,455.14 1,520.32 111.05 37,292.75 5,243.66 1,038.39 31,010.70
2. ภาคกลาง 1,084.40 1,084.40 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 5.35
3. ภาคเหนือ 8,069.69 8,069.69 0.00 0.00 0.00 259.86 125.15 0.00 134.71
4. ภาคตะวนัออก 5,010.50 5,010.50 0.00 0.00 0.00 251.54 4.17 0.00 247.37
5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 10,124.87 10,124.87 0.00 0.00 0.00 409.83 105.16 0.00 304.67
6. ภาคตะวนัตก 48.82 48.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. ภาคใต้ 11,078.59 11,078.59 0.00 0.00 0.00 339.67 65.59 0.00 274.08
รวม 219,297.49 173,210.98 44,455.14 1,520.32 111.05 38,559.00 5,543.73 1,038.39 31,976.88

ภูมิภาคของลูกหน้ี

สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/



               หน้า 32 จาก 62

 

 

ตารางที่ 8   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินก่อนพิจารณาผลการปรับ 

               ลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 

 
1/ รวมดอกเบ้ียค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  และรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีด้วย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผื่อการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 
3/ ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

อายุไมเ่กิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม อายุไมเ่กิน 1 ปี อายุเกิน 1 ปี รวม
1. สินทรพัยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 80,474.46 133,507.09 213,981.55 78,206.16 141,091.32 219,297.49

     1.1 เงินใหสิ้นเชื่อรวมสุทธิ1/ 72,660.03 97,342.36 170,002.39 73,336.59 99,874.39 173,210.98

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/ 7,207.01 35,923.35 43,130.36 3,349.25 41,105.89 44,455.14

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 607.42 0.00 607.42 1,520.32 0.00 1,520.32

     1.4 สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 0.00 241.38 241.38 0.00 111.05 111.05

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/ 40,278.90 19,953.16 60,232.07 17,684.68 20,874.33 38,559.00

     2.1 การรับอาวลัต๋ัวเงิน การค้ าประกนัการกูย้มืเงิน เล็ตเตอร์ 5,196.97 310.60 5,507.57 4,887.97 655.76 5,543.73

          ออฟเครดิต และการค้ าประกนัอืน่ๆ

     2.2 สัญญาอนุพนัธน์อกตลาด 18,271.98 964.93 19,236.91 0.00 1,038.39 1,038.39

     2.3 วงเงินท่ียงัมิได้เบกิใชซ่ึ้งธนาคารพาณิชยไ์ด้ผูกพนัไวแ้ล้ว 16,809.95 18,677.63 35,487.58 12,796.71 19,180.17 31,976.88

           (Undrawn committed line)

รายการ
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561



                      หน้า 33 จาก 64 

 

 

ตารางที่ 9.1   มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจ าแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่   

                  ธปท.ก าหนด 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีด้วย 

 
 
 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่่ากวา่มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม
1. กรุงเทพและปริมณฑล 139,781.95 2,441.34 172.49 44.15 1,751.04 144,190.96 0.00
2. ภาคกลาง 893.81 8.55 0.00 0.00 0.00 902.36 0.00
3. ภาคเหนือ 7,060.96 11.94 0.00 0.00 25.93 7,098.82 0.00
4. ภาคตะวนัออก 3,819.05 50.35 6.83 2.15 7.09 3,885.47 0.00
5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 8,328.00 493.97 0.00 0.00 93.06 8,915.03 0.00
6. ภาคตะวนัตก 27.60 0.00 0.00 0.00 0.00 27.60 0.00
7. ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. ภาคใต้ 8,116.39 389.28 0.00 0.00 672.71 9,178.37 0.00
รวม 168,027.76 3,395.43 179.31 46.30 2,549.83 174,198.63 0.00

ภูมิภาคของลูกหน้ี เงินใหส้ินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ



                      หน้า 34 จาก 64 

 

 

ตารางที่ 9.2   มูลค่ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจ าแนกตามภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑ์การจัดชั้นที่ 

                  ธปท.ก าหนด 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/ หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่่ากวา่มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม
1. กรุงเทพและปริมณฑล 137,716.27 1,019.76 290.85 19.99 1,682.45 140,729.32 0.00
2. ภาคกลาง 1,093.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1,093.34 0.00
3. ภาคเหนือ 7,928.58 2.78 0.00 6.59 216.21 8,154.16 0.00
4. ภาคตะวนัออก 4,554.38 96.12 13.69 0.00 448.74 5,112.94 0.00
5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 9,967.94 86.54 0.00 0.00 585.53 10,640.01 0.00
6. ภาคตะวนัตก 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 48.83 0.00
7. ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. ภาคใต้ 10,545.78 599.16 10.27 0.00 245.88 11,401.09 0.00
รวม 171,855.12 1,804.37 314.81 26.58 3,178.81 177,179.68 0.00

ภูมิภาคของลูกหน้ี เงินใหส้ินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรบั 1/ เงินลงทนุในตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ



                 หน้า 35 จาก 64 

 

 

ตารางที่ 10.1  มูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี 

 ระหว่างงวด ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จ าแนกตามภูมิภาค  

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 
1/ รวมมูลค่าเงินส่ารองท่ีกันไว้และหน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม     

 

ตารางที่ 10.2  มูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี 

         ระหว่างงวด ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จ าแนกตามภูมิภาค  

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
1/ รวมมูลค่าเงินส่ารองท่ีกันไว้และหน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรับของรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินด้วย 
2/ ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

General Provision2/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสูญที่

ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
1. กรุงเทพและปริมณฑล 1,764.90 34.55 0.00
2. ภาคกลาง 0.37 0.00 0.00
3. ภาคเหนือ 5.02 0.00 0.00
4. ภาคตะวนัออก 59.46 0.00 0.00
5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 200.71 0.00 0.00
6. ภาคตะวนัตก 0.00 0.00 0.00
7. ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 0.00 0.00 0.00
8. ภาคใต้ 270.37 0.00 0.00
รวม 1,892.56 2,300.83 34.55 0.00

ภูมภิาคของลูกหน้ี
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี
Specific provision

หน่วย : ล้านบาท

General Provision2/ Specific provision
มลูค่าหน้ีสูญที่

ตัดออกจากบัญชีระหว่างงวด
1. กรุงเทพและปริมณฑล 1,196.59 104.54 0.00
2. ภาคกลาง 0.38 0.00 0.00
3. ภาคเหนือ 20.28 0.00 0.00
4. ภาคตะวนัออก 87.16 0.00 0.00
5. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 473.08 0.00 0.00
6. ภาคตะวนัตก 0.00 0.00 0.00
7. ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 0.00 0.00 0.00
8. ภาคใต้ 286.12 0.00 0.00
รวม 1,905.10 2,063.61 104.54 0.00

ภูมภิาคของลูกหน้ี
เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี
Specific provision
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ตารางที่ 11.1  มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนก   

   ตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.ก าหนด  

 
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบ้ียค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

   

 

ตารางที่ 11.2  มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ* ก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต จ าแนก   

ตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์การจัดชั้นที่ ธปท.ก าหนด 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 
* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 4.99 0.00 0.00 0.00 7.92 12.92
2. อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 37,003.12 895.45 1.02 0.00 475.27 38,374.85
3. ธรุกจิอสังหาริมทรัพยแ์ละการกอ่สร้าง 1,223.06 8.62 0.00 0.00 0.08 1,231.77
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 37,252.32 1,985.74 0.00 0.00 766.31 40,004.37
5. สินเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 19,761.36 272.01 121.26 44.76 669.43 20,868.82
6. อืน่ๆ 72,782.91 233.61 57.04 1.53 630.81 73,705.91
รวม 168,027.77 3,395.43 179.31 46.30 2,549.83 174,198.63

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธรุกิจ ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 860.93 0.00 0.00 0.00 8.16 869.08
2. อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 38,845.05 173.23 114.79 0.00 841.21 39,974.28
3. ธรุกจิอสังหาริมทรัพยแ์ละการกอ่สร้าง 285.68 27.08 0.00 0.00 64.67 377.43
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 38,586.14 1,178.44 89.40 1.44 728.51 40,583.93
5. สินเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 21,978.05 254.16 84.58 24.92 588.21 22,929.92
6. อืน่ๆ 71,299.29 171.45 26.05 0.21 948.05 72,445.05
รวม 171,855.12 1,804.37 314.81 26.57 3,178.81 177,179.69
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ตารางที่ 12  มูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญที่ตัดออก  

         จากบัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ1/ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ  

 

 
1/ รวมยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
2/  ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม 
 

ตารางที่ 13  Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินส ารอง (General provision และ Specific provision)  

   ส าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ*  

 

 

    

หน่วย : ล้านบาท 
* รวมเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

   
 

  

หน่วย : ล้านบาท

General 

Provision1/

Specific 
provision

มูลค่าหน้ีสูญทีตั่ด
ออกจาก บัญชี
ระหวา่งงวด

General 

Provision1/

Specific 
provision

มูลค่าหน้ีสูญทีตั่ด
ออกจาก บัญชี
ระหวา่งงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 7.92 0.00 8.58 0.00
2. อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 801.97 0.00 621.42 0.00
3. ธรุกจิอสังหาริมทรัพยแ์ละการกอ่สร้าง 1.05 0.00 14.41 62.95
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 937.13 0.00 1,004.78 41.59
5. สินเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 165.90 0.00 143.54 0.00
6. อืน่ๆ 386.86 34.55 270.88 0.00
รวม 1,892.56 2,300.83 34.55 1,905.10 2,063.61 104.54

ประเภทธรุกิจ

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

General 
Provision

Specific 
provision

รวม
General 
Provision

Specific 
provision

รวม

เงินส ารองทีก่นัไวต้้นงวด 1,905.10 2,063.61 3,968.71 1,892.00 1,702.90 3,594.90

หนี้สูญทีตั่ดออกจากบญัชรีะหวา่งงวด 0.00 (34.55) (34.55) 0.00 (104.54) (104.54)

เงินส ารองลดลงจากการขายหนี้ 0.00 (855.82) (855.82) 0.00 (77.33) (77.33)

เงินส ารองทีก่นัไวเ้พิม่หรือลดระหวา่งงวด -12.54 1,127.58 1,115.04 13.10 542.59 555.68

เงินส ารองอืน่ 
(เงินส ารองทีก่นัไวส้ าหรับขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 
เงินส ารองทีก่นัไวส้ าหรับการควบรวม หรือขายกจิการ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินส่ารองทีกั่นไวค้งเหลือปลายงวด 1,892.56 2,300.83 4,193.38 1,905.10 2,063.61 3,968.71

รายการ

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
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ตารางที่ 14.1  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ    

     รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน*ที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสนิทรัพย์โดยวิธี SA 

 

 
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision 
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) 
 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ**

รวม

1. ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 240,503.64 19,511.50 260,015.14

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่การพฒันา

           ระหวา่งประเทศ (MDBs) รวมถงึลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียง

           เหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ

           และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้

           สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     1.3 ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ

           และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้

           ธรุกจิเอกชน

     1.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 2,204.24 25.26 2,229.51

     1.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 19,986.75 15.02 20,001.78

     1.6 สินทรัพยอ์ืน่ 26,647.60 0.00 26,647.60

2. ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 2,087.40 33.69 2,121.09

     2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่ง

           ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

           รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้รัฐบาล

     2.2 ลูกหนี้ PSEs ท่ีจัดเปน็ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

           ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

           รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปน็สถาบนัการเงินและบริษทัหลักทรัพย ์ท่ีใช้

           น้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทั

           หลักทรัพย์

     2.3 ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

           รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     2.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 69.99 19.69 89.68

     2.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 716.17 0.00 716.17

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

    รวม 242,591.04 19,545.20 262,136.24

1,301.23 14.01 1,315.24

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

158,075.41 16,546.48 174,621.89

25,113.64 1,924.74 27,038.37

ประเภทสินทรัพย์

31 ธนัวาคม 2562

8,476.00 1,000.00 9,476.00
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ตารางที่ 14.2  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ 

    รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน*ที่เป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสนิทรัพย์ โดยวิธี SA 

 

 
* หลังคูณด้วยค่าแปลงสภาพ และ Specific provision 
** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย) 
 
 

 

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ**

รวม

1. ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 245,201.58 17,983.13 263,184.72

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่การพฒันา

           ระหวา่งประเทศ (MDBs) รวมถงึลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียง

           เหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ

           และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้

           สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     1.3 ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ

           และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้

           ธรุกจิเอกชน

     1.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 2,733.61 38.02 2,771.63

     1.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 22,211.16 28.01 22,239.17

     1.6 สินทรัพยอ์ืน่ 26,446.98 0.00 26,446.98

2. ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 2,634.35 48.34 2,682.70

     2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่ง

           ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

           รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้รัฐบาล

     2.2 ลูกหนี้ PSEs ท่ีจัดเปน็ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

           ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

           รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปน็สถาบนัการเงินและบริษทัหลักทรัพย ์ท่ีใช้

           น้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทั

           หลักทรัพย์

     2.3 ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

           รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     2.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 255.57 22.23 277.80

     2.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 575.22 0.00 575.22

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

    รวม 247,835.94 18,031.47 265,867.42

1,829.6826.111,803.57

0.000.000.00

0.000.000.00

179,857.0115,690.97164,166.04

12,533.811,000.0011,533.81

ประเภทสินทรัพย์

31 ธนัวาคม 2561

19,336.111,226.1318,109.98
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 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA ประกอบด้วย 

ธนาคารใช้วิธีการด่ารงเงินกองทุนส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardised Approach 

(SA) โดยใช้อันดับความน่าเช่ือถือ (Rating) ของสถาบันจัดอันดับเครดิตจากภายนอก (External Credit 

Assessment Institutions: ECAIs) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารใช้อันดับความน่าเช่ือถือ 

(Rating) ทั้ง 5 สถาบัน มาใช้ในการเทียบเคียงน้่าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) และค่านวณมูลค่าสินทรัพย์

เสี่ยงให้กับลูกหนี้ของธนาคารดังนี ้

1. Standard & Poor’s  

2. Moody’s Investors Service 

3. Fitch Ratings 

4. บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ่ากัด (Fitch Rating(Thailand))  

5. บริษัท ทริสเรทติ้ง จ่ากัด (TRIS Rating)  

ส่าหรับกระบวนการที่ธนาคารใช้ในการก่าหนดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก

ให้กับลูกหนี้ของธนาคารนั้น ธนาคารใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ Rating จาก ECAIs ซึ่งธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศก่าหนดเป็นหลัก1   

ส่าหรับรายละเอียดมูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงินสุทธิ หลังพิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ่าแนก

ตามแต่ละน้่าหนักความเสี่ยง โดยวิธี Standardised Approach ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ 15.1 

และตารางที่ 15.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ อ้างถึงประกาศ ธปท. เรื่อง หลกัเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)
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ตารางที่ 15.1   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธจิาก Specific provision  หลัง 

      พิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน้ าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA1/ 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
1/ ใช้ส่าหรบัพอร์ตที่ไมม่ีนัยส่าคัญที่ค่านวณเงินกองทุนโดยใช้ SA ของกลุ่มธุรกจิทางการเงินที่ใช้วิธี IRB ด้วย 
2/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กบัสัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไว้ต่อยอดหนีท้ั้งสิ้น                                                    

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

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

ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ

     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่การ  

         พฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วน

         ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใช้

         น้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล

     2. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

         องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนัก

         ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้

         บริษทัหลักทรัพย์

     3. ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ  

         ของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียง

         เหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     4. ลูกหนี้รายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,207.98 253.83 0.00  

     5. สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,391.59 0.00 468.06 142.12 0.00  

     6. สินทรัพยอ์ืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,752.43 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 24,549.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 214.47 2.57 686.94 1,217.11  

รายการที ่ธปท. ก่าหนดใหห้กัออกจากเงินกองทนุของ สง.

ยอดคงค้าง

0.00118,771.5917.82177.6718,426.5223,442.0111,904.170.00

0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.005,398.65

0.00

0.000.000.004,333.050.006,627.39

0.000.0020,149.06

0.000.00

ประเภทสินทรพัย์
31 ธันวาคม 2562

ยอดคงค้างทีม่ี Rating ยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating

0.000.000.00 0.000.000.00
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ตารางที่ 15.2   มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินสุทธจิาก Specific provision  หลัง 

      พิจารณามูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน้ าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA1/ 
 

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
1/ ใช้ส่าหรบัพอร์ตที่ไมม่ีนัยส่าคัญที่ค่านวณเงินกองทุนโดยใช้ SA ของกลุ่มธุรกจิทางการเงินที่ใช้วิธี IRB ด้วย 
2/ ในส่วนที่ไม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้่าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กบัสัดส่วนของเงินส่ารองที่กันไว้ต่อยอดหนีท้ั้งสิ้น                

หน่วย : ล้านบาท

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

 

 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.41 257.11 0.00  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,919.08 0.00 285.33 34.15 0.00  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,337.95 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 24,435.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 181.59 1.12 663.57 1,836.41  

0.00 0.00 11,426.80 22,886.17 25,396.53 377.05 6.61

0.00 0.00 0.000.00

0.00

ยอดคงค้าง

0.00

0.00

116,444.65

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 3,541.87 0.00 1,742.25

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

31 ธันวาคม 2561

ยอดคงค้างทีม่ี Rating ยอดคงค้างทีไ่ม่มี Rating

21,113.67 0.00 0.00 5,472.14 0.00
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 ข้อมูลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA 

ธนาคารมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก่าหนดส่าหรับการ

ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต โดยประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าด้านกฎหมาย กระบวนการควบคุมความ

เสี่ยงอ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน่าวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดย

ก่าหนดให้มีขั้นตอนควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรัดกุม เป็นต้น ทั้งนี้ ประเภทของ การปรับลดความ

เสี่ยงมีรายละเอียด ดังน้ี 

-    หลักประกันทางการเงิน (Financial Collateral): ธนาคารเลือกวิธีการค่านวณ การปรับลดความเสี่ยง

ด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารหรือบัตรเงินฝาก 

ทองค่า ตราสารหนี้ ตราสารทุน หน่วยลงทุน เป็นต้น   

- การค้่าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives) 

จากประเภทการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตข้างต้น ธนาคารก่าหนดวิธีการปฏิบัติงานและจัดให้มี

ระบบงานด้านสารสนเทศรองรับ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับลดความเสี่ยง

ด้านเครดิตมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของ

มูลค่าการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16   มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที่มีหลักประกัน1/ ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จ าแนกตามประเภทของหลกัประกนั 
 

 1/มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหน้ีท้ังในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว 
    2/หลักประกันทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้น่ามาปรับลดความเสี่ยงได้ (Eligible financial collateral) โดยธนาคารพาณิชย์ท่ีเลือกใช้วิธี Comprehensive ให้ใช้มูลค่าหลังการปรับลด 

  ด้วยค่าปรับลด (Haircut) แล้ว 

 

5.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน โดยรวมไปถึงผลกระทบต่อรายได้สุทธิ 

(Net Interest Income) และมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Economic Value on Equity) ที่เป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มีการด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยจ่าแนกเป็นเงินกองทุน

เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตราสารทุนส่าหรับฐานะตราสารทุนในบัญชีเพื่อการค้า และเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนส่าหรับฐานะเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจทางการเงินยังไม่มีปริมาณฐานะตราสารหนี้

หน่วย : ล้านบาท

หลักประกันทางการเงิน1/ การค่้าประกันและ
อนุพันธ์ด้านเครดิต

หลักประกันทางการเงิน1/ การค่้าประกันและ
อนุพันธ์ด้านเครดิต

ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 2,688.00 16,071.71 4,339.93 14,052.00

     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่ง

         ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐ

         วสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้รัฐบาล

     2. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

         รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนั

         การเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     3. ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

         รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     4. ลูกหนี้รายยอ่ย 767.70 0.00 1,008.11 0.00

     5. สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 0.01 0.00 0.62 0.00

     6. สินทรัพยอ์ืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00

ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00

     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพือ่การพฒันาระหวา่ง

         ประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐ

         วสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้รัฐบาล

     2. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

         รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้สถาบนั

         การเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     3. ลูกหนี้ธรุกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

         รัฐวสิาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ธรุกจิเอกชน

     4. ลูกหนี้รายยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00

     5. สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 0.00 0.00 0.00 0.00

    รวม 2,688.00 16,071.71 4,339.93 14,052.00

0.000.000.00

0.000.000.000.00

6.22

0.000.000.000.00

0.000.000.000.00

0.00

ประเภทสินทรัพย์

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

0.003,331.200.001,914.07

14,052.000.0016,071.71
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ในบัญชีเพื่อการค้า จึงไม่ต้องด่ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม 

ตารางที่ 17 

 

ตารางที่ 17   มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 
 

 
 

5.2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการก่ากับดูแล

กิจการที ่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการขาดการควบคุมที ่ดี โดยอาจเกี ่ยวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามแนวทางการระบุ ประเมิน ควบคุม 

ติดตาม รายงานความเสี่ยง และการก่าหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานขั้นต่่าให้กับหน่วยงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินถือปฏิบัติตามตลอดจนก่าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวางโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

คณะกรรมการก่ากับความเสี่ยง คณะท่างานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหน่วยงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อท่าหน้าที่สนับสนุนงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการวางระบบ

และควบคุมทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แยกอิสระออกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก่าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่ งครอบคลุมถึงความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัติการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก กระบวนการ

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดท่าแผนการด่าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และ Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS) โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนนโยบายอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมี

นัยส่าคัญ  

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยวิธมีาตรฐาน 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
1. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 0.00 0.00

2. ความเส่ียงด้านราคาตราสารทนุ 3,607.76 0.00

3. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 0.60 0.00

4. ความเส่ียงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 0.00 0.00

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารง 3,608.36 0.00
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินน่าเครื่องมือส่าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มาประกอบใช้ใน

ระบบการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธรุกิจทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ

ครอบคลมุการปฏิบัติงานของทุกระดับชั้นของทุกหน่วยงาน และมีความสอดคล้องกับแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธรุกิจทางการเงินมีกระบวนการ ดังนี ้

1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) กลุ่มธุรกิจทางการเงินก่าหนดให้หน่วยงานภายใน

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self 

Assessment: RCSA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส่าคัญ เช่น การออกกฎระเบียบใหม่ของทางการ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น เพื่อให้แต่ละ

หน่วยงานทราบถึงรายการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง  และปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

2) การประเมินและการวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) หน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินระดับ

ความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถี่ (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย รวมทั้งประเมินว่า

มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นเพียงพอและเหมาะสมเพียงใดในการควบคุม ตลอดจนประสิทธิภาพของการควบคุมที่

ด่าเนินอยู่ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่และสามารถจัดล่าดับความส่าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินเป็นผู้ให้ค่าแนะน่า/ปรึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีมาตรฐานเดียวกัน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงได้ก่าหนดรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และ

สามารถจัดล่าดับความส่าคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบงาน ได้อย่างเหมาะสม  

3) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ยงมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ คน 

กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องวางระบบการควบคุมที่สามารถ

ลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการน่าไปปฏิบัติ โดยมีต้นทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

กระบวนการท่างานและคุณภาพของงาน  

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมในด้านการปฏิบัติงาน กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของธนาคารแยก

ตามหน้าที่/ความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายอ่านาจในการบริหารงานอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร

จัดการ และการสอบยันความถูกต้องระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Check and Balance) 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก่าหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งที่มาของ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ คน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณ์ภายนอก  รวมทั้งแนวทาง/

กระบวนการที่ดีสา่หรับการใช้บริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้า เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการควบคุมที่ดีและมีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการ



            
             หน้า 47 จาก 64 

 

 

ปฏิบัติงาน และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบท่าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของธนาคาร การสอบทานความถูกต้อง เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับของทางการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มีมาตรการ แผนงาน แผนการ

ด่าเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์วิกฤต อาทิเช่น วินาศภัย และภัยพิบัติ

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจนอาจท่าให้การด่าเนินงานของธนาคารต้องหยุดชะงักธนาคารได้ท่าการทดสอบ ประเมิน และปรับปรุง

แผนดังกล่าวเป็นประจ่าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฯ สามารถน่าไปปฏิบัติไดจ้ริงและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถด่าเนิน

ธุรกรรมหลักของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ในสภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การติดตามและการรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)  

 การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) กลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดให้มีเครื่องมือในการบริหาร    

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ท่ีใช้ในการติดตามความเสี่ยง คือ 

-  ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key risk indicator) ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินก่าหนดให้แต่ละ

หน่วยงานก่าหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงจากรายการความเสี่ยงส่าคัญที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง โดย

ดัชนช้ีีวัดความเสี่ยงที่ก่าหนดขึ้นต้องมีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่อาจท่าให้เกิดความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งก่าหนดระดับของ

การวัดติดตามและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงแต่ละตัว เพื่อใช้ในการ

ติดตามและรายงานให้กับผู้บริหารและฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านตลาดทราบตามที่ก่าหนด 

นอกจากนี้ หน่วยงานต้องทบทวนการจัดเก็บข้อมูลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงอย่างสม่่าเสมอ เพื่อ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงว่ายังสามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

-  ข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกต ิ(Incident Data) ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มีการจัดเก็บ

และการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เหตุการณ์ความ

เสียหาย (Loss Data) เหตุการณ์ทีธ่นาคารสามารถป้องกันความเสียหายไว้ได้ (Near misses) และเหตุการณ์ผิดปกติที่

เกิดขึ้นที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ (Incident Data) เพื่อให้ธนาคารมีข้อมูลในการติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยง 

รวมทั้งก่าหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน แนวทางการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การรายงานความเสี่ยง (Reporting) ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก่าหนดให้มีการ

รายงานข้อมูลที่ส่าคัญ คือ เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการ

แก้ไข ควบคุม หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการแบ่งล่าดับช้ันของการรายงาน คือ การรายงานต่อคณะท่างาน

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คณะกรรมการก่ากับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท 

ด้านการก่ากับดูแลความเสี่ยงด้านช่ือเสียง ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก่าหนดให้มี

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ ทางสาขาของธนาคาร ทางโทรศัพท์ (Contact Center, 

Call Center) ทางไปรษณีย์  รวมถึงผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น Website (www.lhbank.co.th) และFacebook เป็นต้น 

โดยธนาคารมีคณะกรรมการ Customer Care ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเท็จจริง แนวทางการแก้ไข แนวทางการ

ป้องกัน และบทลงโทษเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ๆ เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการ
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รวบรวมสรุปรายงานทั้งหมดน่าสง่รายงานให้หน่วยงานทางการ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางการแก้ไข 

เพื่อน่าเสนอต่อคณะกรรมการ Customer Care ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนที่ท่าให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 

และช่ือเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างมีนัยส่าคัญ 

นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ก่าหนดให้มี

กระบวนการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ของหน่วยงานท่ีก่ากับดูแลธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

5.2.4 ข้อมูลฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีฐานะของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชี

เพื่อการธนาคารจ่านวน 592 ล้านบาท (ตามราคาตลาด) และตราสารทุนอื่นจ่านวน 16 ล้านบาท  

ส่าหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร ท่าหน้าที่ก่าหนดแนวทางการบริหารตลอดจนติดตามความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ของราคา ส่วนฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน ท่าหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกรรมการซื้อขายบริหาร Portfolio ตาม

นโยบายของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้นโยบายในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการ

ของตลาดโดยค่านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท่าการสุดท้ายของวันท่ีจัดท่ารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส่าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มตีลาดรองรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้ราคา

ซื้อขายของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ หากไม่สามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนที่คล้ายคลึงกันได้  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณมูลค่ายตุิธรรมโดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสม

กับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ รายละเอียดของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18   มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

 

 
 

5.2.5 ข้อมูลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีโครงสร้างของสินทรัพย์ส่วนใหญเ่ป็นรายการเงินให้สินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหนี้

ที่ถือจนกว่าจะครบก่าหนด ส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลัก

ดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน กลุ่มธุรกิจทาง

การเงินก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจ (มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น) ด้วย 

ดังนั้นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อลดผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 

ส่าหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น เป็นความเสี่ยงที่ท่า ให้รายได้หรือ

เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ 

หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่ง

สาเหตุหลักเกิดจากความแตกต่างของอายุคงเหลือ (Maturity Mismatch)  และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ย

ครั้งต่อไป (Re-pricing Risk) ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะ

ของความเสี่ยง เป็นดังต่อไปนี้ 

 ความเสี่ยงจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Re-pricing risk) เกิดจากความไม่สมดุลระหว่าง

สินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งในและนอกรายการงบแสดงฐานะการเงินตามเวลาที่รายการสินทรัพย์และหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

มลูค่าฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
1. มูลค่าฐานะท่ีเกีย่วขอ้งกบัตราสารทุน

     1.1. มูลค่าตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(ท้ังในประเทศและต่างประเทศ)

            - ราคาทุน 924.37 22,960.42

            - ราคาตลาด 592.24 22,736.77

     1.2. ตราสารทุนอืน่ (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 16.36 143.14

2. ก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวา่งงวดการรายงาน 1,095.57 257.47

3. ก าไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้ในงบดุลแต่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนสุทธภิาษท่ีีเกีย่วขอ้ง 178.36 617.92

4. ส่วนเกนิทุนสุทธท้ัิงหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขายสุทธภิาษท่ีีเกีย่วขอ้ง 0.00 0.00

5. ส่วนต่ ากวา่ทุนสุทธท้ัิงหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 265.70 198.83

6. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับฐานะท่ีเกีย่วขอ้งกบัตราสารทุนแยกตามวธิกีารค านวณที่ธนาคารพาณิชยใ์ช้

     - วธิ ีSA 51.73 1,944.79

     - วธิ ีIRB

7. มูลค่าตราสารทุนส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์ใชว้ธิ ีIRB ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยผ่อนผันใหใ้ชว้ธิ ีSA
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ครบก่าหนด (ในกรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่) หรือเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (ในกรณีของ

สินทรัพย์และหนี้สินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Basis risk)  เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และ

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าอาจจะมีวันเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตรงกัน 

 ความเสี่ยงจากสิทธิแฝง (Option risk)  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรม

สัญญาทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่ว่าด้านลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่ให้สิทธิคู่สัญญาของกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินเปลี่ยนแปลงแผนการช่าระเงินหรือไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการ

เปลี่ยนแปลง ผู้ถือสิทธิดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยู่ในฐานะเสียเปรียบตามแผนการช่าระเงินเดิมอันจะท่า

ให้ต้นทุนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในงบ

แสดงฐานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวัด และ ประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ

ธนาคาร เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใน 2 แนวทาง ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (Net Interest 

Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสทุธิภายในช่วงเวลา 1 ปี ซึ่งใช้สมมติฐานการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 100 Basic Point ที่เท่ากันตลอดเส้นโครงสร้างอัตรา

ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น – ลดลง  

2. การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value 

of Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งใช้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 200 Basis Points และก่าหนดให้ผลการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของธนาคารต้องไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 20 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น 

จากการวัดค่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมิติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

สามารถทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก่าหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุม

ความเสี่ยงไม่ให้เกินกว่าระดับเพดานที่ก่าหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้ทราบถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) และ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value of 

Equity: EVE) โดยมีความถี่เป็นงวดรายเดือน  

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่ง

เป็นการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใช้สถานการณ์จ่าลองของธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือ

สถานการณ์จ่าลองที่ธนาคารก่าหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤต

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก่ากับความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ส่วนข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยต่อรายไดสุ้ทธิของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม 

ตารางที่ 19 



            
             หน้า 51 จาก 64 

 

 

ตารางที่ 19   ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย* ต่อรายได้สุทธิ (Earnings)  

 

 
 
* ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps 

 
 

6. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III   

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก่าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ 

Composition of capitaldisclosure requirement: June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking 

Supervision) ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่ส่าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุน และมูลค่าเงินของเงินกองทุนในช่วง

การทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏรายละเอียดแสดง

ตามตารางที ่20 ตารางที ่21 ตารางที ่22  และ ตารางที ่23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ

บาท (26.92) (119.49)

USD 0.00 0.00

EURO 0.00 0.00

อืน่ๆ 0.00 0.00

รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ (26.92) (119.49)

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย้สุทธใินอกี 1 ปขีา้งหน้า (0.47) (2.06)

สกุลเงนิ
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ตารางที่ 20   ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิการเงิน  

             (Main features of regulatory capital instruments) 

 

หุ้นสามญั หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน ISIN : TH1019010Y00 LHBANK255A

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย

3
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของ
เจ้าของ/ เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นท่ี 2)

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

4 มีคุณสมบติัเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่ ครบถว้น ครบถว้น

5
กรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ใหร้ะบคุุณสมบติั
ดังกล่าว

- -

6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจ านวน นับได้เต็มจ านวน ทยอยลดนับในชว่ง 5 ปสุีดท้ายกอ่นครบก าหนดตามวธิเีส้นตรง

7
จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย/์ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
พาณิชย์

ระดับกลุ่มธรุกจิทางการเงิน  ระดับกลุ่มธรุกจิทางการเงินและระดับธนาคารพาณิชย์

8
จ านวนท่ีสามารถนับเปน็เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : 
ล้านบาท)

21,183.66 3,866.10

9 มูลค่าท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1  บาท 1,000 (หนึ่งพนั) บาท / หน่วย

10 การจัดประเภทตามหลักการบญัชี ส่วนของผู้ถอืหุ้น หนี้สินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย

11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภาคม 2558

12
ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการ
ก าหนดระยะเวลาการช าระคืน

ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน

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

14
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถถ่อนตราสารทางการเงินกอ่นได้รับ
การอนุมัติจากผู้ก ากบัดูแลหรือไม่

ไม่ได้ การไถถ่อนกอ่นก าหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. กอ่น

ผู้ออกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธไิถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจ านวน
กอ่นวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณีเป็นไปตามที่ระบุ
ไวดั้งต่อไปนี้ ไมว่า่กรณีใดกรณีหนึ่ง โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้ถือ
ตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้ การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนกอ่นวนัครบก าหนด
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าวจะกระท าได้ต่อเมือ่ได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(1)  ณ วนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วนั
ก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรือ 
(2)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มกีาร
เปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีในวนัใด ๆ นับแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน
อนัส่งผลให้สิทธปิระโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสารเงินกองทุน
เปล่ียนแปลงไป หรือ

(3)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มกีาร
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลด้านเงินกองทุนในวนัใด ๆ นับแต่วนั
ออกตราสารเงินกองทุนอนัส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนที่เคยนับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมคุีณสมบัติไมค่รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อกีต่อไป หรือ 
(4)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมใน
ภายหลังจากวนัออกตราสารเงินกองทุน ให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนสามารถ
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนกอ่นวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ 
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมลูค่าที่ตราไวพ้ร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ค านวณจนถึง
วนัไถ่ถอน

หัวข้อ

15 -
วนัท่ีมีสิทธไิถถ่อน วนัท่ีมีภาระผูกพนัในการไถถ่อนและจ านวนเงินในการ
ไถถ่อน
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หุ้นสามญั หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

16 วนัที่มีสิทธไิถถ่อนในภายหลัง (ถา้มี)                                           -
ณ วนัครบรอบ 5 (หา้) ป ีนับแต่วนัออกตราสารเงินกองทนุ หรือ
 ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใด

17 ผลตอบแทน/ เงินปนัผลแบบคงที่หรือลอยตัว บริษทั เป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินปันผล อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี

18 อตัราผลตอบแทนและดัชนีอืน่ที่เกีย่วขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงินปนัผล ไม่มี
19 มี dividend stopper หรือไม่ ไม่มี ไม่มี

20
บริษทั/ธนาคารพาณิชยม์ีอ านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอืน่ใดได้เองทั้งหมด หรือบางส่วน หรือตามค าส่ังที่ได้รับ

มีอ านาจเต็มที่

ธนาคารต้องปฏบิติัตามขอ้ก าหนดวา่ด้วยสิทธแิละหน้าที่ของผู้
ออกตราสารเงินกองทนุ ซ่ึงก าหนดวา่เมื่อเกดิเหตุการณ์ที่ท าใหผู้้
ออกตราสารมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไป
ได้และทางการได้ตัดสินใจเขา้ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู้่ออกตรา
สารแล้วผู้ออกตราสารสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามระบไุวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธ ิซ่ึงรวมถงึ การลดจ านวนเงินต้นที่ต้องช าระตาม
ตราสารในจ านวนเทา่กบัจ านวนที่ต้องมีการตัดหนี้สูญ (ทั้ง
จ านวนหรือบางส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารที่เกดิขึ้น
แล้วแต่ยงัไม่มีการช าระเงิน ดังนั้น ผู้ถอืตราสารจึงอาจจะได้รับ
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างช าระตามตราสารในจ านวนที่
น้อยกวา่จ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรืออาจ
ไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างช าระตามตราสารเลย

21
มีเง่ือนไขที่เปน็แรงจูงใจใหบ้ริษทั/ธนาคารพาณิชยไ์ถถ่อนกอ่นก าหนด
หรือไม่ เชน่ มีเง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งขึ้นใน
ลักษณะขั้นบนัได (step up)

ไม่มี ไม่มี

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

24
กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่
ธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้(Conversion trigger)

- -

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เปน็การแปลงสภาพทั้งจ านวนหรือบางส่วน - -

26
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion 
rate)

- -

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบปุระเภทตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป - -
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบผูุ้ออกตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป - -
29 คุณสมบติัในการลดมูลค่า ไม่มีการลดมูลค่า มีคุณสมบติัในการลดมูลค่า

30 กรณีมีการลดมูลค่า ใหร้ะบกุารลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว้ -

เหตุการณ์ที่ท าใหผู้้ออกตราสารเงินกองทนุมีผลการด าเนินงานที่
ไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเขา้
ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู้่ออกตราสารเงินกองทนุ” หมายถงึ 
การที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทาง
ราชการที่มีอ านาจอืน่ใด ("หน่วยงานที่มีอ านาจ") ตัดสินใจจะเขา้
ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู้่ออกตราสารเงินกองทนุ เชน่ การให้
เงินเพิม่ทนุแกผู้่ออกตราสารเงินกองทนุ ซ่ึงหากไม่มีความ
ชว่ยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะท าใหผู้้ออกตราสารเงินกองทนุ
ไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ ซ่ึงรวมถงึเหตุการณ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง (หรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั) 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ออกตราสารเงินกองทนุมีสินทรัพยไ์ม่เพยีงพอจ่ายคืนผู้ฝาก
เงินและเจ้าหนี้ หรือ 
(2) เงินกองทนุของผู้ออกตราสารเงินกองทนุลดลงถงึระดับที่จะ
กระทบต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ 
(3) ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถเพิม่ทนุได้ด้วยตัวเอง เชน่
 ไม่สามารถหาผู้ลงทนุมาฟืน้ฟกูจิการได้ เปน็ต้น

หัวข้อ
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หุ้นสามญั หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
31 กรณีมีการลดมูลค่า เปน็การลดมูลค่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน - อาจลดมูลค่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน
32 กรณีมีการลดมูลค่า เปน็การลดมูลค่าถาวรหรือชัว่คราว - ลดมูลค่าถาวร
33 หากเปน็การลดมูลค่าชัว่คราว ใหอ้ธบิายกระบวนการในการลดดังกล่าว - -

34
สถานะของล าดับการด้อยสิทธิใ์นกรณีทีม่ีการช าระบญัช ี(ใหร้ะบปุระเภท
ของตราสารทางการเงินทีด้่อยสิทธกิวา่)

ผู้ถอืหุน้สามัญจะได้รับช าระเงินเปน็ล าดับสุดทา้ยใน
กรณีทีบ่ริษทัเลิกกจิการ

ตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชัน้ที ่1 / หุน้บริุมสิทธ ิ/
 หุน้สามัญ

หัวข้อ
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ตารางที่ 21   ตารางการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน  
 

 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดธันวาคม 2562

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินทีเ่ผยแพรต่่อ
สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน (ก)

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน (ข)

การอ้างอิง 
(ค)

     1.  เงินสด 1,635.59 1,635.59

     2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,569.12 18,569.12

     3.  สิทธใินการเรียกคืนหลักทรัพย์ 0.00 0.00

     4.  สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 241.38 241.38

     5.  เงินลงทุนสุทธิ 66,288.64 66,288.64

     6.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00 0.00

     7.  เงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 0.00 0.00

          7.1  เงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้ 155,866.42 155,866.42

          7.2  ดอกเบี้ยค้างรับ 217.06 217.06

                      รวมเงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 156,083.48 156,083.48

          7.3  หกั  รายได้รอตัดบญัชี (26.03) (26.03)

          7.4  หกั  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,002.77) (4,002.77) (A)

          7.5  หกั  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (13.99) (13.99)

                       รวมเงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 152,040.69 152,040.69

     8.  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 0.00 0.00

     9.  ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 73.73 73.73

    10.  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 280.19 280.19

    11.  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน่สุทธิ 499.88 499.88 (B)

    12.  สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอตัดบญัชี 306.24 306.24 (C)

    13.  สินทรัพยอ์ืน่สุทธิ 795.83 795.83

           รวมสินทรพัย์ 240,731.29 240,731.29

หน้ีสิน

    14.  เงินรับฝาก 164,984.78 164,984.78

    15.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,466.99 10,466.99

    16.  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 52.08 52.08

    17.  ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 0.00 0.00

    18.  หนี้สินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายติุธรรม 0.00 0.00

    19.  หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ 35.63 35.63

    20.  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูย้มื 21,805.59 21,805.59 (D)

สินทรพัย์



            
             หน้า 56 จาก 64 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดธันวาคม 2562

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินทีเ่ผยแพรต่่อ
สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน (ก)

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน (ข)

การอ้างอิง 
(ค)

หน้ีสิน

    21.  ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 0.00 0.00

    22.  ประมาณการหนี้สิน 225.15 225.15

    23.  หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 32.81 32.81 (C)

    24.  หนี้สินอืน่ 1,965.47 1,965.47

           รวมหน้ีสิน 199,568.51 199,568.51

25.  ส่วนของเจ้าของ

    25.1  ทุนเรือนหุ้น

             25.1.1  ทุนจดทะเบยีน 21,183.66 21,183.66

                         25.1.1.1  หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

                         25.1.1.2  หุ้นสามัญ 21,183.66 21,183.66

             25.1.2  ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 21,183.66 21,183.66 (E)

                         25.1.2.1  หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

                         25.1.2.2  หุ้นสามัญ 21,183.66 21,183.66

    25.2  ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้น 0.00 0.00

    25.3  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าหุ้น 9,627.91 9,627.91 (F)

             25.3.1  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าหุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

             25.3.2  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าหุ้นสามัญ 9,627.91 9,627.91

    25.4  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

    25.5  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 0.00 0.00

    25.6  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ (309.28) (309.28)

             25.6.1  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00 0.00

             25.6.2  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (309.28) (309.28) (G)

             25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.00 0.00

             25.6.4  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารปอ้งกนัความเส่ียง

                         ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธผิล)

             25.6.5  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารปอ้งกนัความเส่ียง

                         ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ

                         (ส่วนท่ีมีประสิทธผิล)

             25.6.6  ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ในบริษทัร่วม 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
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หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดธันวาคม 2562

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินทีเ่ผยแพรต่่อ
สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน (ก)

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน (ข)

การอ้างอิง 
(ค)

25.  ส่วนของเจ้าของ

    25.7  ก าไร (ขาดทุน) สะสม 10,660.49 10,660.49

             25.7.1  จัดสรรแล้ว 1,422.72 1,422.72

                         25.7.1.1  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,422.72 1,422.72 (H)

                         25.7.1.2  อืน่ๆ 0.00 0.00

             25.7.2  ยงัไม่ได้จัดสรร 9,237.77 9,237.77 (I)

    25.8  หกั หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

    25.9  หกั หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 0.00 0.00

             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 41,162.78 41,162.78
    25.10  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.00 0.00
               รวมส่วนของเจ้าของ 41,162.78 41,162.78
               รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 240,731.29 240,731.29



            
             หน้า 58 จาก 64 

 

 

ตารางที่ 22   ตารางแสดงรายการเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 องค์ประกอบของ
เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน (จ)

     1.  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน                       21,183.66 (E)

     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00

     3.  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธ)ิ                        9,627.91 (F)

     4.  ทนุส ารองตามกฎหมาย                        1,422.72 (H)

     5.  เงินส ารองที่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธเิมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00

     6.  ก าไรสุทธคิงเหลือหลังจากการจัดสรร                        7,038.01 (I)*1

     7.  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 0.00

          7.2  ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินทนุเผ่ือขายของตราสารหนี้และตราสารทนุ (358.81) (G)*2

          7.3  ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 0.00

          7.4  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

                  (Cash flow hedge reserve)

          7.5  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสุทธใิน

                 หน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)

     8.  รายการอืน่ของการเปล่ียนแปลงที่เกดิจากผู้เปน็เจ้าของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกที่ประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่สามารถนับเปน็

          เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของกลุ่มธรุกจิทางการเงิน

    10.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล                      38,913.48

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรับธรุกรรมปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

            (Cash flow hedge reserve)

    12.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมที่เกดิจากการเลือกใชว้ธิ ีFair value option 0.00

    13.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ 0.00

    15.  ผลขาดทนุสุทธิ (26.64) (I)*3

    16.  ค่าความนิยม 0.00

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน่ (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (499.87) (B)*4

    18.  สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตัดบญัชี (273.44) (C)

    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    20.  ก าไรจากการท าธรุกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ปน็หลักทรัพย ์(Securitisation) 0.00

    21.  การถอืตราสารทนุไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงิน หรือธรุกจิสนับสนุน 0.00

    22.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวามถงึลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทนุและบริษทั

           เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม

    23.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็

           ส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่ นอกจากที่ระบใุนขอ้ 21 และ 22

    24.  มูลค่าของตราสารทนุอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิ

           ทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธท์างการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการปรบัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00
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หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 องค์ประกอบของ
เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน (จ)

    25.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและ

           ธรุกจิสนับสนุน ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละ

           บริษทันั้น

    26.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและ

           ธรุกจิสนับสนุน ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละ

           บริษทันั้น

    28.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    29.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็

            ตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

    30.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (799.96)

    31.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1)                      38,113.53

    32.  เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    33.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00

    34.  เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ที่มีสิทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ

           ทกุประการ ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2

    35.  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงินได้รับ 0.00

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกที่สามารถนับเปน็เงินกองทนุ

           ชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธรุกจิทางการเงิน

    37.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 0.00

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 0.00

    39.  การถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินหรือ

           ธรุกจิสนับสนุน

    40.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอืน่ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 0.00

    41.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิ

           ทางการเงินอืน่ นอกจากที่ระบใุนขอ้ 39 และ 40

    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่ม

           ธรุกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธท์างการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณี

           เปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    43.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน ที่กลุ่มธรุกจิ

           ทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิ ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น

    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน ที่กลุ่มธรุกจิ

           ทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น

    45.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    46.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน 0.00

    47.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 0.00

    48.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00

    49.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1)                      38,113.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00
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*1   จ่านวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วยก่าไรสุทธิคงเหลือหลังจ ากการจัดสรรจ่านวน 4,511.67 ล้านบาท ก่าไรระหว่างงวด 
2,603.44 ล้านบาท หักส่ารองตามกฎหมาย 204.73 ล้านบาท รายการปรับปรุงขาดทุนอื่นสุทธิ 14.31 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 381.74 ล้านบาท 

*2   จ่านวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วย ส่วนต่่ากว่าทุนสุทธิของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 108.96 ล้านบาท ส่วนเกินกว่าทุนสุทธิ
ของเงินลงทุนในตราทุน จ่านวน 419.09 ล้านบาท 

"*3  เป็นผลขาดทุนจากรายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส่าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน 
เป็นส่วนหนึ่งในรายการปรับปรุงก่าไรสะสมอ่ืนสุทธิ" 

*4   ทยอยหักออกจากเงินกองทุน ปีละ 20% รวม 5 ปี 
*5   จ่านวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วย ต๋ัวแลกเงินสุทธิดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า จ่านวน 28,968.06 ล้านบาท เงินกู้ยืม 16.38 ล้านบาท

และตราสารหนี้ด้อยสิทธิสุทธิค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 3,911.14 ล้านบาท มีคุณสมบัตินับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ได้ 3,838.10 ล้านบาท 
*6   จ่านวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จ่านวน 1,892 ล้านบาท 

 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 องค์ประกอบของ
เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน (จ)

    50.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    51.  ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล 0.00

    52.  เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ท่ีมีสิทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ                        3,866.10 (D)*5

    53.  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ท่ีกลุ่มธรุกจิทางการเงินได้รับ 0.00

    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ัดชั้นปกติ (General provision)                        1,892.56 (A)*6

    55.  เงินส ารองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 2

           ของกลุ่มธรุกจิทางการเงิน

    57.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล                        5,758.66

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00

    59.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและ

          ธรุกจิสนับสนุน

    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอืน่ ท้ังทางตรงและทางออ้ม 0.00

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่ นอกจากที่

          ระบใุนชอ้ 59 และ 60

    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่ กรณี

          เปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธท์างการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลง

          รับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน ที่กลุ่มธรุกจิ

          ทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน ท่ีกลุ่มธรุกจิ

          ทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น

    65.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    66.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่2 0.00

    67.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2                        5,758.66

    68.  รวมเงินกองทนุทัง้สิ้น                      43,872.18

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00
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ตารางที ่23   ตารางแสดงการเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III   

  (Transitional period) 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรอื
ทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

     1.  ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน       21,183.66

     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00

     3.  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธ)ิ         9,627.91

     4.  ทุนส ารองตามกฎหมาย         1,422.72

     5.  เงินส ารองท่ีได้จัดสรรจากก าไรสุทธเิมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00

     6.  ก าไรสุทธคิงเหลือหลังจากการจัดสรร         7,038.01

     7.  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สะสม

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 0.00

          7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผ่ือขายของตราสารหนี้และตราสารทุน (358.81) 0.00

          7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 0.00

          7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

                (Cash flow hedge reserve)

          7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธใิน

                หน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)

     8.  รายการอืน่ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิจากผู้เปน็เจ้าของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีสามารถนับเปน็

          เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของกลุ่มธรุกจิทางการเงิน

    10.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล      38,913.48 0.00

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรับธรุกรรมปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด

           (Cash flow hedge reserve)

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

    13.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ 0.00

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ -26.64

    16.  ค่าความนิยม 0.00

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืน่ (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (499.87) 0.00

    18.  สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตัดบญัชี (273.44)

    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    20.  ก าไรจากการท าธรุกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ปน็หลักทรัพย ์(Securitisation) 0.00

    21.  การถอืตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธรุกจิทางการเงิน หรือธรุกจิสนับสนุน 0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรบัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ

0.00

0.00

0.00
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รายการ

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
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ทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถงึลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์

          ท้ังทางตรงและทางออ้ม

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของ

          เจ้าของของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่ นอกจากที่ระบใุนขอ้ 21 และ 22

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิ

          ทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธท์างการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)

    25. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบธรุกจิเงินร่วมลงทุน

         เขา้ไปลงทุน

    26.  เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิ

          สนับสนุน ท่ีกลุ่มธรุกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของแต่ละบริษทันั้น

    27.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิ

           สนับสนุน ท่ีกลุ่มธรุกจิทางการเงิน ถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น

    28.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    29.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสาร

          ทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

    30.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (799.96) 0.00

    31.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)       38,113.53 0.00

    32.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    33.  ใบส าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธชินิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00

    34.  เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ท่ีมีสิทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธทิกุประการ

          ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2

    35.  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ท่ีกลุ่มธรุกจิทางการเงินได้รับ 0.00

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกที่สามารถนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 1

          ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธรุกจิทางการเงิน

    37.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 0.00

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00

    39.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธรุกจิทางการเงินหรือ

          ธรุกจิสนับสนุน

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอืน่ ท้ังทางตรง

           และทางออ้ม

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือ

           กลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่ นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 39 และ 40

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ

0.00

0.00
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ตามหลักเกณฑ์ Basel III

    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือ

          กลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธท์างการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives)

          และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    43.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน

          ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิ ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น

    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน

          ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น

    45.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    46.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน 0.00

    47.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 0.00

    48.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00

    49.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1)       38,113.53 0.00

    50.  เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    51.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นบริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล 0.00

    52.  เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ที่มีสิทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ         3,866.10

    53.  ส่วนเกนิ (ต่ ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงินได้รับ 0.00

    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ัดชั้นปกติ (General provision)         1,892.56

    55.  เงินส ารองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกที่สามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2

          ของกลุ่มธรุกจิทางการเงิน

    57.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล        5,758.66 0.00

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 0.00

    59.  การถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงิน

          และธรุกจิสนับสนุน

    60.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอืน่ ทั้งทางตรง

          และทางออ้ม

    61.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่

          นอกจากที่ระบใุนชอ้ 59 และ 60

    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธรุกจิทางการเงินอืน่

          กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธท์างการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลง

          รับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    63.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที2่ ของบริษทัที่ท าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน

          ที่กลุ่มธรุกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ

0.00

0.00

0.00



            
             หน้า 64 จาก 64 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรอื
ทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

    64.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชัน้ที ่2 ของบริษทัทีท่ าธรุกจิทางการเงินและธรุกจิสนับสนุน

          ทีก่ลุ่มธรุกจิทางการเงินถอืหุน้เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    65.  รายการอืน่ตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    66.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่2 0.00 0.00

    67.  รวมเงินกองทนุชัน้ที ่2 (T2)         5,758.66

    68.  รวมเงินกองทนุทัง้สิ้น (TC - T1 + T2)      43,872.18 0.00

0.00
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