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การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ Basel II  Pillar III – ธันวาคม 2553 

1.     บทนํา 

ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมตามหลักเกณฑ Basel II 
ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวกําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ดาน
ตลาด และ ดานปฎิบัติการ เพ่ือรองรับความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหตองดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินไมตํ่ากวากวาอัตรา
รอยละ 8.5 ของสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้นของกลุมธรุกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑ Basel II (Pillar I : Minimum Capital 
Requirement) เพ่ือรองรับความเสี่ยงดานเครดิต   ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน โดยเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2553  

ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินดําเนินการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน 
ตามหลักเกณฑ Basel II  (Pillar III : Market Discipline) ซึ่งกําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินใชขอมลูการดํารงเงินกองทุน ณ 
สิ้นงวดเดือน ธันวาคม 2553 เปนการเปดเผยขอมูลครั้งแรกทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เก่ียวของกับการกํากับดูแล
เงินกองทุน ไดแก เงินกองทุน ระดับความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียสามารถใชขอมูลดังกลาวในการประเมินความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

โดยกลุมธุรกิจทางการเงินไดกําหนดชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนผานชองทางตางๆ 
ไดแก Website ของบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)  
www.lhfg.co.th และ Website ของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน)  www.lhbank.co.th    หรือทาย
งบดุลยอ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดประจําปบัญชี 

2. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 

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

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตภายใตหลักการท่ี 1 ได 2 วิธี ไดแก Standardized Approach (วิธี SA) และ Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
เชนเดียวกันกับธนาคารพาณิชยในระดับ Solo basis ทั้งน้ีวิธี SA เปนวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงแบบพ้ืนฐานที่กําหนดให
กลุมธุรกิจทางการเงินใชอันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions : 
ECAIs) เปนเกณฑในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) โดยลูกหน้ีกลุมที่ไดรับอันดับเครดิตที่มี Rating เกรดใน
กลุมเดียวกันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจะไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงเดียวกัน สวนวิธี IRB เปนวิธีการคํานวณที่มี
ความซับซอนมากขึ้น และสามารถสะทอนความเสี่ยงไดดีกวาวิธี SA โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหกลุมธุรกิจทาง
การเงินคํานวณสินทรัพยเสี่ยงบนพ้ืนฐานของการใชขอมูลจากระบบ Internal Rating ของกลุมธุรกิจทางการเงิน ไดแก      
คาความนาจะเปนที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default : PD)    คารอยละของความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตอยอดหน้ี (Loss Given at default : LGD) ยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเมื่อ
ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี (Exposure at default : EAD)  และระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือของหน้ี (Effective Maturity : M) 

สําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ทางกลุมธุรกิจทางการเงินใชวิธีการคํานวณดวยวิธี SA ต้ังแตงวดการ
รายงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เปนงวดแรกจนถึงงวดการรายงานปจจุบันสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

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


     
หนา 2 

ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุมธุรกิจทางการเงินอาจจะเกิดผลขาดทุนอันเน่ืองมาจากความผันผวน
ทางดานราคาของฐานะในบัญชีเพ่ือการคาและในบัญชีเพ่ือการธนาคารที่กลุมธุรกิจทางการเงินถือครองอยู ทั้งน้ี ในการดํารง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาด ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหกลุมธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุน
เฉพาะความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะบัญชีเพ่ือการคาเทาน้ัน ดังน้ัน ดวยฐานะความเสี่ยงดานตลาดของกลุมธุรกิจทาง
การเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมธุรกิจทางการเงินมีเพียงฐานะความเสี่ยงดานตลาดที่เก่ียวของกับอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพ่ือการธนาคารเทาน้ัน จึงเปนผลใหกลุมธุรกิจทางการเงินยังไมตองดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนดไว 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดให
กลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยกลุมธุรกิจทางการเงินสามารถเลือกใช
แนวทางในการดํารงเงินกองทุนไดตามลักษณะความซับซอนของธุรกิจ ทั้งน้ี ดวยเหตุที่กลุมธุรกิจทางการเงินมีลักษณะ
ผลิตภัณฑ และ การใหบริการที่ยังไมมีความซับซอนเทาใดนัก กลุมธุรกิจทางการเงินจึงไดเลือกใชวิธีในการคํานวณมูลคา 
เทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยวิธี Basic Indicator Approach (วิธี BIA) ซึ่งมีวิธีการคํานวณฐานเงินกองทุนขั้นตํ่า
จากคาเฉล่ียรายไดจากการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป คูณดวยคาคงที่ในอัตรารอยละ 15  

3. โครงสรางของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

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

บริษทัจัดต้ังขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2552 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจํานวน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือเปนบริษัทใหญของกลุมธุรกิจทางการเงิน มุงเนนการเขาถือหุนและควบคุมอํานาจในบริษัทอื่นมากกวาเพ่ือการ
ลงทุน ดังน้ันผลประกอบการของบริษัทจึงขึ้นอยูกับรายไดของบริษัทที่ลงทุน โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดอนุญาตใหบริษัทเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด 
เปนบริษัทลูกนอกกลุม Solo Consolidation  กลาวคือ บริษัทจะอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ไดเปดดําเนินกิจการต้ังแตวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดย
ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจและขอบเขตการทําธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย กลาวคือ ธนาคารจะสามารถ
ใหบริการทางดานสินเช่ือไดเฉพาะลูกคาที่เปนประชาชนรายยอย1 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)2 เทาน้ัน 
ในสวนของบริการทางดานเงินฝากและบริการดานอื่น ๆ ธนาคารสามารถใหบริการกับลูกคาทุกประเภท 
1 ประชาชนรายยอย หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ัวไป โดยไมจํากัดระดับรายได ท่ีมีวัตถุประสงคในการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชพี ธุรกิจ หรือ     เพือ่การบริโภค หรือใชจายสวนบุคคล 
2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีกําหนดโดยกระทรวงอตุสาหกรรมตามกฎกระทรวง เร่ือง กําหนดจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดยอม ซ่ึงจะพจิารณาความเปน SMEs จากจํานวนการจางงาน หรือมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิ ซ่ึงไมรวมท่ีดิน 
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4. เงินกองทุน  

4.1   การบริหารเงินกองทุน 

กลุมธุรกิจทางการเงินมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุน  เพ่ือใหมีระดับเงินกองทุนที่แข็งแกรง และเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการเติบโตของกลุมธุรกิจทางการเงินทั้งภายใตภาวะปกติและภาวะวิกฤต  ที่สอดคลองกับระดับความเสีย่งที่ยอมรบัได 
โดยมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนที่สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งมี
กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสมํ่าเสมอตอผูบริหารระดับสูงไดตัดสินใจ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิผลและทันตอเหตุการณ 

4.2   โครงสรางเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย จํานวน  6,056.66 ลานบาท  
ประกอบดวยเงินกองทุนช้ันที่ 1 จํานวน  5,795.45 ลานบาท  จากทุนชําระแลว ทุนสํารองตามกฎหมาย  และกําไร(ขาดทุน) 
สะสมคงเหลือจากการจัดสรร  สวนเงินกองทุนช้ันที่ 2 มีจํานวน 261.21 ลานบาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 1   เงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
หนวย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2553

1. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10-1.11) 5,795,452.45

     1.1 ทุนชําระแลว 5,515,569.74

     1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 0.00

     1.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (สุทธิ) 0

     1.4 เงินท่ีไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล 0.00

     1.5 ทุนสํารองตามกฎหมาย 119,035.00

     1.6 เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ 0.00

     1.7 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร 160,846.50

     1.8 Hybrid Tier 1 สวนที่ ธปท. อนุญาตใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได 0.00

     1.9 สวนของผูถือหุนสวนนอย 1.21

     1.10  อ่ืน  ๆ

     1.11 รายการหัก (1.11.1 + 1.11.2 + 1.11.3) 0.00

           1.11.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1* 0.00

           1.11.2 สวนท่ีใหหักออกจากเงินทุนช้ันที่ 1 และเงินกองทุนช้ันที่ 2 อยางละรอยละ 50 0.00

           1.11.3 สวนท่ีใหหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ที่เกินกวาเงินกองทุนชั้นที่ 2 0.00

2. เงินกองทุนชั้นท่ี 2 (2.1 + 2.2 - 2.3) 261,212.53

     2.1 เงินกองทุนช้ันท่ี 2 กอนรายการหัก 261,212.53

     2.3  สวนขอผูถือหุนสวนนอย

     2.3 สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 อยางละรอยละ 50 0.00

3. เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 6,056,664.98

     3.1 เงินกองทุนทั้งส้ินกอนรายการหัก (1 + 2) 6,056,664.98

     3.2 รายการหักจากเงินกองทุนทั้งส้ิน 0.00

* เชน ขาดทุน(สุทธิ) คาแหงกูดวลิล สินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  ผลกําไร(ขาดทุน)ที่เกิดจากการเลือกใชวธิี Fair Value Option 

ตาม IAS 39

.00
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4.3   ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  กลุมธุรกิจทางการเงินมีความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยกลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ  18.20  และมี
อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ  17.41  ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นตํ่าตามขอกําหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่กําหนดไวรอยละ 8.5 และรอยละ 4.25 ตามลําดับ 

กลุมธุรกิจทางการเงินคํานวณมูลคาเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตองดํารงทางดานเครดิตโดยวิธี SA  และทางดานปฏิบัติการ
โดยวิธี BIA ทั้งน้ีกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีการคํานวณมูลคาเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตองดํารงทางดานตลาด  เน่ืองจากกลุม
ธุรกิจทางการเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการคา 

4.4   เงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงไวสําหรับความเสี่ยงแตละดาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้น จํานวน 6,056.66 ลานบาท   โดยเปนการ
ดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด จํานวน 2,829.40 ลานบาท ประกอบดวย
เงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสีย่งดานเครดิตจํานวน 2,641.45 ลานบาท และ ความเสี่ยงดานปฏิบติัการจํานวน 187.95 ลานบาท 
ทั้งน้ี กลุมธุรกิจทางการเงินไมมีการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาด เน่ืองจากกลุมธุรกิจทางการเงินไมมี
ปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการคา  โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นตํ่าที่กลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเพ่ือรองรับ
ความเสี่ยง ตามรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 2   มูลคาเงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน แยกตามประเภท
สินทรัพย โดยวิธี SA 

หนวย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต่าํสาํหรับความเสีย่งดานเครดิต แยกตามประเภทของสนิทรัพย โดยวิธี SA 31 ธันวาคม 2553

1. ลูกหน้ีท่ีไมดอยคุณภาพ 2,614,792.40

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีภาครัฐบาล
0.00

     1.2 ลูกหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียง

เหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย
117,737.48

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยง

เหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
1,514,873.68

     1.4 ลูกหน้ีรายยอย 93,613.74

     1.5 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 866,510.62

     1.6 สินทรัพยอื่น 22,056.88

2. ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 26,660.80

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล
0.00

     2.2 ลูกหน้ี PSEs ที่จัดเปนลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย ลูกหน้ีสถาบันการเงินองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเปนสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียง

เหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

0.00

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยง

เหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
3,344.05

     2.4 ลูกหน้ีรายยอย 1,100.33

     2.5 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 22,216.42

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

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตท้ังหมดท่ีคํานวณโดยวิธี SA 2,641,453.20  
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ตารางที่ 3   เงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยวิธี BIA  
หนวย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต่าํสาํหรับความเสีย่งดานปฏิบัตกิาร 31 ธันวาคม 2553

1. คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 187,951.46

2. คํานวณโดยวิธี Standardized Approach 0.00

3. คํานวณโดยวิธี Alternative Standardised Approach 0.00

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ 187,951.46  
 
ตารางที่ 4   อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน 

หนวย : %

อัตราสวน 31 ธันวาคม 2553

1. เงินกองทุนทั้งส้ิน ตอ สินทรัพยเส่ียง 18.20

2. เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอ สินทรัพยเส่ียง* 17.41
 

 
5. การบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ถูกจัดต้ังขึ้นเพ่ือเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินและ
เปนบริษัทแมของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของ
ธนาคารที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทไมไดทําธุรกิจของตนเอง ดังน้ันความเสี่ยงของ
บริษัทจึงมีความสัมพันธกับธนาคารโดยตรงและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารพาณิชยอื่น ๆ ในประเทศไทย ดังน้ัน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทและธนาคารจึงเปนสิ่งจําเปน และจะตองสอดคลองกับทิศทางธุรกิจธนาคารพาณิชยของ
ประเทศไทย 

5.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

กลุมธุรกิจทางการเงินมีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดโครงสราง
และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการปองกัน       
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑภายใตการกํากับของธนาคารแหง
ประเทศไทย และสอดคลองกับการกํากับตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยคํานึงถึงการใหบริการทางการเงินแกลูกคาเงินฝาก
และลูกคาสินเช่ืออยางมีความเปนธรรม ถูกตองและโปรงใส รวมถึงการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)  จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถือหุนในบริษัทอื่นและ
ไมไดทําธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ดังน้ัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจึงสามารถแบงได
เปน 2 สวน กลาวคือ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และความเสี่ยงของบริษัทยอยที่บริษัทไดไปลงทุน ซึ่ง
ไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
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• ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เน่ืองจากบริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อลงทุนในกิจการอื่นและไมไดทําธุรกิจของตนเอง การตัดสินใจ
ลงทุนในกิจการตาง ๆ จึงมีความสําคัญมากตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 1 แหง คือ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ดังน้ัน ผลการดําเนินงานของบริษัท
จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการดําเนินงานของธนาคารซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ อาทิเชน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งใน
และนอกประเทศ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ดวย 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต โดยจะเนนการ
ลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุมธุรกิจทางการเงิน การพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตของ
อุตสาหกรรม การแขงขันและศักยภาพในการทํากําไรระยะยาวเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนของบริษัท รวมถึงการ
ควบคุม       ความเสี่ยงแบบระมัดระวัง 

• ความเส่ียงของบริษัทยอย ซึ่งไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยมีความเกี่ยวของโดยตรงตอตลาดการเงินและสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ การปรับตัวของคูแขง ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชยเชนกัน 

ทั้งน้ี การบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 5 ดาน  
หลัก ๆ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) โดยธนาคารมีนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปไดดังน้ี 

ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให
คณะกรรมการบริหาร เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ 

โดยธนาคารไดจัดทําแผนกลยุทธ งบประมาณประจําป และจัดทําแผนธุรกิจลวงหนา 3 ป   เพ่ือใชเปนเครื่องมือ    
ช้ีวัดผลประกอบการของธนาคารใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดภายใตงบประมาณที่เหมาะสม  รวมทั้งมีการวิเคราะหถึง
จุดออน จุดแข็ง โอกาส รวมถึงอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของธนาคารอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงใชเปน
ขอมูลในการวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินธุรกิจและรับทราบปญหาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไข นอกจากนี้
ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ เพ่ือใหทุกคนในธนาคารทราบถึงทิศทางและกลยุทธการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจนมากขึ้น  

ธนาคารใชแบบจําลองทางการเงิน (Financial Simulation Model) เปนเครื่องมือสําหรับการติดตามผลการ
ดําเนินงานและควบคุมเชิงกลยุทธ และจัดใหมีระบบ MIS (Management Information System) ในการบริหารจัดการขอมูลเชิง
บริหาร  เพ่ือรองรับการขยายตัวและเติบโตตามแผนธุรกิจของธนาคาร 
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ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ธนาคารมีการพัฒนา Credit Rating Model และ Credit Scoring Model ซึ่งเปนเครื่องมือในการแยกแยะลูกหน้ีดี
และไมดีออกจากกัน เพ่ือใชชวยกลั่นกรองคุณภาพของสินเช่ือและสามารถสะทอนความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  โดยมี
กระบวนการติดตามประสิทธิภาพการวัดความเสี่ยงของแบบจําลองอยางสม่ําเสมอ และ ดําเนินการปรับปรุงเพ่ือให
แบบจําลองมีความแมนยํา นอกจากน้ัน ธนาคารกําหนดใหมีผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือซึ่งมิไดมีสวนไดเสียเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบและถวงดุลอยางเหมาะสม ธนาคารจัดใหมีการรายงานพอรตเงินใหสินเช่ือ และ รายงานผลการติดตามหนี้
อยางสมํ่าเสมอ โดยรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการพัฒนาหนี้ เพื่อเปนการติดตามดูแล
และแกไขหน้ีกอนที่จะมีปญหาไดอยางทันกาล 

ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ธนาคารไดมีการจัดทําการประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยโดยวิธี Repricing Gap ซึ่งจะรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ NII (Net Interest Income) และรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอมูลคาทางเศรษฐกิจ EVE (Economic Value of Equity) รายงานตอคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเปนการวัดระดับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพ่ือการธนาคารในภาวะปกติ นอกจากนี้ ธนาคารไดพัฒนา Model  เพ่ือใชในการทดสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบ้ียในภาวะวิกฤตอยางตอเน่ือง 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการชําระภาระผูกพันในปจจุบันและอนาคตได ประกอบกับธนาคารไดมีการออกผลิตภัณฑใหม เพ่ือระดมทุนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับสภาวะตลาด 

ธนาคารไดจัดการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดทํารายงาน Liquidity Gap โดยแยกวิเคราะห 2 ลักษณะ 
ไดแก รายงานฐานะสภาพคลองสุทธิตามชวงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงานฐานะสภาพคลองสุทธิหลังปรับ
พฤติกรรมผูฝากเงิน (Behavior Liquidity Gap) เพ่ือวิเคราะหฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารตามแตละชวงเวลา และ
พิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดชวง 1 ป ขางหนา            

นอกจากน้ี ธนาคารไดติดตามอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    และความเคล่ือนไหวของระดับสินทรัพย
ที่มีสภาพคลอง (Liquidity Cushion) ตอฐานะสภาพคลองสุทธิ (Contractual liquidity Gap: at Call) ในระยะเวลาเมื่อทวงถาม 
เพ่ือใหธนาคารสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดอยางเหมาะสม และรองรับพฤติกรรมทั้งดานกระแสเงินเขาและออกที่
อาจเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ธนาคารใหความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหกับพนักงาน เพ่ือชวยลด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยมีการวิเคราะหรายการความเสี่ยง โดยนําขอมูลความเสียหายในอดีตมาใชประกอบการ
วิเคราะหถึงสาเหตุ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึง แนวทางควบคุม แกไขและปองกันความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับการรายงานและติดตามความเสี่ยงมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ใน
การติดตามและรายงานความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีนัยสําคัญ เพ่ือรายงาน
ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอยางสม่ําเสมอ 
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5.2   โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
(Board of Director : BOD) มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย และภาพพจนของบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการและดําเนินกิจการของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทโดยรวม  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยที่ออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหสถาบันการเงินมีการพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้นและมีมาตรฐานในระดับสากล เชน การดําเนินงานตามหลักเกณฑ IAS39 Basel II และ ICAAP เปนตน 

คณะกรรมการของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและใหความเช่ือมั่นแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝาย  ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐาน
ที่สําคัญในการดําเนินงานของธนาคารใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเช่ือถือ และสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การเพ่ิมมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการ
เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมท้ังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  ดูแลมิใหเกิดปญหา ความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและคํานึงถึงความเสี่ยงและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม  

สําหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร     คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงแตละดาน รวมถึงการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ขึ้น      เพ่ือมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน
การติดตาม ควบคุม ดูแลใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดอนุมัติไว 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสายงานตาง ๆ ดังน้ี 
 ตําแหนง 

กรรมการผูจัดการ ประธาน 
รองกรรมการผูจัดการ ทุกกลุม กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยง  หรือ  
ผูชวยสายงานบริหารความเสี่ยง 

กรรมการ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี หรือ ผูชวยสายงานเทคโนโลยี กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร กรรมการ 
ผูชวยสายงานปฏิบัติการ กรรมการ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงแตละดาน ติดตามดูแลการนํา

แนวนโยบายที่ไดรับอนุมัติไปใช ติดตามควบคุมดูแลใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตกรอบการบริหาร       
ความเสี่ยงที่กําหนดไว รวมท้ังพิจารณา ตัดสินใจ กําหนดกลยุทธ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรตางๆ        ที่ใชสําหรับการ
บริหารความเสี่ยงใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและโครงสรางขององคกร 
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ธนาคารมีการจัดแบงโครงสรางองคกรของธนาคารแยกตามหนาที่/ความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายอํานาจใน
การบริหารงานอนุมัติ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการ และการสอบยันความถูกตองระหวางหนวยงานอยาง
เหมาะสม (Check and Balance) รวมท้ังมีระเบียบ คูมือการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการ
ปฏิบัติงาน และจัดใหมีฝายตรวจสอบทําหนาที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทําหนาที่สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของธนาคาร รวมถึงความถูกตอง เช่ือถือได ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของทางการ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร 

5.3 การประเมินความเสี่ยงแตละดานของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

เน่ืองจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมได
ทําธุรกิจของตนเอง ดังน้ันความเสี่ยงของบริษัทจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงิน      โดยแนวทางการประเมินความเสี่ยงแตละดานของธนาคาร           
ตามรายละเอียดดังน้ี 

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว รวมถึง
โอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีคุณภาพของสินเช่ือ หรือเงินลงทุน
เสื่อมลงและไมสามารถปรับราคาเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่เพ่ิมได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 
ทั้งน้ี ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับเงินใหสินเช่ือที่เปนธุรกรรมหลักของธนาคาร ทั้งในดานเงินให
สินเช่ือที่เปนสินทรัพยธนาคารและสวนที่เปนภาระผูกพัน เชน การใหกูยืมและธุรกรรมที่เกิดจากการท่ีคูสัญญามีภาระที่ตอง
สงมอบสินทรัพยหรือชําระหน้ีแกธนาคาร รวมท้ังธุรกรรมที่เก่ียวกับเงินลงทุน รวมถึงโอกาสที่คูคาจะถูกปรับลดอันดับ
ความเสี่ยงดานเครดิต และความเสียหายจากการตีราคามูลคาตลาดของตราสารท่ีมีมูลคาลดลง 

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และหลักเกณฑการพิจารณาสินเช่ือ เพ่ือควบคุม ปองกัน
และลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมการใหสินเช่ือของธนาคาร โดยดําเนินการใหเกิดความสมดุล
ระหวางความเสี่ยงในการใหสินเช่ือกับผลตอบแทนที่ไดรับ โดยวางนโยบายใหมีเปาหมาย     และกระบวนการท่ีมี
ความเหมาะสมกับความเสี่ยงของแตละประเภทสินเช่ือของธนาคาร เพ่ือสรางเปาหมายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
และมีความยืดหยุนในการปรับปรุงนโยบาย  โดยอยูภายใตระดับความเสี่ยงตางๆ ที่ยอมรับได  ทั้งน้ี ยังมีการ
กําหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับการใหสินเช่ือ โดยกลาวถึงกลุมเปาหมายในการใหสินเช่ือ ประเภทธุรกิจ
และกิจกรรมที่ธนาคารไมใหการสนับสนุน เปนตน นโยบายยังมีการกําหนดขอบเขตวงเงินใหกูยืมตอรายเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินเช่ือ และใหมีการรายงานเหตุผลและความจําเปนอยางชัดเจนเก่ียวกับการยกเวน
ตางๆ และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามนโยบายเหลาน้ี  
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• เคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการกรั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหน้ี ทั้งในกรณีที่ผู
กูเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือชวยใหการอนุมัติสินเช่ือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

- Credit Scoring Model เปนเครื่องมือแยกแยะและจัดระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่ง
ตัวแบบที่ธนาคารใชประกอบการพิจารณาสินเช่ือในปจจุบัน ไดรับการพัฒนาดวยขอมูลพ้ืนฐานทางสถิติของลูกคา
ของธนาคาร ประกอบกับใชดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ (Expert Base) 

- Credit Rating Model เปนเคร่ืองมือที่ชวยกรั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของผูกูที่เปนนิติบุคคล 
 ทั้งน้ี ธนาคารไดตระหนักถึงระดับความแมนยําและประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกลาวที่ธนาคาร
นํามาใชประกอบการพิจารราอนุมัติสินเช่ือ โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใชตัวแบบและวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชงานอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดความเสี่ยงดานเครดิตใหสามารถ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคารไดอยางตอเน่ือง 

• กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงดานเครดิต 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดย
มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางเจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่วิเคราะหความเสี่ยงสินเช่ือ เจาหนาที่
ประเมินมูลคาหลักประกัน เจาหนาที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง และเจาหนาที่สอบทานสินเช่ือ  

สําหรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ ธนาคารมีหนวยงานที่มีความเปนอิสระ ไดแก สํานักพิจารณา
ความเสี่ยงสินเช่ือธุรกิจและสํานักพิจารณาความเสี่ยงสินเช่ือรายยอย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแล และใหความเห็น
เก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใหสินเช่ือสําหรับลูกคาแตละราย เพ่ือใหเปนที่มั่นใจไดวาสินเช่ือที่
ธนาคารจะอนุมัติไดรับการพิจารณากรั่นกรองดวยความระมัดระวัง 

• การติดตามดูแลความเส่ียงดานเครดิต 

-   การบริหารพอรตสินเช่ือ  

ธนาคารใหความสําคัญกับคุณภาพของลูกหน้ีแยกตามประเภทธุรกิจและสัดสวนการกระจุกตัวของ
สินเช่ือตามประเภทธุรกิจตาง ๆ ที่อยูในพอรตสินเช่ือ ดังน้ัน ธนาคารมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพอรต
สินเช่ือในมิติตาง ๆ อาทิ คุณภาพแยกตามประเภทสินเช่ือและประเภทธุรกิจ สัดสวนยอดหน้ีลูกหน้ีรายใหญ 20 
รายแรกตอเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยทั้งระบบ เพ่ือใหทราบถึง
คุณภาพของพอรตสินเช่ือและแนวโนมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถ ระบุ ติดตามและควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันกาล   

-  ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเช่ือ 

ธนาคารไดกําหนดกระบวนการในการควบคุมสินเช่ือที่ไมกอให เกิดรายได  โดยเนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินเช่ือต้ังแตกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือที่มีการปรับปรุงใหมีความเขมงวด
มากยิ่งขึ้น เชน การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาสินเช่ือรายยอย เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการพิจารณาสินเช่ือและ
หลีกเล่ียงการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน การกําหนดเงินดาวนขั้นตํ่าสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง การกําหนด 

 



     
หนา 11 
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มาตรฐานขั้นตํ่าเก่ียวกับคุณสมบัติของผูกูในแตละดานใหเขมงวดมากขึ้น เพ่ือชวยลดความเสี่ยงจากกระบวนการ
อนุมัติสินเช่ือ 

นอกจากน้ี ธนาคารยังดําเนินการใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ดานเครดิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือคาดการณความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหรือคูสัญญาแตละรายและ
เครดิตประเภทตาง ๆ ภายในพอรต และนําผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพเครดิตในพอรตสินเช่ือของลูกหน้ีมา
พิจารณาวามีผลกระทบตอความเพียงของเงินกองทุนและการสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่มีอยู เพ่ือใหธนาคาร
สามารถดําเนินการจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันกาล 

• การควบคุมและลดความเส่ียงดานเครดิต 

ในการควบคุมความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคารมีการกําหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินใหสินเช่ือ
ทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Limit)  และระดับลูกคาเพ่ือควบคุมไมใหธนาคารมีความเสี่ยงดาน
เครดิตในภาคธุรกิจหน่ึงๆ หรือลูกคารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเมื่อใดที่ระดับความเสี่ยงถึง Limit ที่กําหนด 
หนวยงานตองมีการสืบสวนหาสาเหตุ เพ่ือใหทราบวาเหตุการณผิดปกติหรือมีโอกาสเกิดเหตุผิดปกติสูงหรือไม 
เพ่ือดําเนินการใหระดับความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากน้ี ธนาคารยังจัดใหมีกระบวนการควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบเพ่ือใหการจัดการความเสี่ยงเปนไปตามกรอบและกระบวนการท่ีธนาคารกําหนด 

• การผิดนัดชําระหน้ี  การดอยคาของสินทรัพย และเงินสํารอง 

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

- การดอยคาของสินทรัพย  หมายถึง สนิทรัพยจะเกิดการดอยคาก็ตอเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
น้ัน สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  

- เงินสํารอง หมายถึง เงินสํารองที่ธนาคารกันไวเปนคาเผ่ือหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือการลด
ราคา คาเผ่ือการดอยคา คาเผ่ือการปรับมูลคา สําหรับสินทรัพยที่อาจเสียหาย รวมถึงสินทรัพย และภาระผูกพันอื่น
ที่ไมเสียหาย 

สําหรับรายละเอียดของขอมูลเชิงปริมาณของฐานะที่เก่ียวของกับความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงินปรากฏ
รายละเอียดดังแสดงตามตารางท่ี 5, ตารางที่ 6, ตารางที่ 7, ตารางท่ี 8, ตารางที่ 9, ตารางที่ 10, ตารางท่ี 11, ตารางท่ี 12 และ 
ตารางที่ 13 
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หนา 12 

ตารางที่ 5   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลท่ีสําคัญ กอน พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง  
ดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

หนวย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต่าํสาํหรับความเสีย่งดานเครดิต แยกตามประเภทของสนิทรัพย 31 ธันวาคม 2553 คาเฉล่ียระหวางงวด

1. สินทรัพยในงบดุล (1.1 + 1.2 + 1.3) 61,362,577.97 55,119,301.78

     1.1 เงินใหสินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 46,763,519.08 42,201,008.58

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 14,124,853.38 12,454,711.51

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยคางรับ) 474,205.51 463,581.69

2. รายการนอกงบดุล 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 2,045,172.19 0.00

     2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคํ้าประกันและเล็ตเตอรออฟเครดิต 963,156.62 0.00

     2.2 สัญญาอนุพันธทางการเงินนอกตลาด4/ 0.00 0.00

     2.3 วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซ่ึงธนาคารพาณชิยไดผูกพันไวแลว (undrawn committed line) 1,082,015.57 0.00  
1/ รวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
4/ รวมถึงอนุพันธที่เก่ียวของกับตราสารทุนดวย 

 
 
 
 



          
หนา 13 

ตารางที่ 6   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้ 

  
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสินเชื่อรวม

สุทธิ 1/

เงินลงทุน

ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงินฝาก 

(รวมดอกเบี้ยคางรับ)
รวม

การับอาวัลตั๋วเงิน การ

ค้ําประกัน และ เล็ต

เตอรออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธทาง

การเงิน นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซึ่ง สง.

 ไดผูกพันไวแลว (undrawn 

committed line)

1. กรุงเทพและปริมณฑล 56,627,816.22 42,028,757.33 14,124,853.38 474,205.51 1,726,687.40 962,743.94 0.00 763,943.46

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ 2,603,739.79 2,603,739.79 0.00 0.00 11,968.18 412.68 0.00 11,555.50

4. ภาคตะวันออก 360,963.05 360,963.05 0.00 0.00 5,327.01 0.00 0.00 5,327.01

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 1,770,058.91 1,770,058.91 0.00 0.00 301,189.60 0.00 0.00 301,189.60

รวม 61,362,577.97 46,763,519.08 14,124,853.38 474,205.51 2,045,172.19 963,156.62 0.00 1,082,015.57

สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/

ภูมิภาคของลูกหนี้

 
 

1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาด
เงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
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หนา 14 

ตารางที่ 7   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงดานเครดิต 
ของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามอายุสัญญาท่ีเหลือ 
 

หนวย : พันบาท

อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม

1. สินทรัพยในงบดุล (1.1 + 1.2 + 1.3) 11,657,271.93 49,705,306.04 61,362,577.97

     1.1 เงินใหสินเช่ือรวมสุทธิ1/ 11,143,092.86 35,620,426.22 46,763,519.08

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 39,973.56 14,084,879.82 14,124,853.38

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยคางรับ) 474,205.51 0.00 474,205.51

2. รายการนอกงบดุล3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 453,752.95 1,591,419.24 2,045,172.19

     2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคํ้าประกันและเล็ตเตอร

ออฟเครดิต
359,733.78 603,422.84 963,156.62

     2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด 0.00 0.00 0.00

     2.3 วงเงินที่ยังมิไดเบิกใชซ่ึงธนาคารพาณชิยได

ผูกพันไวแลว (Undrawn committed line)
94,019.17 987,996.40 1,082,015.57

31 ธันวาคม 2553
รายการ

 
        

1/ รวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  
และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงินดวย 
2/ ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพย 
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ 
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.    
หนา 15 

 
ตารางที่ 8   มูลคายอดคงคางของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมธุรกิจทางการเงินจําแนกตาม
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้และตามเกณฑการจัดชั้นที่ ธปท.กําหนด 

 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. กรุงเทพและปริมณฑล 41,152,377.01 715,299.59 77,700.62 343,818.91 221,980.92 42,511,177.05 0.00

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ 2,590,279.88 12,791.50 0.00 20,030.84 3,911.56 2,627,013.78 0.00

4. ภาคตะวันออก 340,221.92 12,250.82 0.00 5,137.44 7,431.96 365,042.14 0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 1,766,355.28 0.00 0.00 9,003.53 0.00 1,775,358.81 0.00

รวม 45,849,234.09 740,341.91 77,700.62 377,990.72 233,324.44 47,278,591.78 0.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ
เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/

ภูมิภาคของลูกหนี้

 
              

รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางกลุมธุรกิจทางการเงินและตลาดเงิน 1/ 
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ตารางที่ 9   มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (General provision และ Specific provision) และหน้ีสูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหวาง
งวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามภูมิภาค  

 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 
หนวย : พันบาท

General Provision2/ Specific provision
มลูคาหนีส้ญูท่ี

ตดัออกจากบัญชีระหวางงวด

1. กรุงเทพและปริมณฑล 240,372.28 0.00 0.00

2. ภาคกลาง 0.00 0.00 0.00

3. ภาคเหนือ 6,537.30 0.00 0.00

4. ภาคตะวันออก 3,995.39 0.00 0.00

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 0.00 0.00

6. ภาคตะวันตก 0.00 0.00 0.00

7. ภาคตะวันตกเฉียงใต 0.00 0.00 0.00

8. ภาคใต 2,955.19 0.00 0.00

รวม 261,212.53 253,860.16 0.00 0.00

ภูมิภาคของลูกหนี้
เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

เงนิใหสนิเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/

 
 

1/ รวมมูลคาเงินสํารองท่ีกันไวและหน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบ้ียคางรับของรายการระหวางกลุมธุรกิจทาง
การเงินและตลาดเงินดวย 
2/ ใหเปดเผยเปนยอดรวม 

 
ตารางที่ 10   มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ กอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงดานเครดิตของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นท่ี ธปท.กําหนด  

 
ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

หนวย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่าํกวามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู รวมทั้งสิน้

1. การเกษตรและเหมืองแร 12,392.90 0.00 0.00 0.00 0.00 12,392.90

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณชิย 4,204,851.65 58,049.07 4,227.10 47,159.29 15,065.38 4,329,352.49

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,147,450.47 6,696.19 5,660.20 674.57 5,373.04 3,165,854.47

4. การสาธารณปูโภคและบริการ 4,527,750.66 5,427.71 0.00 0.00 23,692.38 4,556,870.75

5. สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 27,505,089.24 648,275.46 64,429.05 323,924.28 181,775.41 28,723,493.44

6. อ่ืนๆ 6,451,699.17 21,893.48 3,384.27 6,232.58 7,418.23 6,490,627.73

รวม 45,849,234.09 740,341.91 77,700.62 377,990.72 233,324.44 47,278,591.78  
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ตารางที่ 11   มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหน้ีสูญท่ีตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของกลุมธุรกิจทางการเงิน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
 

หนวย : พันบาท

General Provision1/ Specific provision มูลคาหน้ีสูญท่ีตัดออกจาก 

บัญชีระหวางงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร 0.00 0.00

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 60,506.10 0.00

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 11,075.82 0.00

4. การสาธารณปูโภคและบริการ 11,397.99 0.00

5. สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 162,872.93 0.00

6. อ่ืนๆ 8,007.32 0.00

รวม 261,212.53 253,860.16 0.00

ประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2553

 
 

1/ ใหเปดเผยเปนยอดรวม 
 

ตารางที่ 12   Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินสํารอง (General provision และ Specific provision) 
สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
 

หนวย : พันบาท

General Provision Specific provision รวม

เงินสํารองที่กันไวตนงวด 137,356.23 173,283.12 310,639.35

หน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวด 0.00 0.00 0.00

เงินสํารองลดลงจากการขายหน้ี 0.00 0.00 0.00

เงินสํารองที่กันไวเพ่ิมหรือลดระหวางงวด 123,856.30 80,577.04 204,433.34

เงินสํารองอ่ืน 

(เงินสํารองที่กันไวสําหรับขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

เงินสํารองที่กันไวสําหรับการควบรวม หรือขายกิจการ)

0.00 0.00 0.00

เงินสํารองที่กันไวคงเหลือปลายงวด 261,212.53 253,860.16 515,072.69

รายการ
31 ธันวาคม 2553
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ตารางที่ 13   มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุลของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA 
 

หนวย : พันบาท

สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล** รวม

1. ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 62,111,883.74 1,095,141.11 63,207,024.85

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (MDBs) รวมถึงลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีภาครัฐบาล

2,120,078.17 0.00 2,120,078.17

     1.2 ลูกหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน 

และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

12,272,473.08 64,804.05 12,337,277.13

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
17,428,065.46 965,138.09 18,393,203.55

     1.4 ลูกหน้ีรายยอย 1,368,382.40 61,995.61 1,430,378.01

     1.5 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 28,142,401.12 3,203.36 28,145,604.48

     1.6 สินทรัพยอื่น 780,483.51 0.00 780,483.51

2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 461,394.83 291.04 461,685.87

     2.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล

0.00 0.00 0.00

     2.2 ลูกหน้ี PSEs ที่จัดเปนลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

 ลูกหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จัดเปนสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย ที่ใชนํ้าหนัก

ความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

0.00 0.00 0.00

     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
33,957.17 291.04 34,248.21

     2.4 ลูกหน้ีรายยอย 9,579.09 0.00 9,579.09

     2.5 สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 417,858.57 0.00 417,858.57

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

    รวม 62,573,278.57 1,095,432.15 63,668,710.72

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2553

 
**รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดวย)
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การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ Basel II  Pillar III – ธันวาคม 2553 
 

• ขอมูลฐานะท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี SA ประกอบดวย 

กลุมธุรกิจทางการเงินใชวิธีการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตดวยวิธี SA โดยใชอันดับ
เครดิตภายนอกจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions : ECAIs) 3 สถาบัน 
ซึ่งประกอบดวยสถาบันตาง ๆ ไดแก Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratingsในการ
คํานวณนํ้าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) สําหรับลูกหน้ีในประเภทสินทรัพยกลุมลูกหน้ีภาครัฐบาล ลูกหน้ี
สถาบันการเงิน และ ลูกหน้ีกลุมธุรกิจทางการเงินเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ สวนลูกหน้ีธุรกิจเอกชนกลุม
ธุรกิจทางการเงินยังไมไดนําอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกมาเปนเกณฑในการกําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยง โดยปจจุบันลูกหนี้ธุรกิจเอกชนของกลุมธุรกิจทางการเงินใชนํ้าหนักความเสี่ยงในอัตรารอยละ 100 
สําหรับกระบวนการท่ีกลุมธุรกิจทางการเงินใชในการกําหนดอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ใหกับลูกหน้ีของกลุมธุรกิจทางการเงินน้ัน กลุมธุรกิจทางการเงินใชวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑการใช Rating จาก 
ECAIs ซึ่งกลุมธุรกิจทางการเงินแหงประเทศไทยประกาศกําหนดเปนหลัก1 ทั้งน้ี รายละเอียดมูลคายอดคงคางของ
สินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ  หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละ
ประเภทสินทรัพย จําแนกตามแตละนํ้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA ปรากฏรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 อางถึงประกาศ ธปท.ที่ สนส.90/2551 เร่ืองหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินพาณิชยโดย 

Standardised Approach (วิธี SA)
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ตารางที่ 14    มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ  หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพยของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
จําแนกตามแตละน้ําหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 

ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
หนวย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ

     ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้

ภาครัฐบาล

11,581,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบัน

การเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

0.00 215,207.08 2,684,210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,822,043.27 0.00

     ลูกหนี้รายยอย 424,668.24 782,836.88

     สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 0.00 27,511,560.38 0.00 189,032.38 423,422.20 0.00

     สินทรัพยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309,851.85 3,746.47 0.00 0.00 0.00 258,743.44 0.00

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

ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.35 0.00 0.00 309,112.94 8,064.46 125,897.05 18,103.07

รายการที่ ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.

ประเภทสินทรัพย
ยอดคงคางที่มี Rating

31 ธันวาคม 2553

ยอดคงคางที่ไมมี Rating

ยอดคงคาง
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• ขอมูลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี SA 

กลุมธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
สําหรับการปรับลดความสี่ยงดานเครดิตโดยประกอบดวยเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานกฎหมาย กระบวนการควบคุม
ความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช เชน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดย
กลุมธุรกิจทางการเงินไดกําหนดใหมีขั้นตอนควบคุมการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความรัดกุม เปนตน ทั้งน้ี ประเภท
ของการปรับลดความเสี่ยงซึ่งกลุมธุรกิจทางการเงินใชมีรายละเอียด ดังน้ี 

 - หลักประกันทางการเงิน (Financial Collateral) : กลุมธุรกิจทางการเงินเลือกวิธีการคํานวณการปรับ
ลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple เชน เงินสด เงินฝากธนาคารหรือบัตรเงินฝาก 
ทองคํา ตราสารหน้ี ตราสารทุน หนวยลงทุน เปนตน   

- การหักกลบหน้ีในงบดุล (On-balance sheet netting) 
- การค้ําประกันและอนุพันธดานเครดิต (Guarantee and Credit Derivatives) 
จากประเภทการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตขางตน กลุมธุรกิจทางการเงินกําหนดวิธีการการปฏิบัติงาน 

และจัดใหมีระบบงานดานสารสนเทศรองรับ เพ่ือใหเปนที่มั่นใจไดวาขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิตมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และ เหมาะสม  

ทั้งน้ี รายละเอียดของมูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตปรากฏรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15   มูลคายอดคงคางในสวนท่ีมีหลักประกัน ของแตละประเภทสินทรัพย ของกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยวิธี SA 
จําแนกตามประเภทของหลักประกัน 

หนวย : พันบาท

หลักประกันทางการเงิน1/ การคํ้าประกันและ

อนุพันธดานเครดิต

ลูกหน้ีที่ไมดอยคุณภาพ 802,018.46 9,461,623.63

     ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล

0.00 0.00

     ลูกหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และ

ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

0.00 9,437,859.21

     ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
557,556.06 23,764.42

     ลูกหน้ีรายยอย 222,872.88 0.00

     สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 21,589.52 0.00

     สินทรัพยอ่ืน 0.00 0.00

ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 508.35 0.00

     ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางและธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ (MDBs) องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

(PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล

0.00 0.00

     ลูกหน้ีสถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และ

ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

0.00 0.00

     ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชนํ้าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
503.58 0.00

     ลูกหน้ีรายยอย 0.00 0.00

     สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย 4.77 0.00

    รวม 802,526.81 9,461,623.63

ประเภทสนิทรัพย
31 ธันวาคม 2553

 
1 หลักประกันทางการเงินที่กลุมธุรกิจทางการเงินแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเส่ียงได  
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ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงิน ตลาดทุนที่มีผลกระทบตอรายไดของธนาคารและปริมาณเงินกองทุนของธนาคาร 
โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
เปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

จากขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมธุรกิจทางการเงินยังไมมีฐานะความเสี่ยงดานตลาดในบัญชีเพ่ือ
การคา 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการเปนความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหายกับธนาคารอันเน่ืองมากจากความบกพรองทั้ง
จากปจจัยภายใน เชน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การเกิดโรคระบาด หรือ การชุมนุมประทวง เปนตน ทั้งน้ีความเสี่ยงดานปฏิบัติการยังรวมถึงความเสี่ยงที่
ธนาคารไมปฏิบัติตามขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงิน และความเสี่ยงดานกฎหมายดวย 

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชบริการจากบุคคลภายนอก  กระบวนการออกผลิตภัณฑใหม ซึ่งมีความ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
โดยนโยบายดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือให
สอดคลองกับสภาวะการท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการของธนาคาร  

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคาร มีความสอดคลองกับนโยบายที่ธนาคารกําหนดขึ้น 
เพ่ือสรางใหการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการวางระบบการบริหารความเสี่ยง
ใหครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกระดับหนวยงานของธนาคาร และวางกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

1) การระบุความเส่ียง  (Risk Identification) ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญขั้นตนของการบริหารความเสี่ยง 
ที่ธนาคารกําหนดใหหนวยงานภายในธนาคารมีการดําเนินการระบุรายการความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงและ
ปจจัยความเสี่ยงในแตละผลิตภัณฑ หรือในกระบวนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือ
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ โดยใช
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คือ การประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง (Risk and Control Self 
Assessment) เพ่ือชวยในการระบุความเสี่ยงของหนวยงาน 

การระบุรายการความเสี่ยงของหนวยงานจะพิจารณาจากปจจัยภายใน เชน ประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน วัฒนธรรมองคกร ความพรอมของบุคลากรและทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน ความซับซอน ปริมาณ 
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2) การประเมินและการวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)    หนวยงานจะเปนผูประเมินระดับ
ความเสียหายและผลกระทบ ตลอดจนประสิทธิภาพของการควบคุมที่ดําเนินอยู     ทั้งน้ี รูปแบบของการวัด
ความเสี่ยงจะเปนการวัดในลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินจะขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยงานผูประเมินที่
เปนผูใหความเห็นทั้งในแงระดับความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสหรือความถ่ี (Likelihood) ที่จะ
เกิดความเสียหายน้ัน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยตนเอง (RCSA) เพ่ือใหทราบถึง
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูและจัดลําดับความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    โดยมีฝายบรหิารความเสี่ยงเปนผูใหคําแนะนํา/ปรึกษาแนวทางการประเมิน 

หากรายการความเสี่ยงของหนวยงานเปนความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่สําคัญมาก (Extreme Level) 
และมาตรการการควบคุมในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ธนาคารกําหนดใหหนวยงานดําเนินการจัดการ
ใหมีมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมอยางเรงดวนในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด  

3) การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation) การควบคุมความเสี่ยง มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหระดับความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งหลังจากหนวยงานไดทําการประเมินและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงแลว จะตองวางระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงไดอยางชัดเจน งายตอการนําไปปฏิบัติ 
โดยมีตนทุนที่ไมสูงมากจนเกินไป และไมสงผลกระทบเชิงลบตอกระบวนการทํางานและคุณภาพของงาน  

นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสรางระบบการควบคุมภายในที่ดี และลดความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมเพ่ือใหครอบคลุมแหลงที่มาของ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คือ คน กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และเหตุการณภายนอก รวมทั้งแนวทาง/
กระบวนการที่ดีสําหรับการใชบริการจากบุคคลภายนอก การออกผลิตภัณฑใหม กฎเกณฑการรูจักลูกคา เพ่ือให
เปนไปตามหลักการควบคุมที่ดี 

4) การติดตามและการรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)  
 การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) ธนาคารจัดใหมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ที่ใชในการติดตามความเสี่ยง คือ 

- ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key risk indicator) เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ระดับความเสี่ยง หรือประสิทธิภาพของการควบคุม ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอดีตที่
ผานมา (Lacking Indicator) แลว ยังสามารถบงช้ีหรือพยากรณใหธนาคาร สามารถคาดคะเนถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Forward looking indicator) ดวย 

- ขอมูลเหตุการณผิดปกติ (Incident Data) ธนาคารไดมีการจัดเก็บและการรายงานขอมูลอยาง
เปนระบบ กลาวคือ จัดเก็บขอมูลเหตุการณ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ เหตุการณความเสียหาย (Loss 
Data) เหตุการณที่ธนาคารสามารถปองกันความเสียหายไวได (Near misses) และเหตุการณผิดปกติที่
เกิดขึ้นที่ไมสามารถประเมินมูลคาได (Incident Data) เพ่ือใหธนาคารมีขอมูลในติดตาม และบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุม ปองกัน แนวทางการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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การรายงานความเสี่ยง (Reporting) ธนาคารไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลที่สําคัญ คอื 
เหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้น ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง ขอสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทางการแกไข ควบคุม หรือลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการแบงลําดับช้ันของการรายงาน คือ การรายงานตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร 

การบรรเทาความเสียหายจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีอาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก ธนาคารไดจัดทําแผนการ
บริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือรองรับเหตุการณวิกฤต อาทิเชน วินาศภัย และภัยพิบัติ
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการใหบริการของธนาคารตองหยุดชะงัก ซึ่งแผนดังกลาว ฯ ครอบคลุมถึงการ
เตรียมความพรอมการใหบริการในธุรกรรมงานที่สําคัญ และการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในชวงสถานการณวิกฤต 
ทั้งน้ี ธนาคารมีการทดสอบความพรอมของแผนฯ เปนประจําทุกป เพ่ือใหมั่นใจวาแผนฯ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

สําหรับความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงดานช่ือเสียงที่อาจเกิดจาก         
ขอรองเรียนของลูกคาจากการปฏิบัติงานผิดพลาด ธนาคารจึงมุงเนนในการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหมีกระบวนการ
ฝกอบรมพนักงานใหมใหมีความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติของธนาคาร และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานหลังจากที่ไดรับการฝกอบรมแลว เพ่ือใหพนักงานมีความรู ความเขาใจในงานและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของธนาคารและหนวยงานที่กํากับดูแลธนาคาร 

นอกจากน้ี ธนาคารไดกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โอกาสและผลกระทบ) โดยกําหนดระดับดังกลาวจากขอมูลความเสียหายที่เกิดในอดีต รวมถึง
มูลคาความเสียหายหรือคาเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากขอรองเรียนของลูกคา ความแข็งแกรงทางการเงิน และสภาพแวดลอมการ
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยรวม หากจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นสูงเกินกวาระดับที่ยอมรับไดน้ัน ธนาคารจะ
กําหนดแผนการจัดการ/แนวทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/การควบคุมความเสี่ยง  เพ่ือลดระดับความเสียหายใหอยู
ในระดับที่ยอมรับไดอยางเหมาะสมและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ําในอนาคต 

ขอมูลฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

กลุมธุรกิจทางการเงินมีฐานะของเงินลงทุนที่เก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร จํานวน 4.8 ลานบาท 
โดยเปนการถือครองตราสารทุนกอนการควบรวมกิจการเพื่อจัดต้ังธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีการลงทุนเพ่ิมในในตราสารทุนไมวาจะเปนการลงทุนเพ่ือหวังผลกําไรจากสวนตางของ
ราคา หรือ การลงทุนในตราสารทุนที่ลงทุนเพ่ือวัตถุประสงคอื่น  

สําหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หน้ีสินของธนาคาร ทําหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารตลอดจนติดตามความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา สวนฝาย
บริหารการเงินและการลงทุน ทําหนาที่ควบคุมดูแลธุรกรรมการซื้อขาย บริหาร Portfolio ตามนโยบายของกลุมธุรกิจทาง
การเงิน และมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด โดยฝายบริหารความเสี่ยง มีหนาที่วัด และ ประเมิน ติดตาม รายงาน 
และควบคุมความเสี่ยงดานตลาดของธนาคาร 

โดยธนาคารใชนโยบายในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด
โดยคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของวันที่จัดทํารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย         
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดรองรับ ธนาคารจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายของเงินลงทุนที่
คลายคลึงกันที่มีตลาดรองรับ      หากไมสามารถหาราคาตลาดของเงินลงทุนที่คลายคลึงกันไดธนาคารประมาณมูลคา
ยุติธรรมโดยใชกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เก่ียวของ 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารของกลุมธุรกิจทางการเงิน ปรากฏดัง
แสดงใน ตารางท่ี 16 

ตารางที่ 16   มูลคาฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
หนวย : พันบาท

มลูคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน 31 ธันวาคม 2553

1. มูลคาฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน

     1.1. มูลคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)

            - ราคาทุน 0.00

            - ราคาตลาด 0.00

     1.2. ตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) 4,800.00

2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน 0.00

3. กําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในงบดุลแตยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 0.00

4. สวนเกินทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 0.00

5. สวนต่ํากวาทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 0.00

6. มูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําสําหรับฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคํานวณที่ธนาคารพาณชิยใช

     - วิธี SA 408.00

     - วิธี IRB

7. มูลคาตราสารทุนสําหรับธนาคารพาณชิยที่ใชวิธี IRB ที่ธนาคารแหงประเทศไทยผอนผันใหใชวิธี SA  

ขอมูลความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ธนาคารมีโครงสรางของสินทรัพยสวนใหญเปนรายการเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ถือจนกวาจะครบ
กําหนด สวนโครงสรางหน้ีสินสวนใหญเปนรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการหลักดังกลาวอาจจะไดรับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารก็มีความเสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบตอรายได และ/หรือ มูลคาทางเศรษฐกิจ (มูลคาของสวนของผูถือหุน) ดวย ดังน้ัน ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยง
ดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สําหรับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคารน้ัน เปนความเสี่ยงที่ทําใหรายไดหรือเงินกองทุนของ
ธนาคารไดรับผลกระทบในทางลบจากเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย หน้ีสิน และรายการนอกงบดุล
ทั้งหมดท่ีมีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากความแตกตางของอายุคงเหลือ 
(Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งตอไป (Repricing Risk) ของรายการสินทรัพยและ
หน้ีสินในงบดุลของธนาคาร 

โดยธนาคารตองเผชิญกับความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยง ดังน้ี 

• ความเส่ียงจากชวงเวลาในการเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Re-pricing risk) เกิดจากความไมสมดุลระหวาง
สินทรัพยและหน้ีสิน ทั้งในและนอกรายการงบดุลตามเวลาที่รายการสินทรัพยและหน้ีสินครบกําหนด (ในกรณี
อัตราดอกเบี้ยคงท่ี) หรือเมื่อไรก็ตามท่ีมีการเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (ในกรณีของสินทรัพยและหน้ีสินที่อางอิงอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว) 
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• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียอางอิง (Basis risk) เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยอางอิงของสินทรัพยและ
อัตราดอกเบี้ยอางอิงของหน้ีสินแตกตางกัน ถึงแมวาอาจจะมีวันเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยตรงกัน 

• ความเส่ียงจากสิทธิแฝง (Option risk) กลุมธุรกิจทางการเงินมีความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรม
สัญญาทางการเงินของกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมวาดานลูกหน้ี   หรือเจาหน้ี ที่ใหสิทธิคูสัญญาของกลุมธุรกิจทาง
การเงินเปล่ียนแปลงแผนการชําระเงินหรือไถถอนเงินไปจากแผนการเดิม    เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง    ผูถือสิทธิดังกลาวมักจะใชสิทธิเมื่ออยูในฐานะเสียเปรียบตามแผนการชําระเงินเดิม อันจะทําให
ตนทุนดอกเบ้ีย อัตราผลตอบแทน หรือรายไดดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสรางสินทรัพยและหน้ีสินในงบดุล
เปลี่ยนแปลงไปในทางดอยลง 

ธนาคารมีเครื่องมือที่ใชในการวัด และ ประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร เพ่ือวิเคราะห
ผลกระทบตอความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใน 2 แนวทาง ดังน้ี 

1. การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ      (Net Interest 
Income: NII) โดยพิจารณาผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิภายในชวงเวลา 1 ป ซึ่งใชสมมติฐานการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยางนอย 100 Basic point ที่เทากันตลอดเสนโครงสรางอัตราดอกเบี้ยที่
เพ่ิมขึ้น – ลดลง  

2. การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value of 
Equity: EVE) โดยพิจารณาผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจ     ซึ่งใชสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยอยางนอย 200 Basis Points   และกําหนดใหผลการเปล่ียนแปลงของมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของกลุมธุรกิจทางการเงินตองไมเกินกวาอัตรารอยละ 20 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น 

จากการวัดคาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมิติดังกลาวขางตน เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินของ
ธนาคารสามารถทราบสถานะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังน้ัน ธนาคารกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพ่ือเปนควบคุมความเสี่ยง
ไมใหเกินกวาระดับเพดานที่กําหนดไว และ รายงานตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน ใหทราบถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) โดยมีความถี่เปนงวดราย
สัปดาห และ รายงานการวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตอมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value of 
Equity: EVE) โดยมีความถี่เปนงวดรายเดือน 

นอกจากน้ี ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร    ซึ่งเปนการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใชสถานการณจําลองของธนาคารแหงประเทศไทยและ/หรือสถานการณจําลองที่
ธนาคารกําหนดขึ้นเอง ตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤตตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเปนรายไตรมาส 

สวนขอมูลผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียตอรายไดสุทธิของกลุมธุรกิจทางการเงิน            สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ปรากฏดังแสดงในตารางท่ี 17 
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หนา 28 

ตารางที่ 17   ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตอรายไดสุทธิ (Earnings) ของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

หนวย : พันบาท

สกุลเงนิ 31 ธันวาคม 2553

บาท 38,985.69

USD 0.00

EURO 0.00

อื่นๆ 0.00

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 38,985.69  
 
หมายเหตุ :1. กลุมธุรกิจทางการเงินไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินอืน่ 
   2. ในที่นี้ใชสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเทากับ 100 bps 

5.4 บทบาทและหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
(Board of Director : BOD) ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและการ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการเพ่ือใหการทําธุรกรรมภายในและภายนอกกลุมธุรกิจทาง
การเงินมีการดําเนินงานใหมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได มีการควบคุมภายในกลุมที่เพียงพอ โดยบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินจะตองรายงานการทําธุรกรรมภายในกลุมตอคณะกรรมการบริษัท 

กลุมธุรกิจทางการเงินดําเนินธุรกิจภายใตกรอบการควบคุมตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งทําใหมั่นใจไดวากลุมธุรกิจทางการเงินสามารถบริหารงานไดตามนโยบายท่ีกําหนดตลอดจนกําหนดโครงสราง 
หนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงค  

สําหรับการตรวจสอบของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการธนาคารมอบให
ฝายตรวจสอบทําหนาที่ในการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมและประเมินผลการควบคุมภายในของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ตาง ๆ ภายในธนาคาร เพ่ือใหมั่นใจวาธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการดําเนินงานของธนาคารมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการใหคําปรึกษาแกหนวยงานตาง ๆ ภายในธนาคารอยางเปนกลางและเปน
ระบบ    ซึ่งฝายตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบที่พบและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยตรง  และเสนอรายงานใหกับกรรมการผูจัดการ
รับทราบอีกช้ันหน่ึง 


