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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทั วี เอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั จดัท าข้ึนตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามหลกัเกณฑ ์
Basel III  หลกัการท่ี 3 (Basel III  Pillar 3) ท่ีก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของรายคร่ึงปี 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญั โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน การประเมินความเส่ียง
ดา้นตลาด ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III   ในส่วนของขอ้มูลรายปี
จะเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพจะ
จดัใหมี้การทบทวนเป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการปรับปรุงองค์ประกอบของเงินกองทุนเพื่อรองรับการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standard No.9 : Financial Instruments : TFRS9) เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงเก่ียวกับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การด้อยค่า และการตดัรายการออกจากบัญชีของสินทรัพยท์าง
การเงิน และหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมุ่งท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐาน และมีการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 
เพ่ือให้สามารถด ารงเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพ เพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน เป็นการใช้
กลไกตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) เพื่อให้มีความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน ขอ้มูลความเส่ียงของ
ตนเอง และให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในตลาด สามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยจะท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ซ่ึงจะเปิดเผย ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัดงักล่าว             
( ขอ้มูลงบการเงินส าหรับงวดคร่ึงปีส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน ของ บริษทั วี เอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และบริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี  และไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได ้ 
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ซ่ึงจะเปิดเผยรายงานการ
ด ารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัดงักล่าว ไวท่ี้เวบ็ไซตข์องกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทั วี เอน็ บี โฮลด้ิง 
จ ากดั www.vnbholding.co.th และเวบ็ไซตข์องธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทั ว ีเอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III Pillar 3 ซ่ึงรายงานฉบบัน้ีจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะระดบักลุ่มธุรกิจฯ (Full Consolidation) โดย
ประกอบดว้ย บริษทัตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ

บริษทั วี เอน็ บี โฮลด้ิง จ  ำกดั ธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทนุ

ธนำคำรไทยเครดิต เพ่ือรำยย่อย จ  ำกดั (มหำชน) ธนำคำรพำณิชย์

บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั บริกำรกำรช ำระเงิน

http://www.vnbholding.co.th/
http://www.tcrbank.com/
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3. ตวัช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคญั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิด

นดัช าระหน้ีถ่วงน ้ าหนกัตลอดช่วงอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาด

วา่จะไม่ไดรั้บ จ าแนกตามกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินท่ีพิจารณาเห็นวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น 

ประเภทของการกูย้มื ประเภทของหลกัประกนั เป็นตน้ และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสงัเกตในปัจจุบนัเพ่ือก าหนดสถานการณ์ใน

อนาคตโดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ซ่ึงพิสูจน์ไดว้า่มีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ เช่น การเติบโตของผลิตภณัฑม์วล

รวมประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ รวมถึงการใชดุ้ลย

พินิจอยา่งเหมาะสมในการพิจารณาความน่าจะเป็นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์เพื่อวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะจดัใหมี้การทบทวนวธีิการ ขอ้สมมติฐาน และการคาดการณ์สถานการณ์ใน

อนาคตอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ยงัมีแนวทางในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพ่ิมเติมดว้ย 

 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2563

เงนิกองทุน (หน่วย  : พันบาท)

1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1) 7,092,829                  6,402,780                  

1ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของหลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL1/ ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL CET1) 7,092,829                  6,402,780                  

2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1) 7,121,164                  6,428,493                  

2ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL Tier 1) 7,121,164                  6,428,493                  

3 เงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital) 7,788,400                  7,036,081                  

3ก เงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL total capital) 7,788,400                  7,036,081                  

สินทรัพย์เส่ียง (หน่วย  : พันบาท)

4 สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน (RWA) 59,309,057                53,813,748                

อัตราเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ)

5 อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1 ratio) 11.96                         11.90                         

5ก อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของหลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 11.96                         11.90                         

6 อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 12.01                         11.95                         

6ก อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.01                         11.95                         

7 อตัรำส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital ratio) 13.13                         13.07                         

7ก อตัรำส่วนเงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ำรองดว้ยวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 13.13                         13.07                         

อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)

8 อตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤต (Conservation buffer) 2.50                           2.50                           

9 อตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบท่ีอำจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical buffer) -                             -                             

10 อตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำยสำหรับธนำคำรพำณิชยท่ี์มีนยัต่อควำมเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                             -                             

11 อตัรำส่วนของเงินกองทนุส่วนเพ่ิมทั้งส้ิน (ผลรวมของรำยกำรท่ี 8 ถึงรำยกำรท่ี 10) 2.50                           2.50                           

12 อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทนุขั้นต ่ำ/2 4.63                           4.57                           

ตารางการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวช้ีวัดความเส่ียงที่สาคัญ (The disclosure quantitative  of Key prudential metrics)

1/ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss: ECL) ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) ของสภำวิชำชีพบญัชี

2/ อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทุนขัน้ต  ่ำ ไม่จ  ำเป็นตอ้งเท่ำกบัผลต่ำงระหว่ำงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ในรำยกำรท่ี 5 กบั

อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของขัน้ต  ่ำ(minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เน่ืองจำกอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถูกน ำไปใชด้ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ขัน้ต  ่ำ

 (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรืออตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขัน้ต  ่ำ (minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตวัอย่ำงเช่น ธนำคำรมีสินทรัพย์เส่ียง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และ

ไม่มีเงินกองทุน T2 ธนำคำรจึงตอ้งน ำเงินกองทุน CET1 บำงส่วนไปใชด้ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขัน้ต  ่ำร้อยละ 8.5 ดงันั้น เงินกองทุน CET1 ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทุนขัน้ต  ่ำ จะเท่ำกบั 10 - 4.5 - 2.5 = 3
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4. เงนิกองทุน 

4.1 การบริหารเงนิกองทุน  

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยก าหนดอตัราส่วน
เงินกองทุนขั้นต ่า และอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมท่ีตอ้งด ารง 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้สามารถด ารงเงินกองทุนเพ่ิมเติม
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติส าหรับน าไปใชใ้นภาวะท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินประสบผลขาดทุน หรืออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้ง
ช่วยลดโอกาสท่ีระดบัอตัราส่วนเงินกองทุนจะต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

2. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) และ
สามารถด ารงเงินกองทุนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีจะก่อตวัเป็นความเสียหายต่อระบบโดยรวม (System-wide risk) 
เช่น ในยามท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเติบโตสินเช่ือมากในระดับร้อนแรง (Excessive credit growth) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากเหตดุงักล่าว 

โดยก าหนดให้ด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้น
ต ่าอีกร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน และด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Countercyclical buffer  เพ่ิมอีกร้อย
ละ 0 ถึง 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน ซ่ึงในส่วนของเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยงั
ไม่มีก าหนดการบงัคบัใชเ้กณฑ์ในเร่ืองน้ีกบักลุ่มท่ีไม่มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบ ดงันั้นอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าร้อยละ 8.5 
รวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากบัร้อยละ 11 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง และการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบัเงินกองทุนท่ี
มีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การขยายธุรกิจ รวมทั้ งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของทางการ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม  ซ่ึงไดต้ระหนกัวา่เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่า
และความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นการจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสะทอ้นถึงความ
มัน่คงแขง็แกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

4.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้ งส้ินจ านวน 7,788.40 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 7,121.16 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 7,092.83 ล้านบาท 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier1) จ านวน 28.34 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2  จ านวน 667.24 ลา้น
บาท ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ตามตารางเงินกองทุน (ตารางท่ี 1)  
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ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุนของ กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ บริษัท ว ีเอน็ บี โฮลดิง้ จ ากดั 

 

 

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2563 **

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 7,121,164                 6,428,493                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1) 7,092,829                 6,402,780                 

1.1.1 ทนุช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซ้ือคืน 3,100,326                 3,095,326                 

1.1.2 ก ำไร (ขำดทนุ) สะสมคงเหลือจำกกำรจดัสรร 1,227,914                 794,968                    

1.1.3 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 263,318                    240,493                    

1.1.3.1 ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1,891                        -                            

1.1.3.2 รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ 261,427                    240,493                    

1.1.4 รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของ

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ี

เป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

2,940,410                 2,646,219                 

1.1.5 รำยกำรหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (439,139)                   (374,226)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional tier 1) 28,335                      25,713                      

1.2.1 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

และบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำ

สำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

28,335                      25,713                      

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 667,236                    607,588                    

2.1 เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 620,011                    564,733                    

47,225                      42,855                      

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 7,788,400                 7,036,081                 

* เช่น ผลขำดทุนสุทธิ,สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี

รายการ

2.2 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและ

บคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

** งบกำรเงิน ณ 30 มิ.ย.63 ท่ีน ำมำใชป้ระกอบกำรจดัท ำรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำง

กำรเงิน ยงัไม่ไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
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4.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงเท่ากับร้อยละ 11.96 ซ่ึงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 7.00 และเป็น
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 12.01 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ไวท่ี้ร้อยละ 8.50 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.13 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 11.00 (ดูรายละเอียดในขอ้ 4.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที ่ 2 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียงดา้นตลาด (ไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้) Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 

4.4 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยก าหนดให ้
ตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑข์อง Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสินทรัพยเ์ส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 7,788.40 ลา้นบาท เทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารง 
รวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวน 6,524.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer แลว้ ส าหรับความ
เส่ียงด้านเครดิตจ านวน 5,456.10 ล้านบาท และความเส่ียงด้านปฏิบัติการจ านวน 1,067.90 ล้านบาท ทั้ งน้ีกลุ่มฯไม่มีการด ารง
เงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด เน่ืองจากไม่มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการคา้  ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
เงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จ านวน 1,264.40 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่า และเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารง
เพื่อรองรับความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที ่3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

 
*  เงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  11.00 

** เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  8.50 

ตารางที ่4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

 
1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพื่อการคา้ 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 5,265,940                           4,069,136                   3,663,630                   

     1.1 ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล

-                                     -                              -                              

     1.2 ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
2,639                                  2,039                          5,898                          

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
224,633                              173,580                      212,670                      

     1.4 ลูกหน้ีรำยย่อย 4,680,080                           3,616,426                   3,156,903                   

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั 172,318                              133,155                      153,592                      

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 186,270                              143,936                      134,567                      

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 190,160                              146,942                      176,556                      

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

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 5,456,100                           4,216,078                   3,840,186                   

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด 1

31 ธันวาคม 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ค ำนวณโดยวิธีมำตรฐำน -                                 -                                 -                                 

2. ค ำนวณโดยวิธีแบบจ ำลอง -                                 -                                 -                                 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                                 -                                 -                                 

หน่วย : 

พนับาท 
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ตารางที ่5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร โดยวธีิ BIA  

 

*  เงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  11.00 
** เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  8.50 
 

4.5     อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 13.13 โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กบั ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงและอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

5. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิความเส่ียงด้านต่างๆ  

การก ากบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มุ่งเนน้พฒันา และสร้างความแข็งแกร่งให้กบัระบบบริหารความ

เส่ียงดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม และครอบคลุมทุกดา้น รวมทั้งตอบสนองความทา้ทายของคุณภาพสินเช่ือ ความพร้อมการตั้งส ารอง

ตามมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ TFRS9 และแผนธุรกิจ โดยได้มีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการ

จดัรูปแบบองค์กรภายในกลุ่มงานบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น โดยผ่านคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการยึดหลกัธรรมมภิบาลท่ีดี มีระบบการรายงานติดตามความเส่ียง เคร่ืองมือจัดการ และ

กระบวนการเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

31 ธันวาคม 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 1,067,896                       825,192                      733,983                      

หน่วย : %

กลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิ

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 11.96                    7.00                            11.90                         7.00                            

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.01                    8.50                            11.95                         8.50                            

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.13                    11.00                          13.07                         11.00                          

*  ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเกณฑก์ำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต  ่ำและเงินกองทนุส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤต (Conservation buffer) 

อตัรำส่วนเงินกอนทนุขัน้ต  ่ำร้อยละ 8.5 และ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเทำ่กบัร้อยละ11

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

31 ธันวาคม 2563 30 มถุินายน 2563

หน่วย : 

พนับาท 
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การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

5.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติไม่
เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน หรือการด ารงอยู่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ส าหรับการน ากรอบการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์มาใช้ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มี
องคป์ระกอบไดแ้ก่   

1) การจดัท าแผนกลยทุธ์ทั้งระยะยาว และระยะสั้้น 
2) การติดตามผลประกอบการเปรียบเทียบกบัแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้ 

                     3) การประเมินผลในภาพรวมโดยค านึงถึงปัจจยัภายใน และภายนอก  
                     4) การปรับเปล่ียน และแกไ้ขแผนกลยทุธ์ เพื่อให้สอดคลอ้งตามผลประกอบการ และสถานการณ์ล่าสุด ตลอดจน
รายงานการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์เสนอต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่สร้างความมัน่ใจในการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

5.2 ความเส่ียงด้านตลาด  

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาตราสาร ซ้ือขายในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

หากพิจารณาตามธุรกรรมท่ีมีอยูข่องกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีความเส่ียงดา้นตลาด
จากธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการธนาคาร ท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และราคาตราสารทางการเงิน โดยภาพรวมกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินมีความเส่ียงดา้นตลาดในระดบัค่อนขา้งต ่า ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่
สูงมากนัก เน่ืองจากพอร์ตสินเช่ือและเงินฝาก ของธนาคารซ่ึงเป็นบริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการกระจายอายุครบ
ก าหนดท่ีเหมาะสม และในส่วนของเงินลงทุน ไม่มีนโยบายท่ีจะท าธุรกรรมเพ่ือการคา้ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตรา
สารหน้ีรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ เพ่ือใชใ้นการด ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย   

ในการบริหารความเส่ียงด้านตลาด ธนาคารซ่ึงเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก าหนดนโยบายในการท า
ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารรวมทั้ งนโยบายในการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการท าธุรกรรม การบริหาร
ความเส่ียง และติดตามดูแลความเส่ียงเป็นรายเดือนอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการก าหนดเพดานความเส่ียง 
และระดบัสญัญาณเตือนภยั 

5.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน มีการด าเนินกลยทุธ์ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางดอกเบ้ียในอนาคต และให้เคล่ือนไหว
อยู่ในกรอบความเส่ียงท่ีก าหนด โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางดอกเบ้ีย และพฤติกรรมของลูกคา้อย่างใกลชิ้ด เพ่ือ
ประเมินความเส่ียงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากท่ีสุด รวมทั้ งมีการติดตามฐานะความเส่ียงด้วยความถ่ีมากข้ึน หากมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอย่างมีนัยส าคญั โดยมีการจดัท ารายงาน Repricing Gap เพื่อใชใ้นการติดตามความ
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เส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย และประเมินความอ่อนไหวต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือน
ขา้งหน้า ภายใตส้มมติฐานการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 2 ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการจ าลองสถานการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือ
บริหารรายไดด้อกเบ้ียสุทธิใหมี้เสถียรภาพไม่วา่ทิศทางดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ตารางที ่ 7 ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ * ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

        

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 bps ต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหน้าของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน  พบว่าจะส่งผลต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิสกุลเงินบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั  216.17 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของ

ประมาณการรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปีขา้งหนา้ 

5.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินอาจไม่สามารถช าระเงินตาม
ภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจดัหาเงินทุนได ้แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้และเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจและความ
ซบัซอ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  มุ่งเนน้การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพและกระจายความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ทั้ง
ในส่วนของสินทรัพยส์ภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน ส่วนกระบวนการการบริหารความเส่ียงของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน  ก าหนดใหมี้การจดัระดบัเตือนภยัดา้นสภาพคล่อง (Management Action Triggers) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่งสัญญาณ
ใหก้บัผูบ้ริหาร ควบคู่กบัระบบเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) พร้อมทั้งไดจ้ดัใหมี้แผนล่วงหนา้รองรับการเสริมสร้าง
ความมัน่คงและแกไ้ขปัญหา (Recovery plan) และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจวา่กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถช าระเงินตามภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนดได ้และมีความสอดคลอ้งกบัแหล่งเงินทุนท่ี
สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีตอ้งการ รวมทั้งช่วยใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสภาพคล่องและผลตอบแทน
เหมาะสมกบัสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

    เคร่ืองมือติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ประกอบดว้ย อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง และอตัราส่วนดา้นระดบัการ

พ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากลูกคา้รายใหญ่ เช่น อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก อตัราส่วนการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เพ่ือ
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รองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อตัราส่วนการด ารงแหล่งท่ีมาของเงิน

ให้สอดคลอ้งกบัการใชไ้ปของเงิน (Net stable funding ratio : NSFR) และอตัราส่วนเงินฝากของลูกคา้รายใหญ่ 20 รายแรก เป็นตน้ 

นอกจากน้ีมีการใช ้Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอตัราการฝาก

ต่อ อตัราการถอนเงินของลูกคา้เงินฝาก และอตัราการรับช าระเงินงวด จากลูกคา้สินเช่ือ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง รวมทั้ง

ทดสอบอตัราส่วนดงักล่าว หากมีภาวะวกิฤตเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับไดท้นักาล  

บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินก าหนดให้มีเคร่ืองบ่งช้ีความผิดปกติของสภาพคล่องในระดบัสัญญาณเตือนภยั และ
ระดบัเพดานความเส่ียง โดยการก าหนดเพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ท่ีครอบคลุมทั้งในสถานการณ์
ปกติ (Behavioral Scenario) และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Test Scenario) เพ่ือสะทอ้นสภาวะตลาดและสถานะของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุมความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

   บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้จดัท าแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมัน่คงและแกไ้ขปัญหา (Recovery 

plan)  เพื่อให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกลไกการจดัการในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินประสบภาวะวิกฤตทางการเงินไวล่้วงหน้า

อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการจดัท าแผนฯ น้ี เป็นการบูรณาการกรอบการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัให้สอดคลอ้ง

กนัมากข้ึน อนัจะเป็นการช่วยยกระดบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวม (Enterprise risk management) ให้เขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงจะช่วยให ้

กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถรับมือกบัภาวะวิกฤตทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัการณ์  

บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้ดัท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพ
คล่องทัว่ไป และภาวะวกิฤตท่ีไม่มีสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ โดยการก าหนดสมมติฐานท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการถอนเงินฝาก
ของผูฝ้ากเงินในระดบัต่างๆ และก าหนดวิธีการรองรับปัญหาดา้นสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบติังานและ
ผูรั้บผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวกิฤตข้ึนอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งการจดัเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตดว้ย 

นอกจากน้ี มีการจ าลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนงานท่ีวางไว ้

โดยภาพรวม กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในระดบัต ่า  เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสภาพ
คล่องส่วนเกินค่อนขา้งสูง ปัจจยัหลกัเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั นกัลงทุนชะลอการลงทุน  สภาพคล่องในตลาดเงินสูง 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัคงบริหารสภาพคล่องดว้ยความระมดัระวงั โดยมีนโยบายในการก ากบัการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และสินทรัพยส์ภาพคล่อง ในส่วนของ เงินลงทุน ส่วน
ใหญ่ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือท่ีรัฐบาลค ้าประกนั ซ่ึงอยูใ่นความตอ้งการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริหาร
จดัการท่ีดี มีการก ากบัอยา่งใกลชิ้ดและทนัต่อเหตุการณ์ 

5.5 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร(Operational Risk)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่เพียงพอ หรือความ
บกพร่องของกระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และเหตุการณ์หรือปัจจยัเส่ียงท่ีมาจากภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมไปถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย และการ
ปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ทางการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน 
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หรือกระทบต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ และช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  จึงเป็นความเส่ียงส าคญั
ท่ีบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งจดัใหมี้การบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือป้องกนัและลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาคุณภาพการให้บริการ 
และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้  

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร ด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดูแลสูงสุดโดยคณะกรรมการของบริษทั วี เอ็น 
บี โฮลด้ิง (บริษทัแม่) ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  เพื่อให้บริษทัในกลุ่มธุกิจทาง
การเงินใชเ้ป็นกรอบในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัในกลุ่มธุกิจทางการเงินเป็น
ผูอ้นุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของแต่ละบริษทั  และมอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง
ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

ในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของธนาคารได้รับมอบหมายให้ท า
หนา้ท่ีระบุ ประเมิน ติดตาม และบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคาร และบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เพื่อให้มัน่ใจว่าการจัดการความเส่ียงได้รับการด าเนินการโดยผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถว้น โดยมี
หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคาร  ท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการในภาพรวมของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน   

ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก าหนดโครงสร้างการปฏิบติังาน การก ากบัดูแล ตามหลกัการ “ การ
บริหาร 3 ระดบั (Three lines of defense) ” เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1  ท าหน้าท่ีโดยทุกหน่วยงานซ่ึงเป็นเจา้ของความเส่ียงของหน่วยงานตนเอง (Risk Owner) มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเส่ียงภายในหน่วยงาน โดยมีผูช้  านาญความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงาน (Operation Risk Specialist : ORS) ท าหน้าท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม 
และประสานงานกบัหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในการใชเ้คร่ืองมือ และมีการบริหาร
จดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

ระดบัท่ี 2  ท าหนา้ท่ีโดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หน่วยงานก ากบัการปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์ ใน
การก ากบัดูแล สนับสนุน ให้ค  าปรึกษา และติดตามให้หน่วยงานด าเนินการบริหารความเส่ียงตาม
กระบวนการท่ีก าหนด  มีการทบทวนการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ และมีการ
ปฏิบติังานตามกฎหมาย หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี 3  ท าหนา้ท่ีโดยหน่วยงานตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเส่ียง และระบบการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียง 
และระบบการควบคุมภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินใหค้วามส าคญัทั้งความเส่ียง
ท่ีจะเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  โดยด าเนินการดงัน้ี 
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 มีการจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ แนวทางปฏิบติังาน คู่มือการปฏิบติังานท่ีใชเ้ป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันทั้ งองค์กร ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาให้มีการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ มีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ทางการท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย 
กฏเกณฑ ์ระเบียบ ค าสัง่และคู่มือการปฏิบติังานวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลาย
ลา้งสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 มีการจดัท าเคร่ืองมือท่ีให้ทุกหน่วยงานใชใ้นการบริหารความเส่ียง และการอบรมส่ือสารเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ และจิตส านึกในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการให้เกิดข้ึนในทุกระดบัขององคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบาย มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่น
กระบวนการท างานของตนเอง และตระหนกัวา่ตนเองมีส่วนส าคญัในการป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัองคก์ร  

 มีการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามแนวปฏิบติั
ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการก ากับดูแลความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 
management)  โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การรักษาความลบัของระบบและขอ้มูล (Confidentiality)  ความ
ถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบและขอ้มูล (Integrity) และ ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Availability) รวมทั้งใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้ชร้ะบบงาน เกิดความตระหนกัในความ
เส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness)   และการผลกัดนัองคก์รให้เป็น IT risk culture  เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และมีความมัน่คงปลอดภยั พร้อมรับมือกบัภยัคุกคามทางเทคโนโลยี
และภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

 มีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ และแนวโนม้มีระดบัความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
รองรับภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threats)  โดยให้มีการทดสอบและทบทวนแผนอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง และสามารถใหบ้ริการธุรกรรมงานท่ีส าคญัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
หรือกลบัมาด าเนินการไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 มีการบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsourcing) ดา้นงานทัว่ไป และการใช้
บริการจากบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing ) โดยก ากับดูแลหน่วยงาน
ผูใ้ชบ้ริการให้มีการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในจากการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกอยา่ง
เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แนวทางท่ีก าหนด  

 การพิจารณาใหมี้การท าประกนัภยั เพ่ือรองรับหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
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 การด าเนินการในปี 2563  ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการด าเนินการท่ีส าคญัในบริหารจดัการ

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ดงัน้ี 

1. ดา้นบุคลากร  มุ่งเนน้แผนงานการฝึกอบรม การส่ือสารใหค้วามรู้ในกระบวนการท างานและกฏเกณฑต์่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งแก่พนกังานผา่นช่องทางต่างๆ เพ่ือพฒันาบุคลากรอยา่งตอ่เน่ือง  การสรรหาพนกังานท่ีมีคุณภาพเขา้
ร่วมงานใหไ้ดต้ามแผนงาน และแผนงานในการรักษาทรัพยากรบุคคลใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพ่ือลดอตัราการลาออกของ
พนกังาน   

2. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน มีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน และระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
สินเช่ือใหเ้ป็นอตัโนมติัมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ และการใหบ้ริการ 

3. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 การก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk management)  การปรับปรุง

กระบวนการปฏิบติังาน ก าหนดแนวปฏิบติัต่างๆ และแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหมี้การด าเนินการ

เป็นไปตามแนวปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 การส่ือสารอบรมอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้ชร้ะบบงาน เกิด

ความตระหนกัในความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT risk awareness)  โดยเฉพาะการสร้าง 

Security Awareness  ใหค้วามรู้และส่ือสารใหพ้นกังาน และผูบ้ริหารทราบถึงรูปแบบของภยั

คุกคามและพนกังานสามารถตอบสนองกบัภยัคุกคามไดต้ามนโยบายท่ีก าหนด  

 การน า Cyber Resilience Framework ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
แนะน ามาปรับใชร้วมทั้งมีการทดสอบแผนรับมือภยัคุกคามดา้นภยัไซเบอร์ประจ าปี  

 การน าระบบงานมาใชใ้นการบริหารจดัการเหตุการณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Incident 
Management )  

 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้รองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารและบริษทัใน
กลุ่มธุกิจทางการเงิน ในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้ห้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ และพฒันาช่อง
ทางการบริการ (Digital platform)   

4. การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร( Data Governance) การบริหารจัดการความเส่ียงด้านข้อมูล (Data Risk 
management) และการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   

5. การยกระดบัการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการลูกคา้ เพ่ือใหมี้การบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct)  และการให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้และการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 

6. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริตภายนอก (External Fraud) โดยทีมป้องกนั
การทุจริต (Fraud Team) 

7. การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการโดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของธนาคาร ได้ก าหนด
กระบวนการ เคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง หลกัเกณฑท่ี์ทางการก าหนด  



                                                                                        การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2563 

14 

พร้อมดูแล สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา และติดตามให้หน่วยงานมีการประเมินความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงตาม
กรอบการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด  มีการติดตาม ทบทวน การควบคุมความเส่ียงต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

 มีการรายงาน Operation Risk Dashboard ต่อผู ้บริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทั้งส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงาน มี Risk Awareness ในการรายงานขอ้มูลความเสียหาย
และเหตุการณ์ผิดปกติ  (Incident and Loss Management : ILM) และดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key 
Risk Indicators: KRIs) ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และมีการติดตาม รายงานความคืบหน้าในการ
จดัการความเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการจดัการความเส่ียงไดแ้ลว้เสร็จ 

 การให้หน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานก ากบัดูแลเขา้ร่วมในการพิจารณาแกไ้ข
ปัญหา หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถแกไ้ขปัญหา และ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงซ ้ าได ้ 

 การก ากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนการท างานของ ผูช้  านาญการความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk Specialist : ORS)  และ ผูป้ระสานงาน BCP ( BCP Coordinator : BCP Co) 
ของหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงในหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk 
Owner) ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด  หน่วยงานเกิดความตระหนกัในการบริหารความเส่ียง 
(Risk Awareness)  และช่วยผลกัดนัใหมี้การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งย ัง่ยนื 

 การให้ทุกหน่วยงานทบทวนการจดัท าเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และ
รายงานความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่หน่วยงาน มีการบริหารจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมความ
เส่ียงท่ีส าคญั ความเส่ียงท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงกฏเกณฑท์างการ หรือกฏหมาย และความเส่ียง
ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน และมีการควบคุมความเส่ียงอยา่งเหมาะสม คงเหลือความเส่ียงอยู่ใน
ระดบัท่ีหน่วยงานยอมรับได ้โดยด าเนินการผา่นเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ การประเมินความเส่ียงและการ
ควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA)   การจดัท าดชันีช้ีวดัความเส่ียง 
(Key Risk Indicators: KRIs) ท่ีใชใ้นการติดตามความเส่ียง (Risk  Monitoring) และรายงานความ
เส่ียง (Risk Reporting) รวมทั้งมีการสอบทานรายงาน และความเช่ือมโยงของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  

 การก าหนด Risk Universe Framework เพ่ือก าหนดขอบเขตในการประเมินความเส่ียงให้
หน่วยงานสามารถ ระบุ ประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั  

 การบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

การพฒันาและ ปรับปรุง แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (แผน BCP) ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถใช้
รองรับภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได ้โดยมีการจดัท าแผน BCP โรคระบาดร้ายแรง (Pandemic BCP) เพื่อใชใ้น
การบริหารจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงการระบาดของ COVID -19 
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5.6 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญา ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงตามสัญญา ซ่ึงอาจเป็นเพราะลูกหน้ีหรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน หรือจงใจไม่ปฏิบติัตาม
สญัญา ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑท์างการเงิน
ทุกประเภท ทั้ งธุรกรรมท่ีอยู่บนงบแสดงฐานะการเงิน (On Balance Sheet) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน 
ตลอดจนธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) เช่น หนงัสือสญัญาค ้าประกนัประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

เน่ืองจากบริษทั วี เอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนใด โดยมีธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ 
ดงันั้นการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัฯ จะเป็นการบริหารความเส่ียงในธุรกรรมดา้นสินเช่ือของธนาคารเป็น
หลกั ดงัน้ี 

4.6.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

 การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ครอบคลุมนโยบาย 
โครงสร้างองคก์ร กระบวนการ และระบบงานดา้นเครดิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลกัเกณฑข์องทางราชการ 

 ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจดัโครงสร้างองคก์รดา้น
เครดิตให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานดา้นการตลาดสินเช่ือ และหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์
และอนุมติัสินเช่ือออกจากกนัอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั และ
สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ธนาคารก าหนดกระบวนการเครดิตท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงมีความยืดหยุน่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของลูกหน้ี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ทั้งน้ี การก าหนดหรือปรับปรุงกระบวนการเครดิต
ของธนาคาร หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องกันจะร่วมกันด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ี
เหมาะสม โดยมีหน่วยงานสอบทานสินเช่ือ ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร 

4.6.2  อ านาจกระท าการ 

 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผูอ้นุมติัอ านาจกระท าการของผูบ้ริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอ านาจ
กระท าการครอบคลุมทั้งอ านาจอนุมติัสินเช่ือ อ านาจการรับความเส่ียงประเภทต่างๆ เป็นตน้ โดยกระจายอ านาจอนุมติัตาม
ความเหมาะสม และพยายามก าหนดให้อ านาจอนุมติัเป็นไปตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Authority) โดยอ านาจอนุมติั
สินเช่ือจะถูกก าหนดทั้งในรูปองคค์ณะ และในรูปตวับุคคล ดงัน้ี 

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัองคค์ณะ 

 ประกอบดว้ย คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือชุดท่ี 1 และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือชุดท่ี 2 ท าหน้าท่ี
อนุมติัสินเช่ือแต่ละประเภทตามอ านาจกระท าการท่ีก าหนด คณะกรรมการปรับโครงสร้างหน้ี ท าหนา้ท่ีพิจารณาผ่อนปรน
เง่ือนไขในการช าระหน้ี ปรับโครงสร้างหน้ี ตามอ านาจกระท าการท่ีก าหนด 
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- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัรายบุคคล 

 ธนาคารมีการก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัระดบับุคคลใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ภายใตว้งเงินอนุมติั และ
อ านาจกระท าการท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือความคล่องตวัและประสิทธิภาพในกระบวนการสินเช่ือ  

4.6.3 กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

- การพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ 

 ในกระบวนการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ ธนาคารใหค้วามส าคญักบัการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงาน
ท่ีดูแลลูกคา้ และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกหนา้ท่ีออกจาก
กันอย่างชัดเจน ส าหรับลูกค้ารายย่อย เจ้าหน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเป็นผูดู้แลลูกค้า จัดโครงสร้างสินเช่ือ และน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้ ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ท่ีก าหนดข้ึน และเป็นผูจ้ ัดเตรียม รวมถึง
สนับสนุนขอ้มูลให้แก่ผูว้ิเคราะห์เครดิตไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยผูว้ิเคราะห์เครดิตจะเป็นผูท่ี้
จดัท ารายงานการวเิคราะห์ความเส่ียง ใบค าขออนุมติัสินเช่ือ และน าเสนอขออนุมติัตามกระบวนการ ส าหรับลูกคา้วสิาหกิจ
ขนาดกลางและยอ่ม (SMEs) เจา้หน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเป็นผูดู้แลลูกคา้ โดยการจดัโครงสร้างสินเช่ือจะพิจารณาร่วมกบัผู ้
วิเคราะห์เครดิต และผูว้ิเคราะห์เครดิตจะเป็นผู ้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง ใบค าขออนุมติัสินเช่ือ และพิจารณา
น าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือผูมี้อ  านาจในการอนุมติัสินเช่ือตามท่ีธนาคารก าหนด  

 เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ธนาคารจึงก าหนดหลกัเกณฑ์ข้ึนภายใตก้รอบโครงการ (Product Program) และพฒันาระบบงานดา้นสินเช่ือข้ึนมาตามแต่ละ
ประเภทผลิตภณัฑ ์รวมถึงการน า Credit Rating และ Bureau Score มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยคดักรองลูกคา้ เพ่ือให้กระบวนการ
พิจารณาสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  

- การปฏิบติัการดา้นสินเช่ือหลงัการอนุมติั 

 ธนาคารใช้หลักการรวมศูนยง์านปฏิบัติการด้านสินเช่ือเพื่อให้การบริการด้านสินเช่ือมีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามท่ีไดมี้การอนุมติั โดยรวมศูนยง์านดา้นการจดัท าเอกสารสญัญา นิติกรรมดา้นหลกัประกนั การ
ตั้งวงเงินและการเบิกใชว้งเงิน การเก็บรักษาเอกสารดา้นสินเช่ือ รวมถึงสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลเครดิต (เครดิตบูโร) 

- การทบทวนคุณภาพสินเช่ือ 

 ธนาคารใหค้วามส าคญักบัการทบทวนคุณภาพสินเช่ือเป็นอยา่งมาก โดยถือวา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญัต่อ
การพฒันามาตรฐานการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร โดยก าหนดใหมี้การทบทวนสินเช่ือธุรกิจทุกรายท่ีมีวงเงิน
หรือยอดคงคา้งตั้งแต่ 5 ลา้นบาท และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามแนวทางท่ีธนาคารก าหนด หรือเม่ือ
มีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบกบัลูกหน้ีอยา่งมีนยัส าคญั 

- การติดตามคุณภาพสินเช่ือ 

 ธนาคารก าหนดให้หน่วยงานเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน ประเมินคุณภาพสินเช่ือ และติดตามลูกหน้ีอย่าง
ใกลชิ้ด โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในการติดตามอยา่งชดัเจน หากพบวา่มีลูกหน้ีรายใดท่ีเร่ิมส่งสัญญาณท่ีจะมีการผิดนดัช าระหน้ี 
จะเขา้ด าเนินการโดยทันที โดยยึดแนวทางการติดตามหน้ีท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการรายงานผลการ
ติดตามหน้ีต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
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- การแกไ้ขหน้ี 

 ธนาคารจะเร่ิมเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหน้ีนับตั้ งแต่ลูกหน้ีประสบปัญหา เพ่ือให้ลูกหน้ีกลับมามี
ความสามารถในการช าระหน้ี หรือเพ่ือใหธ้นาคารเกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด โดยแนวทางหรือวธีิในการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ธนาคารได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการปรับ
โครงสร้างหน้ี และทีมงานดูแลเร่ืองการแกไ้ขหน้ีโดยเฉพาะ โดยเจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาดสินเช่ือมีส่วนร่วมในการแกไ้ขหน้ี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ลูกหน้ีและธนาคาร และเม่ือมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้ จะตอ้งมีการติดตาม ดูแลคุณภาพ
หน้ี และรายงานต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  

4.6.4 เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

 ธนาคารตระหนักถึงความส าคญัของเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากจะ
ช่วยให้กระบวนการพิจารณาสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารไดน้ าขอ้มูลคะแนนเครดิต (Bureau Score) มา
ใชป้ระกอบในการพิจารณาสินเช่ือรายยอ่ย ส าหรับสินเช่ือธุรกิจ SMEs ธนาคารใช ้Credit Rating จดัระดบัความเส่ียงของ
ลูกคา้ส าหรับใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี มีการติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมืออยา่งต่อเน่ือง 
โดยการจดัท าการทดสอบยอ้นกลบั (Back Testing) ข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

4.6.5 การรายงานความเส่ียงด้านเครดติ 

 หน่วยงานบริหารความเส่ียง รายงานความเส่ียงด้านเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และคณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ โดยรายงานความเส่ียงดา้นเครดิตครอบคลุมถึง
ภาพรวมของ Credit Portfolio เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตวัดา้นเครดิต ความเพียงพอของเงินกนั
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง การทดสอบภาวะ
วกิฤตความเส่ียงดา้นเครดิต (Stress Testing) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีมีต่อเงินกองทุน เป็นตน้ 

4.6.6 การป้องกนัหรือลดความเส่ียงด้านเครดติ 

 ธนาคารมีแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีส าคญัดงัน้ี 

 - การก าหนดให้กระบวนการด้านสินเช่ือมีการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยจัดโครงสร้าง
องคก์รดา้นการตลาด การวเิคราะห์ความเส่ียง และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ใหแ้ยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  
 - การก าหนดระดบัอ านาจอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระดบัความเส่ียง (Risk-Based Authority)   
 - การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการอ านวยสินเช่ือภายใต้กรอบโครงการ (Product 
Program) ซ่ึงครอบคลุมถึงคุณสมบติัลูกคา้เป้าหมาย เง่ือนไข วงเงิน หลกัประกนั เป็นตน้ 
 - การก าหนดนโยบายในการรับหลกัประกนั โดยแบ่งกลุ่มทรัพยสิ์นท่ีจะรับเป็นหลกัประกนั สภาพคล่อง 
และอตัราการรับหลกัประกนัท่ีเหมาะสม 
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4.6.7 แนวทางทีใ่ช้ในการก าหนดเพดานควบคุมความเส่ียง 

 ธนาคารตระหนกัถึงความเส่ียงจากการกระจุกตวัของพอร์ตสินเช่ือ (Credit Concentration Risk)  ซ่ึงเป็นส่วน
ส าคญัของการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ธนาคารจึงมีการบริหารจดัการ รวมถึงการรายงานการกระจุกตวัของสินเช่ือ และ
คุณภาพของพอร์ตสินเช่ืออยา่งสม ่าเสมอ โดยมุ่งหมายเพ่ือป้องกนัไม่ใหพ้อร์ตมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่ภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหน่ึงมากเกินไป นอกจากน้ี ธนาคารยงัไดก้ าหนดวงเงินสูงสุดในการให้สินเช่ือต่อกลุ่มลูกคา้ (Single Lending Limit) 
ประเภทต่างๆ ไวเ้ป็นสดัส่วนร้อยละของเงินกองทุนของธนาคาร ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.6.8 ค าจ ากดัความ “การผดินัดช าระหนี”้ และ “การด้อยค่าของสินทรัพย์” 

- การผิดนัดช าระหน้ี หมายถึง การท่ีลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี (เงินตน้หรือดอกเบ้ีย) เกินกว่า 90 นับแต่วนัถึง
ก าหนดช าระ ไม่วา่จะเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสญัญา หรือวนัท่ีธนาคารทวงถามหรือเรียกให้ช าระคืน แลว้แต่
วนัใดจะถึงก่อน หรือลูกหน้ีท่ีจัดเป็นสินทรัพยจ์ัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารจดัชั้น และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หมายถึง การท่ีราคาตลาดของสินทรัพยล์ดลงอยา่งเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวด 
โดยจ านวนท่ีลดลงนั้นสูงกวา่จ านวนท่ีคาดวา่จะลดลงตามเวลาท่ีผา่นไปหรือจากการใชง้านตามปกติ 

4.6.9 การจดัช้ันสินทรัพย์และการกนัส ารอง 

 ธนาคารมีการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 9 (IFRS 9) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการบริหาร
ความเส่ียงของธนาคาร  

 ธนาคารก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง ส าหรับสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนัทางการเงิน 
โดยมีการจดัชั้นเป็นรายบญัชีตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิต ดงัน้ี  

  (1) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(ยกเวน้ตราสารทุน) ทั้งน้ีไม่รวมถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า (Purchased or Originated Credit Impaired) ใชมู้ล
หน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ยอดคงคา้งของเงินตน้ รวมรายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ รายได้ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ และภาระ
ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นฐานในการค านวณเงินส ารองท่ีตอ้งกนั 

   ธนาคารจัดชั้นและกันเงินส ารองส าหรับสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ โดยแยก
ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

   (1.1) สินทรัพย์ทางการเงิน  ท่ีไม่มีการเพ่ิม ข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้าน เครดิต 
(Performing) ธนาคารกนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า 
(12-Month Expected Credit Losses) โดยค านวณจากผลต่างระหวา่งมูลหน้ีตามท่ีก าหนดขา้งตน้ กบักระแสเงินสดท่ีธนาคาร
คาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะไม่ปฏิบติัตามสัญญาภายใน 12 เดือนขา้งหน้า คิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   (1.2) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-Performing)  

   (1.3) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

   ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินในขอ้ (1.2) และ (1.3) ธนาคารกนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ(Lifetime Expected Credit Losses) โดยค านวณจากผลต่างระหวา่งมูลหน้ี
ตามท่ีก าหนดขา้งตน้ กบักระแสเงินสดท่ีธนาคารคาดวา่จะไดรั้บ ซ่ึงพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะไม่ปฏิบติัตาม
สญัญาตลอดอายขุองสญัญา คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ี มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired) จัดชั้ น
สินทรัพยต์ามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นสินทรัพย์
และภาระผกูพนัตามท่ีก าหนดในขอ้ (1.1)-(1.3) 

  (2) สินทรัพย์อ่ืนนอกเหนือจากสินทรัพยท์างการเงินตามข้อ  (1) จัดชั้นสินทรัพยต์ามหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และกนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนสินทรัพยท่ี์มีการจดัชั้นเป็นสินทรัพยท่ี์มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

  (3) ภาระผกูพนัทางการเงิน  

   (3.1) กรณีท่ีภาระผูกพนัทางการเงินมีกระแสเงินสดรับเก่ียวเน่ืองกนักบัสินทรัพยท์างการเงิน หรือ
ภาระผูกพนัทางการเงินของลูกหน้ี จดัชั้นภาระผูกพนัทางการเงินดงักล่าวไวใ้นชั้นเดียวกบัการจดัชั้นสินทรัพยท์างการเงิน
ของลูกหน้ี 

   (3.2) กรณีท่ีภาระผูกพนัทางการเงินไม่มีกระแสเงินสดรับเก่ียวเน่ืองกนักับสินทรัพยท์างการเงิน 
หรือภาระผูกพนัทางการเงินของลูกหน้ี จดัชั้นตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (1) 

   การกนัเงินส ารองส าหรับภาระผูกพนัทางการเงิน พิจารณาจากการจดัชั้นและอา้งอิงหลกัเกณฑ์การ
กนัเงินส ารองตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตในขอ้ (1.1) – ( 1.3) 

 ทั้ งน้ี การตัดรายการสินทรัพย์ท่ีเสียหายออกจากบัญชี รวมถึงการจัดชั้นและการกันเงินส ารองส าหรับ
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี เป็นไปตามนโยบาย และ/หรือ หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 นอกจากน้ีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนนั้น ธนาคารยงัมีแนวทางในการพิจารณากนัส ารองเพ่ิมเติม
จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) ดว้ย 
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5.7 ข้อมูลทัว่ไปของฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ 

ตารางที ่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

 

 

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2563

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 77,804,773                 

     1.1 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 1/ 72,822,848                 

     1.2 เงินลงทนุในตรำสำรหน้ีสุทธิ 2/ 3,460,722                   

     1.3 เงินฝำกและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ /3 1,521,203                   

     1.4 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -                              

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/ 123,230                      

     2.1 กำรรับอำวลัตัว๋เงิน กำรค ้ำประกนักำรกูย้ืมเงิน เลต็เตอร์ออฟเครดิต และกำรค ้ำประกนัอ่ืนๆ 22,601                        

     2.2 สญัญำอนุพนัธน์อกตลำด5/ -                              

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนำคำรไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 100,629                      

2/ หมำยรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ไมร่วมดอกเบ้ียคำ้งรับ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรปรับมลูค่ำของหลกัทรัพย ์และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
3/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
4/ ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ
5/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรทุนดว้ย

1/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ สุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

และรวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิของรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
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ตารางที ่ 9 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้ 

 

 

ตารางที ่ 10  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ก่อนพจิารณา
ผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลือ 

 

 

หน่วย : พันบาท

รวม

เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

สุทธิ 1/

เงินลงทุน

ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงินฝาก 

และดอกเบี้ยค้างรับ

สุทธิ /3

สินทรัพย์

อนุพันธ์
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ การ

ค า้ประกนัการกู้ยืมเงนิ 

เลต็เตอร์ออฟเครดิต 

และการค า้ประกนัอ่ืนๆ

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด /5

วงเงินที่ยังมไิด้

เบิกใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

1. ประเทศไทย 77,804,773              72,822,848              3,460,722                1,521,203                123,230           22,601                         -                     100,629                   

 2. ต่ำงประเทศ 

(ไม่รวมประเทศไทย)
-                          -                          -                          -                          -                   -                              -                     -                          

รวมทั้งส้ิน 77,804,773              72,822,848              3,460,722                1,521,203                123,230           22,601                         -                     100,629                   

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/

1/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ สุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และรวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิของรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
2/ หมำยรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ไมร่วมดอกเบ้ียคำ้งรับ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรปรับมลูค่ำของหลกัทรัพย ์และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
3/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
4/ ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ
5/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรทุนดว้ย

หน่วย : พันบาท

อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 19,321,867              58,482,906              77,804,773              

     1.1 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 1/ 14,620,248              58,202,600              72,822,848              

     1.2 เงินลงทนุในตรำสำรหน้ีสุทธิ 2/ 3,180,416                280,306                   3,460,722                

     1.3 เงินฝำกและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ /3 1,521,203                -                          1,521,203                

     1.4 สินทรัพยอ์นุพนัธ์

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 4/ 39,630                     83,600                     123,230                   

     2.1 กำรรับอำวลัตัว๋เงิน กำรค ้ำประกนักำรกูย้ืมเงิน 

         เลต็เตอร์ออฟเครดิต และกำรค ้ำประกนัอ่ืนๆ
22,601                     -                          22,601                     

     2.2 สญัญำอนุพนัธน์อกตลำด5/ -                          -                          -                          

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนำคำร

         ไดผ้กูพนัไวแ้ลว้
17,029                     83,600                     100,629                   

รายการ
31 ธันวาคม 2563

2/ หมำยรวมถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดว้ย ไมร่วมดอกเบ้ียคำ้งรับ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรปรับมลูค่ำของหลกัทรัพย ์และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
3/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
4/ ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ
5/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรทุนดว้ย

1/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ สุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่และค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

และรวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิของรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
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ตารางที ่ 11 มูลค่ายอดคงค้างของเคร่ืองมือทางการเงนิ ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ และเงนิส ารองที่
กนัไว้ (General provision และ Specific provision) 

 

ตารางที ่ 12 มูลค่ายอดคงค้างของเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับ
ลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้และตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

ฐานะทีด้่อยคุณภาพ/ ฐานะ

ทีผ่ิดนัดช าระหนี ้1/ 

(Defaulted exposures)

ฐานะทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ/ 

ฐานะทีไ่ม่ผิดนัดช าระหนี ้1/

 (Non-defaulted 

exposures)

General provision Specific provision

1. เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับ 4/ 2,011,862                               74,355,363                             3,544,376                621,946                        2,922,430                     -                               72,822,848               

2. เงินลงทนุในตรำสำรหน้ี 5/ 40,000                                     3,461,226                               40,505                      -                                 40,505                          -                               3,460,722                 

3. เงินฝำกและดอกเบ้ียคำ้งรับ 6/ -                                           1,521,203                               -                            -                                 -                                 -                               1,521,203                 

4. สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน และค ้ำประกนัอ่ืนๆ 7/ 41,778                                     -                                           19,177                      -                                 19,177                          -                               22,601                       

5. ภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ 7/ -                                           100,629                                   -                            -                                 -                                 -                               100,629                     

รวม 2,093,640                               79,438,421                             3,604,058                621,946                        2,982,112                     -                               77,928,003               
1/ ข้ึนกบัวิธีท่ีธนำคำรพำณิชยใ์ช ้(1) วิธี SA: ฐำนะท่ีดอ้ยคุณภำพ และฐำนะท่ีไมด่อ้ยคุณภำพ (2) วิธี IRB: ฐำนะท่ีผิดนดัช ำระหน้ี และฐำนะท่ีไมผิ่ดนดัช ำระหน้ี ทั้งน้ี ส ำหรับฐำนะท่ีดอ้ยคุณภำพ/ฐำนะท่ีผิดนดัช ำระหน้ี (Defaulted exposures) ให้พิจำรณำ

   ในแนวทำงเดียวกนักบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Non-performing) ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจดัชั้นและกำรกนัเงินส ำรองของสถำบนักำรเงิน

2/ หมำยถึง ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตำมท่ีก ำหนดใน TFRS 9 ทั้งน้ี ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไมต่อ้งแสดงมลูค่ำเงินส ำรองตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

   ฉบบัท่ี 7 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 7) โดยมลูค่ำยอดคงคำ้งของเคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภทดงักล่ำว จะแสดงดว้ยยอดสุทธิจำกมลูค่ำเงินส ำรองแลว้

3/ มลูค่ำสุทธิ = มลูค่ำยอดคงคำ้ง - มลูค่ำเงินส ำรอง
4/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ สุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่และรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับของรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
5/ ไมร่วมดอกเบ้ียคำ้งรับ และสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรปรับมลูค่ำของหลกัทรัพย ์แต่ไมร่วมเงินลงทุนในลูกหน้ี
6/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ
7/ ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ

31 ธันวาคม 2563

รายการ

มูลค่ายอดคงค้าง

มูลค่าเงินส ารอง 2/

มูลค่าเงินส ารอง 2/ ของฐานะทีใ่ช้วิธี SA

มูลค่าเงินส ารอง 2/ 

ของฐานะทีใ่ช้วิธี IRB
มูลค่าสุทธิ 3/

หน่วย : พันบาท

ทีไ่ม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัส าคญัของความเส่ียงด้าน

เครดิต

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัส าคญัของความเส่ียงด้าน

เครดิต

ทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต
ทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต

เม่ือซ้ือหรือเม่ือเกดิรายการ
รวม

ทีไ่ม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัส าคญัของความเส่ียง

ด้านเครดิต

ทีม่ีการเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัส าคญัของความเส่ียง

ด้านเครดิต

ทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต

ทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต

เม่ือซ้ือหรือเม่ือเกดิ

รายการ

รวม

1. ประเทศไทย 70,493,532                    3,861,831                      2,011,862                      -                                               76,367,225 3,461,226                 -                             40,000                      -                                               3,501,226

2. ต่ำงประเทศ 

(ไมร่วมประเทศไทย)
-                                  -                                  -                                  -                                                                -   -                             -                             -                             -                                                              -   

รวมทั้งส้ิน                      70,493,532                        3,861,831                        2,011,862                                       -                76,367,225                   3,461,226                                  -                           40,000                                  -                     3,501,226
1/ รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ สุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ และรวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคำ้งรับ และสุทธิจำกคำ่เผ่ือกำรปรับมูลคำ่ของหลกัทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหน้ี

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี ้2/

31 ธันวาคม 2563

ประเทศของลูกหนี้
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ตารางที ่ 13 มูลค่าของเงินส ารองที่กันไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหว่างงวดส าหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบี้ยค้างรับ  และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จ าแนกตามประเทศของ
ลูกหนี ้

 

ตารางที ่ 14 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ  
จ าแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด   

 

 

 

หน่วย : พันบาท

General Provision 4/ Specific provision General Provision 4/ Specific provision

1. ประเทศไทย 2,922,430                     637,662                        40,505                          

2. ต่ำงประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                               -                               -                               

รวมทั้งส้ิน 621,946                        2,922,430                     637,662                        -                               40,505                          
1/ รวมมลูค่ำเงินส ำรองและหน้ีสูญท่ีตดัออกจำกบญัชีระหวำ่งงวดของเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับของรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
2/ ไมร่วมเงินลงทุนในลูกหน้ี
3/ ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
4/ ให้เปิดเผยมลูค่ำเป็นยอดรวม

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ของฐานะทีใ่ช้วิธี SA มูลค่าหนีสู้ญที่

ตัดออกจากบัญชีระหว่าง

งวด

ประเทศของลูกหนี้

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนในตราสารหนี
้

31 ธันวาคม 2563

มูลค่าเงนิส ารอง 3/ของฐานะที่ใช้วิธี SA

หน่วย : พนับาท

ที่ไม่มกีารเพิ่มขึน้

อย่างมนีัยส าคัญ

ของความเส่ียงด้าน

เครดิต

ที่มกีารเพิ่มขึน้อย่าง

มนีัยส าคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต

ที่มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต

ที่มกีารด้อยค่าด้าน

เครดิต เม่ือซ้ือหรือ

เม่ือเกดิรายการ

รวมทั้งส้ิน

1. กำรเกษตรและเหมืองแร่ 679,883                      38,877                        26,556                        -                              745,317                      

2. อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 32,826,990                 2,036,937                   1,431,810                   -                              36,295,736                 

3. ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำง 7,887,260                   386,260                      84,293                        -                              8,357,814                   

4. กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 10,097,492                 560,428                      199,890                      -                              10,857,810                 

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั 3,769,738                   426,980                      205,494                      -                              4,402,211                   

6. สินเช่ือเพ่ือเช่ำซ้ือและลิสซ่ิง 1,488,510                   122,296                      34,605                        -                              1,645,412                   

7. อ่ืนๆ 13,743,660                 290,052                      29,213                        -                              14,062,924                 

รวม 70,493,533                 3,861,830                   2,011,861                   -                              76,367,224                 
* รวมรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ สุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี และผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม ่และรวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินดว้ย

31 ธันวาคม 2563

ประเภทธุรกจิ
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ตารางที ่ 15 มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สินเช่ือ และดอกเบีย้ค้างรับ* จ าแนกตามประเภทธุรกจิของลูกหนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พนับาท

General Provision2/ Specific provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก บัญชี

ระหว่างงวด

1. กำรเกษตรและเหมืองแร่ 4,081                                17                                     

2. อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์ 2,011,886                         589,504                            

3. ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยแ์ละกำรก่อสร้ำง 140,749                            1,136                                

4. กำรสำธำรณูปโภคและบริกำร 361,531                            1,959                                

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั 56,008                              133                                   

6. สินเช่ือเพ่ือเช่ำซ้ือและลิสซ่ิง 40,275                              541                                   

7. อ่ืนๆ 307,900                            44,372                              

รวม 621,946                            2,922,430                         637,662                            

* รวมมูลคำ่เงินส ำรองและหน้ีสูญท่ีตดัออกจำกบญัชีระหว่ำงงวดของเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
1/ คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
2/ ใหเ้ปิดเผยมูลคำ่เป็นยอดรวม

ประเภทธุรกจิ
มูลค่าเงนิส ารอง 1/ ของฐานะที่ใช้วิธี SA

31 ธันวาคม 2563
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ตารางที ่ 16 Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific 
provision) ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

 
 

 

 

หน่วย : พันบาท

รวม

General Provision Specific provision

เงินส ำรองท่ีกนัไวต้น้งวด 478,205                        2,238,290                     2,716,495                     

เงินส ำรองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวำ่งงวด 2/ 143,741                        1,525,116                     1,668,857                     

เงินส ำรองอ่ืน (เงินส ำรองท่ีกนัไวส้ ำหรับขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน เงิน
ส ำรองท่ีกนัไวส้ ำหรับกำรควบรวม หรือขำยกิจกำร)

-                                -                                -                                

หน้ีสูญท่ีตดัออกจำกบญัชีระหวำ่งงวด -                                637,662                        637,662                        

เงินส ำรองลดลงจำกกำรขำยหน้ี -                                203,314                        203,314                        

เงินส ำรองท่ีกนัไวค้งเหลือปลำยงวด 621,946                        2,922,430                     3,544,376                     
* รวมมูลคำ่เงินส ำรองของเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคำ้งรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินดว้ย
1/คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
2/ไม่รวมผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

มูลค่าเงนิส ารอง1/ ของฐานะที่ใช้วิธี SAรายการ

31 ธันวาคม 2563
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ตารางที ่ 17 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

 
สถาบันจดัอนัดบัเครดติภายนอก 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions 
– ECAIs) กบั Rating Grade ของลูกหน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีเลือกใชจ้ านวน 4 สถาบนัไดแ้ก่ Standard and Poor’s, 
Fitch Ratings, บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (TRIS Rating) และบริษทั ฟิทชเ์รทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating (Thailand)) ดงัน้ี 

1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี
ใช้น ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีภาครัฐบาล ลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ีบริษัทหลกัทรัพย์ เลือกใช้
สถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก ไดแ้ก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings 

2. ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ท่ีไม่เขา้เกณฑน์ ้ าหนกัความเส่ียง = 0 เลือกใชส้ถาบนัจดัอนัดบั
เครดิตภายนอก ไดแ้ก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings 

3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ าหนกัความเส่ียง
เหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน เลือกใชส้ถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก ไดแ้ก่ บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (TRIS Rating) 
และ บริษทั ฟิทชเ์รทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating (Thailand)) 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงนิ

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงนิ*
รวม

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 73,786,188                  6,100,358                    79,886,546                  

      1. ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ลูกหน้ีธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล
4,870,264                    -                               4,870,264                    

      2. ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกั

ควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์
119,937                       6,000,162                    6,120,099                    

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำม

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
2,279,305                    66,381                         2,345,686                    

      4. ลูกหน้ีรำยย่อย 60,003,085                  32,955                         60,036,040                  

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั 4,170,327                    860                              4,171,187                    

      6. สินทรัพยอ่ื์น 2,343,270                    -                               2,343,270                    

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1,264,667                    11,300                         1,275,967                    

 First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                               -                               -                               

    รวม 75,050,855                  6,111,658                    81,162,513                  

* รวมรำยกำร Repo Transactions ทุกรำยกำร (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย)

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2563
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กระบวนการก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนี ้

กลุ่มธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating ท่ีลูกหน้ีได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกกับ Rating Grade ของ
ลูกหน้ีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวใ้นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้น
เครดิตส าหรับธนาคารพาณิชยโ์ดยวิธี Standardized Approach (SA) เพ่ือใช้เทียบเคียงกบัน ้ าหนักความเส่ียงตามประเภทลูกหน้ีท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 



                                                                                                                                                                                                         การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2563 

28 

ตารางที ่ 18 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ * ทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก  
Specific provision หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA 

 

หน่วย : พันบาท

น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ลูกหน้ี

ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ (MDBs) 

ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ 

และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล

10,870,426                -                         -                        -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              -                           -                        -                        

      2. ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน

 และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

-                             119,937                 -                        -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              -                           -                        -                        

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                             -                         -                        -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              2,042,122                 -                        -                        

      4. ลูกหน้ีรำยย่อย 56,728,247                  -                           

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั -                           -                        3,904,647                 -                        266,539                       -                           -                        -                        

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                             -                         -                        -                      -                  3,986,756                 343,131                -                           -                        -                              1,624,741                 -                        -                        

น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                             -                         -                        -                      -                  856                           14                         -                           26,855                  2,415                           310,517                    935,310                -                        

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุน

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2563

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating

*หลงัคูณคำ่แปลงสภำพ
1/ ในส่วนท่ีไม่มีกำรปรับลดควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ซ่ึงน ้ำหนกัควำมเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ำรองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน
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การป้องกนัหรือปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

- นโยบาย และกระบวนการบริหารและประเมินมูลค่าหลกัประกนั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักดีวา่ ความเส่ียงทางดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อกลุ่มฯ โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการให้สินเช่ือ ซ่ึงสามารถปรับลดความเส่ียงไดโ้ดยอาศยัหลกัประกนั และการค ้าประกนั จึงไดจ้ดัท านโยบายหลกัประกนั 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

- ประเภทหลกัประกนั และประเภทการค ้าประกนัท่ีส าคญัของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

หลกัประกนัทางการเงิน หลกัประกนัท่ีไม่ใช่ 
หลกัประกนัทางการเงิน 

ผูค้  ้าประกนั 

 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก 
พนัธบตัรรัฐบาล 

 ทองค า 
 หุน้สามญัท่ีมีการซ้ือขายกนัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 การอาวลั โดยธนาคารพาณิชย ์ 

 อสงัหาริมทรัพย ์
 ยานพาหนะ 
 เคร่ืองจกัร 
 รถจกัรยานยนต ์

 รัฐบาล / ธนาคารกลาง 
 รัฐวสิาหกิจ 
 ธนาคารพาณิชย ์
 บริษทัเอกชน 

 

ทั้งน้ีประเภทของหลกัประกนัท่ีน ามาใชป้รับลดความเส่ียงดา้นเครดิตจะตอ้งเป็นหลกัประกนัทางการเงิน หรือการค ้าประกนั 
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ตารางที ่ 19 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA จ าแนกตามประเภทของ
หลกัประกนั 

 

5.8 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

การลงทุนดา้นตราสารทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบดว้ยเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

เงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

หน่วย : พันบาท

หลกัประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้านเครดิต

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 9,611,520               -                         

      1. ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ลูกหน้ีธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำ

ระหวำ่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ 

และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล

-                         -                         

      2. ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ

 และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนั

กำรเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

6,000,162               -                         

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ 

และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
303,564                  -                         

      4. ลูกหน้ีรำยย่อย 3,307,793               -                         

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั 1                             -                         

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                         -                         

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 870                         -                         

    รวม 9,612,390               -                         
*มลูค่ำหลงักำรพิจำรณำผลกำรหกักลบหน้ีทั้งใน และนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้
1/หลกัประกนัทำงกำรเงินท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุญำตให้น ำมำปรับลดควำมเส่ียงได ้(Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2563
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ตารางที ่ 20 มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 21 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 

ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน รายละเอยีด 

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน ไม่มีขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2563

1. มูลคำ่ฐำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรทนุ -                              

     1.1. มูลคำ่ตรำสำรทนุท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) -                              

     1.2. มูลคำ่ตรำสำรทนุอ่ืนๆ (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) 2,084                          

2. ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรขำยตรำสำรทนุระหวำ่งงวดกำรรำยงำน -                              

3. ส่วนเกินทนุ (ต ่ำกวำ่ทนุ) สุทธิจำกกำรตีรำคำเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีก ำหนดให้วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุติธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

474                             

4. มูลคำ่เงินกองทนุขั้นต ่ำส ำหรับฐำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรทนุแยกตำมวิธีกำรค ำนวณท่ีธนำคำรใชวิ้ธี SA 217                             
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ตารางที ่  21   การกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

 

หน่วย : พันบาท

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงนิ 

(ก)

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

1 เงินสด 521,068                                                           521,068                                                                    

2 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 7,521,365                                                        7,521,365                                                                 

3 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ -                                                                   -                                                                            

4 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -                                                                   -                                                                            

5 เงินลงทนุสุทธิ 3,463,280                                                        3,463,280                                                                 

6 เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ -                                                                   -                                                                            

7 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ

7.1 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 68,898,365                                                      68,898,365                                                               

7.2 ดอกเบ้ียคำ้งรับและรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,468,697                                                        1,468,697                                                                 

7.3 คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (3,544,376)                                                       (3,544,376)                                                                (I)

รวม เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 66,822,686                                                      66,822,686                                                               

8 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 156,496                                                           156,496                                                                    

9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 1,126,480                                                        1,126,480                                                                 

10 คำ่ควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 162,036                                                           162,036                                                                    (G)

11 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 261,206                                                           261,206                                                                    (H)

12 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 544,943                                                           544,943                                                                    

                                      80,579,560                                              80,579,560

13 เงินรับฝำก 64,505,565                                                      64,505,565                                                               

14 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 5,675,614                                                        5,675,614                                                                 

15 หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 63,288                                                             63,288                                                                      

16 หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ -                                                                   -                                                                            

17 หน้ีสินอนุพนัธ์ -                                                                   -                                                                            

18 ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -                                                                   -                                                                            

19 ประมำณกำรหน้ีสิน 169,036                                                           169,036                                                                    

20 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี -                                                                   -                                                                            

21 หน้ีสินอ่ืน 1,920,710                                                        1,920,710                                                                 

                                      72,334,213                                              72,334,213รวมหนีสิ้น

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน ประจ างวด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2563

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์

หนีสิ้น
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หน่วย : พันบาท

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงนิ 

(ก)

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

22.1 ทนุเรือนหุ้น

22.1.1 ทนุจดทะเบียน 3,100,326                                                        3,100,326                                                                 

22.1.1.1   หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                   -                                                                            

22.1.1.2   หุ้นสำมญั 3,100,326                                                        3,100,326                                                                 

22.1.2 ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 3,100,326                                                        3,100,326                                                                 

22.1.2.1   หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                   -                                                                            

22.1.2.2   หุ้นสำมญั 3,100,326                                                        3,100,326                                                                 (A)

22.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น -                                                                   -                                                                            

22.3 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลคำ่หุ้น -                                                                   -                                                                            

22.3.1 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลคำ่หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                   -                                                                            

22.3.2 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลคำ่หุ้นสำมญั -                                                                   -                                                                            

22.3.3 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั -                                                                   -                                                                            

22.4 ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                   -                                                                            

22.5 ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสำมญั -                                                                   -                                                                            

22.6 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 263,318                                                           261,427                                                                    

22.6.1 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 240,493                                                           261,427                                                                    (D) 

22.6.2 องคป์ระกอบอ่ืนๆ 22,825                                                             -                                                                            

22.7 ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 1,597,666 1,847,037 (B,C,E) 

22.7.1 จดัสรรแลว้ -                                                                   -                                                                            

22.7.1.1   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย -                                                                   -                                                                            

22.7.1.2   อ่ืน ๆ -                                                                   -                                                                            

22.7.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,597,666                                                        1,847,037

22.8 หกั หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                   -                                                                            

22.9 หกั หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสำมญั -                                                                   -                                                                            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,961,310                                                        5,208,790                                                                 

22.10 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 3,284,037                                                        3,036,557 (E)

                                        8,245,347                                                8,245,347

                                      80,579,560                                              80,579,560

ส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน ประจ างวด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2563
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ตารางที ่  22    การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

 

 

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบของเงนิกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลที่

รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบ

การเงนิภายใต้หลักเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

3,100,326                                      (A)

1,227,914                                      (B)

263,318                                         

- 1,891                                             (C)

- 261,427                                         (D)

2,940,410                                      (E)

                                      7,531,968

15,897                                           (F)

162,036                                         (G)

261,206                                         (H)

                                         439,139

                                      7,092,829

28,335                                           
(E)

                                           28,335

                                      7,121,164

620,011                                         (I)

47,225                                           
(E)

                                         667,236

                                      7,788,400

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2)

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2)

รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ

เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

เงนิกองทุนช้ันที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 2

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ

 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

ผลขำดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยม)

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถ

นบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รายการ

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทนุช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซ้ือคืน

ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่เงินลงทนุ
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หมายเหตุและอา้งอิงตาราง 9 และตาราง 10 

 

(A) หุ้นสำมญั 3,100,326 (A) ทนุช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหักหุ้นสำมญัซ้ือคืน 3,100,326

(B,C,E) ก ำไรสะสมคงเหลือ - ส่วนของบริษทัใหญ่ (B) กำรนับเงินกองทนุ - ส่วนของบริษทัใหญ่
ก ำไรสะสม - ยกมำ 857,801 ก ำไรสะสม - ยกมำ 857,801
ก ำไรส ำหรับงวด 1/2563 455,073 ก ำไรส ำหรับงวด 1/2563 455,073
ก ำไรส ำหรับงวด 2/2563 611,971 ก ำไรส ำหรับงวด 2/2563 -

* ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี (84,073) * ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี (84,960)
1,840,772 1,227,914

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 6,265 * ส่วนเกินทนุ จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ 

ของผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี

887

ส่วนเกินทนุ จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ ปี 2563 1,004
1,847,037 1,891

(D) ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 261,427 (D) รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ 261,427

(E) ก ำไรสะสมคงเหลือ - ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (E) กำรนับเงินกองทนุ - ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

ก ำไรสะสม - ยกมำ 2,789,436 ก ำไรสะสม - ยกมำ 2,789,436

ก ำไรส ำหรับงวด 1/2563 303,761 ก ำไรส ำหรับงวด 1/2563 303,761

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี (56,640) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี (56,640)

3,036,557 3,036,557

ส่วนเกินทนุ จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ ปี 2563 670

3,037,227

รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วน

ของผูถื้อหุ้นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1

 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

2,940,410         

รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

และบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำ

สำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

28,335               

รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

และบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของกลุ่ม

ธุรกิจทำงกำรเงิน

47,225               

(B,C,E) ก าไรส าหรับงวด 2/2563 (F) ผลขาดทุนสุทธิ

ส่วนของบริษทัใหญ่ 366,999 บริษทั วี เอน็ บี โฮลด้ิง จ  ำกดั (296)

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 244,972 บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั (15,601)

611,971 (15,897)

(G) คำ่ควำมนิยมและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสุทธิ 162,036 (G) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยม) 162,036

(H) สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 261,206 (H) สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 261,206

(I) คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 3,544,376 (I) สินทรัพยเ์ส่ียงดำ้นเครดิต 49,600,916

620,011

หน่วย : พนับำท

(C)

รายงานในงบดุล

นับเงินกองทนุไดไ้มเ่กิน 1.25% ของสินทรัพยเ์ส่ียงดำ้นเครดิต เงินส ำรอง

ส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

การนับเงินกองทุน
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7. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  www.vnbholding.co.th และ www.tcrbank.com  

วนัทีเ่ปิดเผยข้อมูล : 30 เมษายน 2564 

ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธันวาคม 2563 

 

http://www.vnbholding.co.th/

