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1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด จัดทาขึ้นตาม
ประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์
Basel III หลักการที่ 3 (Basel III Pillar 3) ที่กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ งข้อมูลในส่ วนของรายครึ่ งปี
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับตัวชี้วดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน การประเมินความเสี่ ยง
ด้านตลาด ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ในส่ วนของข้อมูลรายปี
จะเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
จัดให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญ
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นมีการปรับปรุ งองค์ประกอบของเงิ นกองทุนเพื่อรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น (Thai Financial Reporting Standard No.9 : Financial Instruments : TFRS9) เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ งเกี่ ยวกับการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่า และการตัดรายการออกจากบัญชี ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน และหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นมุ่งที่ จะบริ หารความเสี่ ยงที่ มีมาตรฐาน และมี การกากับดู แลกิ จการตามหลักธรรมาภิ บาลที่ ดี
เพื่อให้สามารถดารงเงินกองทุนที่มีคุณภาพ เพียงพอกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน เป็ นการใช้
กลไกตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) เพื่อให้มีความโปร่ งใสในด้านข้อมูลการดารงเงินกองทุน ข้อมูลความเสี่ ยงของ
ตนเอง และให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในตลาด สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายครึ่ งปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่ งจะเปิ ดเผย ภายใน 4 เดือน นับจากวันดังกล่าว
( ข้อมูลงบการเงินสาหรับงวดครึ่ งปี สิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิถุนายน ของ บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิน และบริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชนั่ ส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
โดยกลุ่มธุ รกิจทางการเงินจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายครึ่ งปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่ งจะเปิ ดเผยรายงานการ
ดารงเงินกองทุนตาม Pillar 3 ภายใน 4 เดือน นับจากวันดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง
จากัด www.vnbholding.co.th และเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) www.tcrbank.com
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซึ่ งรายงานฉบับนี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะระดับกลุ่มธุรกิจฯ (Full Consolidation) โดย
ประกอบด้วย บริ ษทั ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่ อ บริ ษทั
บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิง้ จำกัด
ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชน่ั ส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเกีย่ วกับกำรลงทุน
ธนำคำรพำณิ ชย์
บริ กำรกำรชำระเงิน
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3. ตัวชี้วดั ความเสี่ยงทีส่ าคัญ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการผิด
นัดชาระหนี้ถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะไม่ได้รับ จาแนกตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่พิจารณาเห็นว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่น
ประเภทของการกูย้ มื ประเภทของหลักประกัน เป็ นต้น และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สงั เกตในปั จจุบนั เพือ่ กาหนดสถานการณ์ใน
อนาคตโดยใช้ขอ้ มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งพิสูจน์ได้วา่ มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ เช่น การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ดัชนีราคาที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น รวมถึงการใช้ดุลย
พินิจอย่างเหมาะสมในการพิจารณาความน่าจะเป็ นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์เพื่อวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะจัดให้มีการทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐาน และการคาดการณ์สถานการณ์ใน
อนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ยังมีแนวทางในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มเติมด้วย
ตารางการเปิ ดเผยข้ อ มูล เชิ งปริ มาณของตัวชี้ วัดความเสี่ ยงที่ ส าคัญ (The disclosure quantitative of Key prudential metrics)
รายการ
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เงินกองทุ น (หน่ วย : พันบาท)
1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของหลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL1/ ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL CET1)
2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)
2ก เงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL Tier 1)
3 เงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital)
3ก เงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL total capital)
สิ นทรั พ ย์ เสี่ ยง (หน่ วย : พันบาท)
4 สินทรัพย์เ สี่ ยงทั้งสิ้น (RWA)
1ก

อั ตราเงินกองทุ นต่ อ สิ นทรั พ ย์ เสี่ ยง (ร้ อ ยละ)
5 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio)
5ก อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของหลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio)
6 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
6ก อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio)
7 อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)
7ก อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสำรองด้วยวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL total capital ratio)
อั ตราส่ วนเงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม (ร้ อ ยละ)
8 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation buffer)
9 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสี่ ยงเชิงระบบทีอ่ ำจเกิดขึ้ นในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical buffer)
10 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยสำหรับธนำคำรพำณิ ชย์ทมี่ ีนยั ต่อควำมเสี่ ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)
11 อัตรำส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มทั้งสิ้น (ผลรวมของรำยกำรที่ 8 ถึงรำยกำรที่ 10)
12
1/

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ทีค่ งเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ/2
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ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมื อทำงกำรเงิน (TFRS 9) ของสภำวิ ชำชีพบัญชี

2/ อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ทีค่ งเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขัน้ ต่ำ ไม่จำเป็ นต้องเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ในรำยกำรที่ 5 กับ
อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของขัน้ ต่ำ(minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เนื่องจำกอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถูกนำไปใช้ดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขัน้ ต่ำ
(minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรื ออัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขัน้ ต่ำ (minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตัวอย่ำงเช่น ธนำคำรมี สินทรัพย์เสี่ ยง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และ
ไม่มีเงินกองทุน T2 ธนำคำรจึ งต้องนำเงินกองทุน CET1 บำงส่ วนไปใช้ดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขัน้ ต่ำร้อยละ 8.5 ดังนั้น เงินกองทุน CET1 ทีค่ งเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขัน้ ต่ำ จะเท่ำกับ 10 - 4.5 - 2.5 = 3
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4. เงินกองทุน
4.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยกาหนดอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่า และอัตราส่วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ตอ้ งดารง 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เงินกองทุนส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้สามารถดารงเงินกองทุนเพิ่มเติม
ในช่วงภาวะเศรษฐกิ จปกติสาหรับนาไปใช้ในภาวะที่ กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินประสบผลขาดทุน หรื ออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้ง
ช่วยลดโอกาสที่ระดับอัตราส่ วนเงินกองทุนจะต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้
2. เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับความเสี่ ยงเชิ งระบบที่ อาจเกิ ดขึ้นในช่ วงเศรษฐกิ จขาลง (Countercyclical buffer) และ
สามารถดารงเงินกองทุนในลักษณะที่ สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ จะก่อตัวเป็ นความเสี ยหายต่อระบบโดยรวม (System-wide risk)
เช่ น ในยามที่ เศรษฐกิ จมี อตั ราการเติบโตสิ นเชื่ อมากในระดับร้อนแรง (Excessive credit growth) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากเหตุดงั กล่าว
โดยกาหนดให้ดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer จากการดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้น
ต่าอีกร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น และดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่วนของ Countercyclical buffer เพิ่มอีกร้อย
ละ 0 ถึง 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น ซึ่ งในส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย ยัง
ไม่มีกาหนดการบังคับใช้เกณฑ์ในเรื่ องนี้ กบั กลุ่มที่ ไม่มีนัยต่อความเสี่ ยงเชิงระบบ ดังนั้นอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 8.5
รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่วนของ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากับร้อยละ 11
กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนที่
มีความเหมาะสม และเพียงพอที่ จะสนับสนุ นกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ การขยายธุ รกิ จ รวมทั้งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการดาเนิ นงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม ซึ่ งได้ตระหนักว่าเงินกองทุนเป็ นแหล่งเงินทุน ที่มีมูลค่า
และความสาคัญมากในการดาเนิ นธุรกิจ ดังนั้นการจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิ ทธิ ผล จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสะท้อนถึงความ
มัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
4.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นมี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นจ านวน 7,788.40 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 จ านวน 7,121.16 ล้านบาท เงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 7,092.83 ล้านบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier1) จานวน 28.34 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จานวน 667.24 ล้าน
บาท ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ตามตารางเงินกองทุน (ตารางที่ 1)
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ข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี้
ตารางที่ 1 เงินกองทุนของ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิง้ จากัด
หน่วย : พันบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1)
1.1.1 ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน
1.1.2 กำไร (ขำดทุน) สะสมคงเหลือจำกกำรจัดสรร
1.1.3 รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
1.1.3.1 กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.3.2 รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
1.1.4 รำยกำรของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เ ฉพำะส่วนของ
ผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
1.1.5 รำยกำรหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional tier 1)
1.2.1 รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม

31 ธันวาคม 2563 30 มิถุ นายน 2563 **
7,121,164

6,428,493

7,092,829

6,402,780

3,100,326
1,227,914
263,318
1,891
261,427
2,940,410

3,095,326
794,968
240,493
240,493
2,646,219

(439,139)
28,335
28,335

(374,226)
25,713
25,713

667,236

607,588

620,011

564,733

47,225

42,855

7,788,400

7,036,081

และบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรำ
สำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
2. เงินกองทุนชั้ นที่ 2
2.1 เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ
2.2 รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและ
บุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
3. เงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)

* เช่น ผลขำดทุนสุทธิ,สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ และสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
** งบกำรเงิน ณ 30 มิ.ย.63 ทีน่ ำมำใช้ประกอบกำรจัดทำรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนของกลุม่ ธุรกิจทำง
กำรเงิน ยังไม่ได้ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
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4.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินมีอตั ราส่ วนเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อ
สิ นทรั พย์เสี่ ยงเท่ ากับร้ อยละ 11.96 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 7.00 และเป็ น
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 12.01 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด
ไว้ที่ร้อยละ 8.50 โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 13.13 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 11.00 (ดูรายละเอียดในข้อ 4.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ ยงด้านเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านตลาด (ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า)

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

Basic Indicator Approach (BIA)

4.4 กลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ละด้ าน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยกาหนดให้
ต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 7,788.40 ล้านบาท เที ยบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง
รวมเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย
จานวน 6,524.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต่าที่รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer แล้ว สาหรับความ
เสี่ ยงด้านเครดิ ตจ านวน 5,456.10 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การจ านวน 1,067.90 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่ มฯไม่ มี การด ารง
เงิ นกองทุ นขั้นต่ าส าหรั บความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่ องจากไม่ มีปริ มาณธุ รกรรมในบัญชี เพื่ อการค้า ซึ่ งกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นมี
เงินกองทุนทั้งสิ้นสูงกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่ ในส่ วนของ Conservation buffer จานวน 1,264.40 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่า และเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องดารง
เพื่อรองรับความเสี่ ยง แยกตามประเภทความเสี่ ยง รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์

31 ธันวาคม 2563 *
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

1. ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภำครัฐบำล
1.2 ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้ รำยย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

31 ธันวาคม 2563 ** 30 มิถุ นายน 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นขั้นตา่

5,265,940

4,069,136

3,663,630

-

-

-

2,639

2,039

5,898

224,633

173,580

212,670

4,680,080
172,318
186,270
190,160
5,456,100

3,616,426
133,155
143,936
146,942
4,216,078

3,156,903
153,592
134,567
176,556
3,840,186

* เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 11.00
** เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.50

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA

หน่วย :
พันบาท

หน่วย : พันบาท

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด 1
1. คำนวณโดยวิธีมำตรฐำน
2. คำนวณโดยวิธีแบบจำลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด
1

31 ธันวาคม 2563 *
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer
-

31 ธันวาคม 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่
-

30 มิถุ นายน 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มธุ รกิจทางการเงินไม่มีปริ มาณธุ รกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
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ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี BIA
หน่
หน่ววยย: พั: นบาท
31 ธันวาคม 2563 * 31 ธันวาคม 2563 ** 30 มิถุ นพัายน
2563 **
นบาท
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

1,067,896

825,192

733,983

* เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 11.00
** เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.50

4.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 13.13 โดยแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กับ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อ
สินทรัพย์ เสี่ยงและอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่วย : %

31 ธันวาคม 2563
อั ตราส่ วน การดารงเงินกองทุ น

30 มิถุ นายน 2563

ธนาคารแห่ ง
ธนาคารแห่ ง
กลุ่ มธุรกิจทาง
กลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
*
การเงิน
ประเทศไทยกาหนด
ประเทศไทยกาหนด *

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

11.96

7.00

11.90

7.00

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

12.01

8.50

11.95

8.50

3. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

13.13

11.00

13.07

11.00

* ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุนขัน้ ต่ำและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขำดทุนในภำวะวิ กฤต (Conservation buffer)
อัตรำส่ วนเงินกอนทุนขัน้ ต่ำร้อยละ 8.5 และ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ำกับร้อยละ11

5. ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
การกากับดูแลความเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน มุ่งเน้นพัฒนา และสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบบริ หารความ
เสี่ ยงด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งตอบสนองความท้าทายของคุณภาพสิ นเชื่อ ความพร้อมการตั้งสารอง
ตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับใหม่ TFRS9 และแผนธุ รกิ จ โดยได้มีการก าหนดกลยุทธ์การบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการ
จัดรู ปแบบองค์กรภายในกลุ่มงานบริ หารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุมความเสี่ ยงทุกด้าน โดยผ่านคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และการยึดหลักธรรมมภิ บาลที่ ดี มี ระบบการรายงานติ ดตามความเสี่ ยง เครื่ องมื อจัดการ และ
กระบวนการเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
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การบริหารความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
5.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนิ นงาน และการน าไปปฏิ บัติ ไม่
เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรื อการดารงอยู่
ของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น สาหรั บการน ากรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์มาใช้ในกระบวนการจั ดท าแผนกลยุทธ์ มี
องค์ประกอบได้แก่
1) การจัดทาแผนกลยุทธ์ท้ งั ระยะยาว และระยะสั้้ น
2) การติดตามผลประกอบการเปรี ยบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3) การประเมินผลในภาพรวมโดยคานึงถึงปั จจัยภายใน และภายนอก
4) การปรับเปลี่ยน และแก้ไขแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องตามผลประกอบการ และสถานการณ์ล่าสุด ตลอดจน
รายงานการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เสนอต่อผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการดาเนินงาน
ให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
5.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาตราสาร ซื้อขายในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หากพิจารณาตามธุรกรรมที่มีอยูข่ องกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษทั ลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีความเสี่ ยงด้านตลาด
จากธุ รกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคาร ที่ มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และราคาตราสารทางการเงิ น โดยภาพรวมกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านตลาดในระดับค่อนข้างต่ า ใกล้เคียงกับปี ที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ความเสี่ ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่
สู งมากนัก เนื่ องจากพอร์ ตสิ นเชื่ อและเงิ นฝาก ของธนาคารซึ่ งเป็ นบริ ษทั ลูกในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น มี การกระจายอายุครบ
กาหนดที่เหมาะสม และในส่ วนของเงินลงทุน ไม่มีนโยบายที่ จะทาธุรกรรมเพื่อการค้า การลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในตรา
สารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการดารงสภาพคล่องตามกฎหมาย
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ธนาคารซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทลู กในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น ก าหนดนโยบายในการท า
ธุ รกรรมในบัญชี เพื่ อการธนาคารรวมทั้งนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการทาธุรกรรม การบริ หาร
ความเสี่ ยง และติดตามดูแลความเสี่ ยงเป็ นรายเดื อนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ ยงด้วยการกาหนดเพดานความเสี่ ยง
และระดับสัญญาณเตือนภัย
5.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยในบัญชี เพื่ อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ของกลุ่ มธุ รกิ จทาง
การเงิน มีการดาเนิ นกลยุทธ์ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน ให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให้เคลื่อนไหว
อยู่ในกรอบความเสี่ ยงที่ กาหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิ ศทางดอกเบี้ ย และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประเมิ นความเสี่ ยงให้สะท้อนกับความเป็ นจริ งมากที่ สุ ด รวมทั้งมี การติ ดตามฐานะความเสี่ ยงด้วยความถี่ มากขึ้ น หากมี การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี้ สินอย่างมี นัยสาคัญ โดยมีการจัดทารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความ
8
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เสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือน
ข้างหน้า ภายใต้สมมติ ฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 1 - 2 ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ที่ อ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิ นมีการจาลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ ย เพื่อ
บริ หารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพไม่วา่ ทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ตารางที่ 7 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าของกลุ่ม
ธุ รกิ จทางการเงิ น พบว่าจะส่ งผลต่อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ สกุลเงินบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 216.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.61 ของ
ประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปี ข้างหน้า
5.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นอาจไม่สามารถชาระเงิ นตาม
ภาระผูกพันเมื่ อถึ งกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ ยนสิ นทรั พย์เป็ นเงิ นสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงิ นทุ นได้เพียงพอ หรื อ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงินทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและความ
ซับซ้อนของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มุ่งเน้นการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ทั้ง
ในส่วนของสิ นทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน ส่ วนกระบวนการการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน กาหนดให้มีการจัดระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action Triggers) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการส่งสัญญาณ
ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ควบคู่กบั ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้งได้จดั ให้มีแผนล่วงหน้ารองรับการเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงและแก้ไขปั ญหา (Recovery plan) และแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถชาระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้ และมีความสอดคล้องกับแหล่งเงินทุนที่
สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยต้นทุนที่เหมาะสมในเวลาที่ตอ้ งการ รวมทั้งช่วยให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสภาพคล่องและผลตอบแทน
เหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ
เครื่ องมือติดตามความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย อัตราส่ วนด้านสภาพคล่อง และอัตราส่ วนด้านระดับการ
พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น อัตราส่ วนเงิ นให้สินเชื่ อต่อเงินฝาก อัตราส่ วนการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อ
9

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนประจาปี 2563

รองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อัตราส่วนการดารงแหล่งที่มาของเงิน
ให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net stable funding ratio : NSFR) และอัตราส่ วนเงินฝากของลูกค้ารายใหญ่ 20 รายแรก เป็ นต้น
นอกจากนี้ มีการใช้ Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอตั ราการฝาก
ต่อ อัตราการถอนเงินของลูกค้าเงินฝาก และอัตราการรับชาระเงินงวด จากลูกค้าสิ นเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง รวมทั้ง
ทดสอบอัตราส่วนดังกล่าว หากมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมแหล่งเงินทุนรองรับได้ทนั กาล
บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินกาหนดให้มีเครื่ องบ่งชี้ ความผิดปกติของสภาพคล่องในระดับสัญญาณเตือนภัย และ
ระดับเพดานความเสี่ ยง โดยการกาหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ที่ ครอบคลุมทั้งในสถานการณ์
ปกติ (Behavioral Scenario) และสถานการณ์ฉุกเฉิ น (Stress Test Scenario) เพื่อสะท้อนสภาวะตลาดและสถานะของกลุ่มธุรกิ จทาง
การเงินในปั จจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินได้จดั ทาแผนล่วงหน้ารองรับการเสริ มสร้างความมัน่ คงและแก้ไขปั ญหา (Recovery
plan) เพื่อให้กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นมีกลไกการจัดการในกรณี ที่กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินประสบภาวะวิกฤตทางการเงิ นไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งการจัดทาแผนฯ นี้ เป็ นการบูรณาการกรอบการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้านที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้สอดคล้อง
กันมากขึ้น อันจะเป็ นการช่วยยกระดับการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวม (Enterprise risk management) ให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้
กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทันการณ์
บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้จดั ทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพ
คล่องทัว่ ไป และภาวะวิกฤตที่ไม่มีสญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการกาหนดสมมติฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝาก
ของผูฝ้ ากเงินในระดับต่างๆ และกาหนดวิธีการรองรับปั ญหาด้านสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดรายละเอียดการปฏิบตั ิงานและ
ผูร้ ับผิดชอบในกรณี เกิดภาวะวิกฤตขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งการจัดเตรี ยมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตด้วย
นอกจากนี้ มีการจาลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานสามารถปฏิบตั ิได้จริ งตามแผนงานที่วางไว้
โดยภาพรวม กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องในระดับต่า เนื่ องจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีสภาพ
คล่องส่วนเกินค่อนข้างสู ง ปั จจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว นักลงทุนชะลอการลงทุน สภาพคล่องในตลาดเงินสู ง
อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงบริ หารสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยมีนโยบายในการกากับการดารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่อง ในสัดส่ วนที่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด และสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ในส่ วนของ เงินลงทุน ส่ วน
ใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรื อที่รัฐบาลค้ าประกัน ซึ่ งอยูใ่ นความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริ หาร
จัดการที่ดี มีการกากับอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์
5.5 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร(Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เพียงพอ หรื อความ
บกพร่ องของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และเหตุการณ์หรื อปั จจัยเสี่ ยงที่มาจากภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมไปถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย และการ
ปฏิ บตั ิตามกฏเกณฑ์ทางการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ น
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หรื อกระทบต่อคุณภาพการให้บริ การ ความเชื่อมัน่ ของลูกค้า และชื่อเสี ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จึงเป็ นความเสี่ ยงสาคัญ
ที่บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดให้มีการบริ หาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันและลดความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
การบริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลสู งสุ ดโดยคณะกรรมการของบริ ษทั วี เอ็น
บี โฮลดิ้ง (บริ ษทั แม่) ได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน เพื่อให้บริ ษทั ในกลุ่มธุกิจทาง
การเงิ นใช้เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ในกลุ่มธุ กิจทางการเงินเป็ น
ผูอ้ นุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการของแต่ละบริ ษทั และมอบหมายให้คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง
กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารได้รับมอบหมายให้ ทา
หน้าที่ระบุ ประเมิน ติดตาม และบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคาร และบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดการความเสี่ ยงได้รับการดาเนิ น การโดยผูม้ ี หน้าที่ รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยมี
หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการของธนาคาร ทาหน้าที่ บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการในภาพรวมของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กาหนดโครงสร้างการปฏิบตั ิงาน การกากับดูแล ตามหลักการ “ การ
บริ หาร 3 ระดับ (Three lines of defense) ” เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล ดังนี้
ระดับที่ 1 ทาหน้าที่ โดยทุกหน่ วยงานซึ่ งเป็ นเจ้าของความเสี่ ยงของหน่ วยงานตนเอง (Risk Owner) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผชู ้ านาญความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่ วยงาน (Operation Risk Specialist : ORS) ทาหน้าที่ สนับสนุน ส่ งเสริ ม
และประสานงานกับหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ในการใช้เครื่ องมือ และมีการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนด
ระดับที่ 2 ทาหน้าที่โดยหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ ใน
การกากับดูแล สนับสนุ น ให้คาปรึ ก ษา และติดตามให้หน่ วยงานดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงตาม
กระบวนการที่ กาหนด มีการทบทวนการควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และมีการ
ปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 3 ทาหน้าที่โดยหน่วยงานตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยง และระบบการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
และระบบการควบคุมภายในเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยง
ที่ จะเกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ และการให้บริ การแก่ลูกค้า โดยดาเนินการดังนี้
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 มีการจัดทานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ แนวทางปฏิบตั ิงาน คู่มือการปฏิบตั ิงานที่ใช้เป็ น











มาตรฐานการปฏิ บัติงานเดี ยวกัน ทั้งองค์กร ซึ่ งผ่านกระบวนการพิจารณาให้มีการควบคุ มภายในอย่าง
เพี ย งพอ มี การปฏิ บัติงานตามกฎเกณฑ์ ท างการที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้งการปฏิ บัติ ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
กฏเกณฑ์ ระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงานว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้ องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูงได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
มีการจัดทาเครื่ องมือที่ ให้ทุกหน่ วยงานใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง และการอบรมสื่ อสารเพื่ อเสริ มสร้าง
กระบวนการ และจิตสานึ กในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่แฝงอยูใ่ น
กระบวนการทางานของตนเอง และตระหนักว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในการก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk
management) โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญ คือ การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality) ความ
ถูกต้องเชื่ อถื อ ได้ของระบบและข้อมู ล (Integrity) และ ความพร้ อ มใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Availability) รวมทั้งให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้ระบบงาน เกิดความตระหนักในความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness) และการผลักดันองค์กรให้เป็ น IT risk culture เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิจ และมีความมัน่ คงปลอดภัย พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
มี การจัดทาแผนรองรับ การดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับ ภาวะวิกฤต หรื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ ซึ่งในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ และแนวโน้มมีระดับความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
รองรั บ ภัยคุ กคามทางไซเบอร์ (Cyber threats) โดยให้มี การทดสอบและทบทวนแผนอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง และสามารถให้บริ การธุรกรรมงานที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง
หรื อกลับมาดาเนินการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
มีการบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Outsourcing) ด้านงานทัว่ ไป และการใช้
บริ ก ารจากบุ ค คลภายนอกด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Outsourcing ) โดยก ากับ ดู แ ลหน่ ว ยงาน
ผูใ้ ช้บริ การให้มีการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในจากการใช้บริ การจากบุคคลภายนอกอย่าง
เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่กาหนด
การพิจารณาให้มีการทาประกันภัย เพื่อรองรับหรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
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การดาเนินการในปี 2563 ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น มีการดาเนิ นการที่ สาคัญ ในบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ดังนี้
1. ด้านบุคลากร มุง่ เน้นแผนงานการฝึ กอบรม การสื่ อสารให้ความรู ้ในกระบวนการทางานและกฏเกณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องแก่พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้า
ร่ วมงานให้ได้ตามแผนงาน และแผนงานในการรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยูก่ บั องค์กร เพื่อลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน
2. ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สิ นเชื่อให้เป็ นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ และการให้บริ การ
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk management) การปรับปรุ ง
กระบวนการปฏิบตั ิงาน กาหนดแนวปฏิบตั ิต่างๆ และแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดาเนินการ
เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของธนาคารแห่งประเทศไทย


การสื่ อสารอบรมอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้ระบบงาน เกิด
ความตระหนักในความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness) โดยเฉพาะการสร้าง
Security Awareness ให้ความรู ้และสื่ อสารให้พนักงาน และผูบ้ ริ หารทราบถึงรู ปแบบของภัย
คุกคามและพนักงานสามารถตอบสนองกับภัยคุกคามได้ตามนโยบายที่กาหนด

การนา Cyber Resilience Framework ที่เป็ นมาตรฐานสากลและตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
แนะนามาปรับใช้รวมทั้งมีการทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามด้านภัยไซเบอร์ประจาปี
 การนาระบบงานมาใช้ในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Incident
Management )
 การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างพื้ น ฐานเพื่ อ ให้ รองรั บ แผนการขยายธุ ร กิ จ ของธนาคารและบริ ษ ท
ั ใน
กลุ่มธุกิจทางการเงิน ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้บริ การทางการเงินแก่ลูกค้า และพัฒนาช่อง
ทางการบริ การ (Digital platform)
การบริ หารจัด การข้อ มู ล องค์ ก ร( Data Governance) การบริ หารจัด การความเสี่ ย งด้ านข้อ มู ล (Data Risk
management) และการบริ หารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การยกระดับการให้บริ การแก่ลูกค้า โดยกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การลูกค้า เพื่อให้มีการบริ หารจัดการด้านการให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct) และการให้
ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของลูกค้าและการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
การบริ หารความเสี่ ยงจากการทุจริ ตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริ ตภายนอก (External Fraud) โดยทีมป้ องกัน
การทุจริ ต (Fraud Team)
การบริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การโดยหน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การของธนาคาร ได้ก าหนด
กระบวนการ เครื่ องมือต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง หลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด


4.
5.

6.
7.
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พร้อมดูแล สนับสนุน ให้คาปรึ กษา และติดตามให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงตาม
กรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนด มีการติดตาม ทบทวน การควบคุมความเสี่ ยงต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
โดยดาเนินการดังนี้
 มี ก ารรายงาน Operation Risk Dashboard ต่ อ ผู ้บ ริ ห ารและคณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้อ งอย่า ง
สม่าเสมอ รวมทั้งส่งเสริ มให้ทุกหน่วยงาน มี Risk Awareness ในการรายงานข้อมูลความเสี ยหาย
และเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) และดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง (Key
Risk Indicators: KRIs) ให้ถู กต้อ ง ครบถ้วน และมี การติ ดตาม รายงานความคื บ หน้าในการ
จัดการความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการจัดการความเสี่ ยงได้แล้วเสร็ จ
 การให้ห น่ วยงานสนับสนุ นที่ เกี่ ยวข้อง และหน่ วยงานกากับดู แลเข้าร่ วมในการพิจารณาแก้ไข
ปั ญหา หรื อปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถแก้ไขปั ญหา และ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงซ้ าได้
 การก ากับ ดู แ ล ติ ด ตาม และสนับ สนุ น การท างานของ ผูช
้ านาญการความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการ
(Operational Risk Specialist : ORS) และ ผูป้ ระสานงาน BCP ( BCP Coordinator : BCP Co)
ของหน่ วยงาน เพื่ อผลักดัน ให้มีการบริ ห ารความเสี่ ยงในหน่ วยงานเจ้าของความเสี่ ยง (Risk
Owner) ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนด หน่วยงานเกิดความตระหนักในการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Awareness) และช่วยผลักดันให้มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการอย่างยัง่ ยืน
 การให้ทุกหน่ วยงานทบทวนการจัดทาเครื่ องมือ ที่ ใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และ
รายงานความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่วยงาน มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้ครอบคลุมความ
เสี่ ยงที่สาคัญ ความเสี่ ยงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ทางการ หรื อกฏหมาย และความเสี่ ยง
ที่ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีการควบคุมความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม คงเหลือความเสี่ ยงอยู่ใน
ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ โดยดาเนิ นการผ่านเครื่ องมือ ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยงและการ
ควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA) การจัดทาดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง
(Key Risk Indicators: KRIs) ที่ใช้ในการติดตามความเสี่ ยง (Risk Monitoring) และรายงานความ
เสี่ ยง (Risk Reporting) รวมทั้งมีการสอบทานรายงาน และความเชื่อมโยงของเครื่ องมือที่ ใช้ใน
การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
 การก าหนด Risk Universe Framework เพื่ อ ก าหนดขอบเขตในการประเมิ น ความเสี่ ย งให้
หน่วยงานสามารถ ระบุ ประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้ครอบคลุมความเสี่ ยงที่สาคัญ
 การบริ ห ารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิ บ ัติของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
การพัฒนาและ ปรับปรุ ง แผนรองรับการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (แผน BCP) ให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้
รองรับภาวะวิกฤต หรื อเหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่างๆได้ โดยมีการจัดทาแผน BCP โรคระบาดร้ายแรง (Pandemic BCP) เพื่อใช้ใน
การบริ หารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิ นในช่วงการระบาดของ COVID -19
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5.6 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงจากการที่ ลูกหนี้ หรื อคู่สัญญา ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงตามสัญญา ซึ่ งอาจเป็ นเพราะลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อจงใจไม่ปฏิ บตั ิตาม
สัญญา ส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ทุ ก ประเภท ทั้ง ธุ ร กรรมที่ อ ยู่บ นงบแสดงฐานะการเงิ น (On Balance Sheet) เช่ น เงิ น ให้ กู้ยืม เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ตัว๋ เงิ น
ตลอดจนธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) เช่น หนังสื อสัญญาค้ าประกันประเภทต่างๆ เป็ นต้น
เนื่ องจากบริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด ประกอบธุ รกิ จการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิ จอื่นใด โดยมีธนาคารไทยเครดิ ต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆ
ดังนั้นการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของบริ ษทั ฯ จะเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงในธุ รกรรมด้านสิ นเชื่อของธนาคารเป็ น
หลัก ดังนี้
4.6.1 โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
การบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคาร อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการกากับความเสี่ ยง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิตบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้าน
เครดิตให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานด้านการตลาดสิ นเชื่อ และหน่ วยงานด้านการวิเคราะห์
และอนุมตั ิสินเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สาหรับสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ และ
สิ นเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ธนาคารกาหนดกระบวนการเครดิตที่ แตกต่างออกไป ซึ่ งมีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของลูกหนี้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้ การกาหนดหรื อปรับปรุ งกระบวนการเครดิต
ของธนาคาร หน่ วยงานที่ มีค วามเกี่ ยวข้องกัน จะร่ วมกัน ด าเนิ น การ เพื่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ค วามเสี่ ยงที่
เหมาะสม โดยมีหน่วยงานสอบทานสิ นเชื่อ ทาหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร
4.6.2 อานาจกระทาการ
คณะกรรมการธนาคาร เป็ นผูอ้ นุ มตั ิอานาจกระทาการของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอานาจ
กระทาการครอบคลุมทั้งอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ อานาจการรับความเสี่ ยงประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยกระจายอานาจอนุมตั ิตาม
ความเหมาะสม และพยายามกาหนดให้อานาจอนุมตั ิเป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Authority) โดยอานาจอนุมตั ิ
สิ นเชื่อจะถูกกาหนดทั้งในรู ปองค์คณะ และในรู ปตัวบุคคล ดังนี้
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับองค์คณะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ ชุดที่ 1 และคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อชุดที่ 2 ทาหน้าที่
อนุมตั ิสินเชื่อแต่ละประเภทตามอานาจกระทาการที่กาหนด คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ ทาหน้าที่พิจารณาผ่อนปรน
เงื่อนไขในการชาระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ตามอานาจกระทาการที่กาหนด
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- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับรายบุคคล
ธนาคารมีการกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับบุคคลให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ภายใต้วงเงินอนุมตั ิ และ
อานาจกระทาการที่ธนาคารกาหนด เพื่อความคล่องตัวและประสิ ทธิภาพในกระบวนการสิ นเชื่อ
4.6.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
- การพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ
ในกระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ ธนาคารให้ความสาคัญกับการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
ที่ดูแลลูกค้า และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกหน้าที่ออกจาก
กัน อย่างชัด เจน ส าหรั บ ลู ก ค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ ก ารตลาดสิ น เชื่ อ เป็ นผูด้ ู แลลู กค้า จัด โครงสร้ างสิ น เชื่ อ และน าเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ เหมาะสมให้แก่ ลูก ค้า ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ที่ กาหนดขึ้ น และเป็ นผูจ้ ัด เตรี ยม รวมถึ ง
สนับสนุ นข้อมูลให้แก่ผูว้ ิเคราะห์เครดิ ตได้อย่างเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ ยง โดยผูว้ ิเคราะห์ เครดิ ตจะเป็ นผูท้ ี่
จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุมตั ิสินเชื่อ และนาเสนอขออนุมตั ิตามกระบวนการ สาหรับลูกค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม (SMEs) เจ้าหน้าที่การตลาดสิ นเชื่อเป็ นผูด้ ูแลลูกค้า โดยการจัดโครงสร้างสิ นเชื่อจะพิจารณาร่ วมกับผู ้
วิเคราะห์เครดิ ต และผูว้ ิเคราะห์เครดิ ตจะเป็ นผู ้จดั ทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุ มตั ิสินเชื่ อ และพิจารณา
นาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ หรื อผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่ อให้กระบวนการพิ จารณาและอนุ ม ัติ สินเชื่ อ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน
ธนาคารจึงกาหนดหลักเกณฑ์ข้ ึนภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) และพัฒนาระบบงานด้านสิ นเชื่อขึ้นมาตามแต่ละ
ประเภทผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนา Credit Rating และ Bureau Score มาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยคัดกรองลูกค้า เพื่อให้กระบวนการ
พิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น
- การปฏิบตั ิการด้านสิ นเชื่อหลังการอนุมตั ิ
ธนาคารใช้ห ลัก การรวมศู น ย์ง านปฏิ บัติ ก ารด้านสิ น เชื่ อ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารด้านสิ น เชื่ อ มี ม าตรฐาน มี
ประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามที่ได้มีการอนุมตั ิ โดยรวมศูนย์งานด้านการจัดทาเอกสารสัญญา นิติกรรมด้านหลักประกัน การ
ตั้งวงเงินและการเบิกใช้วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารด้านสิ นเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการสื บค้นข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)
- การทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อเป็ นอย่างมาก โดยถือว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญต่อ
การพัฒนามาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร โดยกาหนดให้มีการทบทวนสิ นเชื่อธุรกิจทุกรายที่มีวงเงิน
หรื อยอดคงค้างตั้งแต่ 5 ล้านบาท และวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด หรื อเมื่อ
มีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบกับลูกหนี้อย่างมีนยั สาคัญ
- การติดตามคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารกาหนดให้หน่ วยงานเก็บเงิ นและเร่ งรัดหนี้ สิน ประเมินคุณภาพสิ นเชื่ อ และติดตามลูกหนี้ อย่าง
ใกล้ชิด โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการติดตามอย่างชัดเจน หากพบว่ามีลูกหนี้ รายใดที่เริ่ มส่ งสัญญาณที่ จะมีการผิดนัดชาระหนี้
จะเข้าดาเนิ นการโดยทันที โดยยึดแนวทางการติ ดตามหนี้ ที่รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และมีการรายงานผลการ
ติดตามหนี้ต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่าเสมอ
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- การแก้ไขหนี้
ธนาคารจะเริ่ ม เข้า สู่ ก ระบวนการแก้ไ ขหนี้ นั บ ตั้ง แต่ ลู ก หนี้ ประสบปั ญ หา เพื่ อ ให้ ลู ก หนี้ กลับ มามี
ความสามารถในการชาระหนี้ หรื อเพื่อให้ธนาคารเกิดความเสี ยหายน้อยที่สุด โดยแนวทางหรื อวิธีในการปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ธนาคารได้มอบหมายให้มี คณะกรรมการปรั บ
โครงสร้างหนี้ และทีมงานดูแลเรื่ องการแก้ไขหนี้ โดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ดา้ นการตลาดสิ นเชื่อมีส่วนร่ วมในการแก้ไขหนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดทั้งแก่ลูกหนี้ และธนาคาร และเมื่อมีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แล้ว จะต้องมีการติดตาม ดูแลคุณภาพ
หนี้ และรายงานต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4.6.4 เครื่ องมือการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของเครื่ องมือที่ใช้จดั ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากจะ
ช่วยให้กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยธนาคารได้นาข้อมูลคะแนนเครดิต (Bureau Score) มา
ใช้ประกอบในการพิจารณาสิ นเชื่ อรายย่อย สาหรับสิ นเชื่อธุ รกิ จ SMEs ธนาคารใช้ Credit Rating จัดระดับความเสี่ ยงของ
ลูกค้าสาหรับใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อเบื้องต้น ทั้งนี้ มีการติดตามผลและประเมินประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมืออย่างต่อเนื่ อง
โดยการจัดทาการทดสอบย้อนกลับ (Back Testing) ขึ้นอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4.6.5 การรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง รายงานความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการกากับความเสี่ ยง และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมถึง
ภาพรวมของ Credit Portfolio เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้านเครดิต ความเพียงพอของเงินกัน
สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิ ทธิภาพเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยง การทดสอบภาวะ
วิกฤตความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็ นต้น
4.6.6 การป้องกันหรื อลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีแนวทางในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตที่สาคัญดังนี้
- การก าหนดให้กระบวนการด้านสิ น เชื่ อ มี ก ารถ่ วงดุ ล อานาจ (Check and Balance) โดยจัด โครงสร้ าง
องค์กรด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- การกาหนดระดับอานาจอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk-Based Authority)
- การก าหนดหลัก เกณฑ์ เพื่ อ ใช้เป็ นมาตรฐานในการอ านวยสิ น เชื่ อ ภายใต้ก รอบโครงการ (Product
Program) ซึ่งครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกค้าเป้ าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็ นต้น
- การกาหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สินที่จะรับเป็ นหลักประกัน สภาพคล่อง
และอัตราการรับหลักประกันที่เหมาะสม
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4.6.7 แนวทางทีใ่ ช้ ในการกาหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ตสิ นเชื่อ (Credit Concentration Risk) ซึ่ งเป็ นส่ วน
สาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ธนาคารจึงมีการบริ หารจัดการ รวมถึงการรายงานการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ และ
คุณภาพของพอร์ตสิ นเชื่ออย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้พอร์ตมีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ งมากเกินไป นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดวงเงินสู งสุ ดในการให้สินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า (Single Lending Limit)
ประเภทต่างๆ ไว้เป็ นสัดส่วนร้อยละของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
4.6.8 คาจากัดความ “การผิดนัดชาระหนี”้ และ “การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ”
- การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ ลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (เงินต้นหรื อดอกเบี้ย) เกิ นกว่า 90 นับแต่วนั ถึง
กาหนดชาระ ไม่วา่ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาตามสัญญา หรื อวันที่ธนาคารทวงถามหรื อเรี ยกให้ชาระคืน แล้วแต่
วัน ใดจะถึ งก่ อ น หรื อ ลู กหนี้ ที่ จัด เป็ นสิ น ทรั พ ย์จัด ชั้น ต่ ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การจัดชั้น และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง การที่ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญในระหว่างงวด
โดยจานวนที่ลดลงนั้นสูงกว่าจานวนที่คาดว่าจะลดลงตามเวลาที่ผา่ นไปหรื อจากการใช้งานตามปกติ
4.6.9 การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันสารอง
ธนาคารมีการจัดชั้นและการกันเงินสารองให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 9 (IFRS 9) เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการบริ หาร
ความเสี่ ยงของธนาคาร
ธนาคารกาหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง สาหรับสิ นทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงิ น
โดยมีการจัดชั้นเป็ นรายบัญชีตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิต ดังนี้
(1) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ยกเว้นตราสารทุ น ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่ มแรกที่ ซ้ื อหรื อได้มา (Purchased or Originated Credit Impaired) ใช้มูล
หนี้ ซึ่ งประกอบด้วย ยอดคงค้างของเงิ นต้น รวมรายได้ดอกเบี้ ยค้างรับ รายได้ดอกเบี้ ยที่ ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และภาระ
ผูกพันที่เกี่ยวข้อง เป็ นฐานในการคานวณเงินสารองที่ตอ้ งกัน
ธนาคารจัด ชั้น และกัน เงิ น ส ารองส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตามที่ ก าหนดไว้ขา้ งต้น โดยแยก
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1.1) สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต
(Performing) ธนาคารกันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100 ของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
(12-Month Expected Credit Losses) โดยคานวณจากผลต่างระหว่างมูลหนี้ตามที่กาหนดข้างต้น กับกระแสเงินสดที่ธนาคาร
คาดว่าจะได้รับ ซึ่ งพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้ จะไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาภายใน 12 เดื อนข้างหน้า คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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(1.2) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
(1.3) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินในข้อ (1.2) และ (1.3) ธนาคารกันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100 ของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime Expected Credit Losses) โดยคานวณจากผลต่างระหว่างมูลหนี้
ตามที่ กาหนดข้างต้น กับกระแสเงิ นสดที่ ธนาคารคาดว่าจะได้รับ ซึ่ งพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ที่ลูกหนี้ จะไม่ปฏิ บตั ิตาม
สัญญาตลอดอายุของสัญญา คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ที่ มี ก ารด้อ ยค่ าด้า นเครดิ ต เมื่ อ เริ่ ม แรกที่ ซ้ื อ หรื อ ได้ม า (Purchased or Originated Credit Impaired) จัด ชั้น
สิ นทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์
และภาระผูกพันตามที่กาหนดในข้อ (1.1)-(1.3)
(2) สิ น ทรั พ ย์อื่ น นอกเหนื อ จากสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตามข้อ (1) จัด ชั้น สิ น ทรั พ ย์ต ามหลัก เกณฑ์ ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และกันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนสิ นทรัพย์ที่มีการจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์ที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
(3) ภาระผูกพันทางการเงิน
(3.1) กรณี ที่ภาระผูกพันทางการเงินมีกระแสเงินสดรับเกี่ยวเนื่ องกันกับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น หรื อ
ภาระผูกพันทางการเงินของลูกหนี้ จัดชั้นภาระผูกพันทางการเงินดังกล่าวไว้ในชั้นเดียวกับการจัดชั้นสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ของลูกหนี้
(3.2) กรณี ที่ภาระผูกพัน ทางการเงิ นไม่มีกระแสเงิ นสดรับเกี่ ยวเนื่ องกันกับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หรื อภาระผูกพันทางการเงินของลูกหนี้ จัดชั้นตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ (1)
การกันเงินสารองสาหรับภาระผูกพันทางการเงิน พิจารณาจากการจัดชั้นและอ้างอิงหลักเกณฑ์การ
กันเงินสารองตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตในข้อ (1.1) – ( 1.3)
ทั้งนี้ การตัด รายการสิ น ทรั พ ย์ที่ เสี ย หายออกจากบัญ ชี รวมถึ ง การจัด ชั้น และการกัน เงิ น ส ารองส าหรั บ
สิ นทรัพย์และภาระผูกพันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ เป็ นไปตามนโยบาย และ/หรื อ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น ธนาคารยังมีแนวทางในการพิจารณากันสารองเพิ่มเติม
จากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) ด้วย
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5.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางที่ 8 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วย : พันบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2563

1. สิ นทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ สุทธิ 2/
1.3 เงินฝำกและดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ /3
1.4 สินทรัพย์อนุ พนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/
2.1 กำรรับอำวัลตัว๋ เงิน กำรค้ำประกันกำรกูย้ ืมเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และกำรค้ำประกันอืน่ ๆ
2.2 สัญญำอนุ พนั ธ์นอกตลำด5/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนำคำรได้ผกู พันไว้แล้ว

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

1/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขใหม่ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
และรวมเงิ นให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับสุ ทธิ ของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิ นด้วย
2/

หมำยรวมถึงเงิ นลงทุนในลูกหนี้ ดว้ ย ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

3/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

4/

ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ

5/

รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เ กี่ยวข้องกับตรำสำรทุนด้วย
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ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศของลูกหนี้
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/

สิ นทรั พย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้ สิ นเชื่ อและ
ดอกเบี้ย ค้ างรับ

ประเทศของลู กหนี้
รวม

สุ ทธิ 1/

1. ประเทศไทย
2. ต่ำงประเทศ
(ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

77,804,773

ในตราสารหนี้สุ ทธิ

72,822,848

72,822,848

2/

3,460,722

-

77,804,773

เงินลงทุน

3,460,722

เงินฝาก
และดอกเบี้ย ค้ างรับ

สิ นทรัพ ย์
อนุพันธ์

สุ ทธิ /3

1,521,203
1,521,203

การรั บอาวัลตั๋วเงิน การ
คา้ ประกันการกู้ยืมเงิน
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
และการคา้ ประกันอืน่ ๆ

รวม

สั ญญาอนุพันธ์
นอกตลาด

/5

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ ซึ่งธนาคารได้
ผู กพันไว้แล้ ว

123,230

22,601

-

100,629

-

-

-

-

123,230

22,601

-

100,629

1/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขใหม่ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และรวมเงิ นให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับสุ ทธิ ของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิ นด้วย

2/

หมำยรวมถึงเงิ นลงทุนในลูกหนี้ ดว้ ย ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

3/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

4/

ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ

5/

รวมถึงอนุพนั ธ์ที่เ กี่ยวข้องกับตรำสำรทุนด้วย

ตารางที่ 10 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่วย : พันบาท

รายการ
1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย ค้ำงรับสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ สุทธิ 2/
1.3 เงินฝำกและดอกเบี้ย ค้ำงรับสุทธิ /3
1.4 สินทรัพย์อนุ พนั ธ์
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 4/
2.1 กำรรับอำวัลตัว๋ เงิน กำรค้ำประกันกำรกูย้ ืมเงิน
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และกำรค้ำประกันอื่นๆ
2.2 สัญญำอนุ พนั ธ์นอกตลำด5/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนำคำร
ได้ผกู พันไว้แล้ว

31 ธันวาคม 2563
อายุไ ม่เกิน 1 ปี
19,321,867
14,620,248
3,180,416
1,521,203

อายุเกิน 1 ปี

รวม

58,482,906
58,202,600
280,306

77,804,773
72,822,848
3,460,722

-

1,521,203

39,630

83,600

123,230

22,601

-

22,601

-

-

-

17,029

83,600

100,629

1/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขใหม่ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
และรวมเงิ นให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับสุ ทธิ ของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิ นด้วย
2/

หมำยรวมถึงเงิ นลงทุนในลูกหนี้ ดว้ ย ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
4/
ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ
5/
รวมถึงอนุพน
ั ธ์ที่เ กี่ยวข้องกับตรำสำรทุนด้วย
3/
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ตารางที่ 11 มูลค่ ายอดคงค้ างของเครื่ องมือทางการเงิน ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต และเงินสารองที่
กันไว้ (General provision และ Specific provision)
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
มูล ค่ าเงินสารอง 2/ ของฐานะทีใ่ ช้ วิธี SA

มูล ค่ ายอดคงค้ าง
ฐานะทีด่ ้ อยคุณภาพ/ ฐานะ

รายการ

1/

ทีผ่ ิดนัดชาระหนี้
(Defaulted exposures)

1. เงินให้สินเชื่ อและดอกเบี้ยค้ำงรับ 4/
2. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 5/
3. เงินฝำกและดอกเบี้ยค้ำงรับ

6/

4. สัญญำค้ำประกันทำงกำรเงิน และค้ำประกันอื่นๆ
5. ภำระผูกพันวงเงินสินเชื่ อ
รวม
1/

7/

ฐานะทีไ่ ม่ด้อยคุณภาพ/

74,355,363

3,544,376

2,922,430

-

72,822,848

40,000

3,461,226

40,505

-

40,505

-

3,460,722

-

1,521,203

-

-

-

-

1,521,203

19,177

-

19,177

-

22,601

-

-

100,629

-

77,928,003

-

-

100,629

2,093,640

621,946

มูล ค่ าสุ ทธิ 3/

2,011,862

41,778

7/

มูล ค่ าเงินสารอง 2/
ของฐานะที
ใ่ ช้ วิธี IRB
Specific provision

2/
ฐานะทีไ่ ม่ผิดนัดชาระหนี้ 1/ มูล ค่ าเงินสารอง
General provision
(Non-defaulted
exposures)

-

79,438,421

-

3,604,058

621,946

2,982,112

ขึ้นกับวิธีที่ธนำคำรพำณิ ชย์ใช้ (1) วิธี SA: ฐำนะที่ดอ้ ยคุณภำพ และฐำนะที่ไม่ดอ้ ยคุณภำพ (2) วิธี IRB: ฐำนะที่ผิดนัดชำระหนี้ และฐำนะที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ สำหรับฐำนะที่ดอ้ ยคุณภำพ/ฐำนะที่ผิดนัดชำระหนี้ (Defaulted exposures) ให้พิจำรณำ
ในแนวทำงเดียวกันกับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มกี ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non-performing) ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน

2/

หมำยถึง ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมที่กำหนดใน TFRS 9 ทั้งนี้ สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่ตอ้ งแสดงมูลค่ำเงินสำรองตำมที่กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน (TFRS 7) โดยมูลค่ำยอดคงค้ำงของเครื่ องมือทำงกำรเงินประเภทดังกล่ำว จะแสดงด้วยยอดสุ ทธิ จำกมูลค่ำเงินสำรองแล้ว

3/

มูลค่ำสุ ทธิ = มูลค่ำยอดคงค้ำง - มูลค่ำเงินสำรอง

4/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี และผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้วย

5/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้

6/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ

7/

ก่อนคูณค่ำแปลงสภำพ

ตารางที่ 12 มูลค่ ายอดคงค้ างของเงินให้ สินเชื่ อและดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่อนพิจารณาผลการปรับ
ลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศของลูกหนี้ และตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2563
เงินให้สนิ เชื่อรวมดอกเบีย้ ค้างรั บ

1/

เงินลงทุนในตราสารหนี้

2/

ประเทศของลูกหนี้
ทีไ่ ม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี

ทีม่ ีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี

นัยสาคัญของความเสีย่ งด้ าน นัยสาคัญของความเสีย่ งด้ าน
เครดิต

ทีม่ ีการด้ อยค่าด้ านเครดิต

เครดิต

1. ประเทศไทย

70,493,532

2. ต่ำงประเทศ
(ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น

70,493,532

-

3,861,831
3,861,831

2,011,862
2,011,862

ทีไ่ ม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี

ทีม่ ีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
เมื่อซื้ อหรื อเมื่อเกิดรายการ

-

รวม

นัยสาคัญของความเสีย่ ง
ด้ านเครดิต

76,367,225

-

76,367,225

3,461,226

1/

รวมรำยได้ดอกเบี้ยทีย่ งั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี และผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้ำงรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้

ทีม่ ีการด้ อยค่าด้ านเครดิต

นัยสาคัญของความเสีย่ ง ทีม่ ีการด้ อยค่าด้ านเครดิต
ด้ านเครดิต

3,461,226

-

ทีม่ ีการเพิ่มขึน้ อย่ างมี

เมื่อซื้ อหรื อเมื่อเกิด

รวม

รายการ

-

40,000

-

-

-

40,000

3,501,226
-

3,501,226
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ตารางที่ 13 มู ลค่ าของเงิน ส ารองที่กัน ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี้สู ญ ที่ตัด ออกจากบั ญ ชี
ระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบี้ยค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศของ
ลูกหนี้
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2563
เงินให้สนิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรั บ 1/
ประเทศของลูกหนี้

3/

มูลค่าเงินสารอง ของฐานะทีใ่ ช้ วิธี SA
General Provision

1. ประเทศไทย
2. ต่ำงประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้ งสิ้ น

4/

621,946

เงินลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าหนีส้ ูญที่

Specific provision

ตัดออกจากบัญชีระหว่ าง

2,922,430
2,922,430

1/

รวมมูลค่ำเงิ นสำรองและหนี้ สู ญที่ตดั ออกจำกบัญชีระหว่ำงงวดของเงิ นให้สิ นเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิ นด้วย

2/

ไม่รวมเงิ นลงทุนในลูกหนี้

3/

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

4/

ให้เ ปิ ดเผยมูลค่ำเป็ นยอดรวม

งวด

3/

มูลค่าเงินสารอง ของฐานะที่ ใช้ วิธี SA
General Provision

637,662
637,662

4/

Specific provision

40,505
40,505

-

ตารางที่ 14 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ * ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
ประเภทธุรกิจ

1. กำรเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
4. กำรสำธำรณูปโภคและบริ กำร
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่ำซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

ที่ ไม่มกี ารเพิ่ มขึน้
ที่ มกี ารเพิ่ มขึน้ อย่ าง
ที่ มกี ารด้ อ ยค่ าด้ าน
อย่ างมีนัยสาคัญ
ที่ มกี ารด้ อ ยค่ าด้ าน
มีนัยสาคัญของความ
เครดิต เมื่อ ซื้ อ หรื อ
ของความเสี่ ยงด้ าน
เครดิต
เสี่ ยงด้ านเครดิต
เมื่อ เกิดรายการ
เครดิต
679,883
38,877
26,556
32,826,990
2,036,937
1,431,810
7,887,260
386,260
84,293
10,097,492
560,428
199,890
3,769,738
426,980
205,494
1,488,510
122,296
34,605
13,743,660
290,052
29,213
70,493,533
3,861,830
2,011,861
-

รวมทั้ งสิ้ น

745,317
36,295,736
8,357,814
10,857,810
4,402,211
1,645,412
14,062,924
76,367,224

* รวมรำยได้ดอกเบี้ย ที่ย งั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี และผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย ค้ำงรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้วย
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ตารางที่ 15 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด สาหรับเงินให้ สินเชื่ อ และดอกเบีย้ ค้ างรับ* จาแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
มูล ค่ าเงินสารอง 1/ ของฐานะที่ ใช้ วิธี SA
ประเภทธุรกิจ
General Provision2/
1. กำรเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
4. กำรสำธำรณูปโภคและบริ กำร
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่ำซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

621,946

Specific provision
4,081
2,011,886
140,749
361,531
56,008
40,275
307,900
2,922,430

มูล ค่ าหนี้สู ญ
ที่ ตัดออกจาก บัญชี
ระหว่ างงวด
17
589,504
1,136
1,959
133
541
44,372
637,662

* รวมมูลค่ำเงินสำรองและหนี้สูญทีต่ ดั ออกจำกบัญชีระหว่ำงงวดของเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้ำงรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้วย
1/

ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น

2/

ให้เปิ ดเผยมูลค่ำเป็ นยอดรวม
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ตารางที่ 16 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific
provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
มูล ค่ าเงินสารอง1/ ของฐานะที่ ใช้ วิธี SA

รายการ
เงินสำรองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
เงินสำรองทีก่ นั ไว้เ พิ่มหรื อลดระหว่ำงงวด

2/

เงินสำรองอื่น (เงินสำรองที่กนั ไว้สำหรับขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เงิน
สำรองที่กนั ไว้สำหรับกำรควบรวม หรื อขำยกิจกำร)

หนี้ สูญทีต่ ดั ออกจำกบัญชีระหว่ำงงวด
เงินสำรองลดลงจำกกำรขำยหนี้
เงินสำรองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลำยงวด

รวม

General Provision
478,205

Specific provision
2,238,290

2,716,495

143,741

1,525,116

1,668,857

621,946

637,662
203,314
2,922,430

637,662
203,314
3,544,376

* รวมมูลค่ำเงินสำรองของเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้ำงรับของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้วย
1/

ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น

2/

ไม่รวมผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้นของเครื่องมื อทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
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ตารางที่ 17 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
ประเภทสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ลูกหนี้ ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภำครัฐบำล
2. ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนัก
ควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำม
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รำยย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม

สินทรั พย์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

73,786,188
4,870,264

รายการนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน*

6,100,358
-

รวม

79,886,546
4,870,264

119,937

6,000,162

6,120,099

2,279,305

66,381

2,345,686

60,003,085
4,170,327
2,343,270
1,264,667
75,050,855

32,955
860
11,300
6,111,658

60,036,040
4,171,187
2,343,270
1,275,967
81,162,513

* รวมรำยกำร Repo Transactions ทุกรำยกำร (รวมถึงธุ รกรรม Reverse repo ด้วย)

สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นเที ยบเคียง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอก (External Credit Assessment Institutions
– ECAIs) กับ Rating Grade ของลูกหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่เลือกใช้จานวน 4 สถาบันได้แก่ Standard and Poor’s,
Fitch Ratings, บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating) และบริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand)) ดังนี้
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมื อนกับลู กหนี้ ภาครั ฐบาล ลู กหนี้ สถาบันการเงิ น และลูกหนี้ บริ ษ ัทหลักทรั พย์ เลื อกใช้
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
2. ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนักความเสี่ ยง = 0 เลือกใช้สถาบันจัดอันดับ
เครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน เลือกใช้สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating)
และ บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand))
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กระบวนการกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นเที ยบเคี ยง Rating ที่ ลูกหนี้ ได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกกับ Rating Grade ของ
ลูกหนี้ ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้าน
เครดิ ตสาหรับธนาคารพาณิ ชย์โดยวิธี Standardized Approach (SA) เพื่อใช้เที ยบเคียงกับน้ าหนักความเสี่ ยงตามประเภทลูกหนี้ ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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ตารางที่ 18 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน * ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2563

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ลูกหนี้
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs)
ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กำรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภำครัฐบำล
2. ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน
และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รำยย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ น

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
0

20

10,870,426

50

ยอดคงค้ างที่ ไม่มี Rating
100

150

0

20

35

50

75

100

150

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119,937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,042,122

-

-

1,624,741

-

-

0

20

-

50

-

100

-

150

-

-

3,986,756

343,131
ยอดคงค้ าง

0

20
856

3,904,647
35

14

50

-

56,728,247
266,539
75

26,855

100
2,415

310,517

150

250

935,310

*หลังคูณค่ำแปลงสภำพ
1/

ในส่วนทีไ่ ม่มีกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ซึ่งน้ ำหนักควำมเสี่ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่วนของเงินสำรองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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การป้องกันหรื อปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
- นโยบาย และกระบวนการบริ หารและประเมินมูลค่าหลักประกัน
กลุ่มธุรกิ จทางการเงินตระหนักดีวา่ ความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงที่ อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อกลุ่มฯ โดยส่ วน
ใหญ่เกิ ดจากการให้สินเชื่ อ ซึ่ งสามารถปรับลดความเสี่ ยงได้โดยอาศัยหลักประกัน และการค้ าประกัน จึ งได้จดั ทานโยบายหลักประกัน
เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- ประเภทหลักประกัน และประเภทการค้ าประกันที่สาคัญของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
หลักประกันทางการเงิน
 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรื อบัตรเงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล
 ทองคา
 หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การอาวัล โดยธนาคารพาณิ ชย์






หลักประกันที่ไม่ใช่
หลักประกันทางการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์
ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
รถจักรยานยนต์

ผูค้ ้ าประกัน





รัฐบาล / ธนาคารกลาง
รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั เอกชน

ทั้งนี้ประเภทของหลักประกันที่นามาใช้ปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจะต้องเป็ นหลักประกันทางการเงิน หรื อการค้ าประกัน
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ตารางที่ 19 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2563
ประเภทสิ นทรั พ ย์

หลักประกันทาง
1/

การเงิน

ลู กหนี้ที่ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ลูกหนี้ ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภำครัฐบำล
2. ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถำบัน
กำรเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รำยย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รวม

9,611,520
-

การคา้ ประกันและ
อนุพันธ์ ด้านเครดิต

-

6,000,162

-

303,564

-

3,307,793
1
870
9,612,390

-

*มูลค่ำหลังกำรพิจำรณำผลกำรหักกลบหนี้ท้ งั ใน และนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ว
1/

หลักประกันทำงกำรเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุญำตให้นำมำปรับลดควำมเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral)

5.8 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
การลงทุนด้านตราสารทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่ได้รับจากการชาระหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ตารางที่ 20 มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร
หน่วย : พันบาท

มูล ค่ าฐานะที่ เกีย่ วข้ อ งกับตราสารทุ น
1. มูลค่ำฐำนะทีเ่ กีย่ วข้องกับตรำสำรทุน
1.1. มูลค่ำตรำสำรทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ)
1.2. มูลค่ำตรำสำรทุนอืน่ ๆ (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ)
2. กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยตรำสำรทุนระหว่ำงงวดกำรรำยงำน
3. ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่ำทุน) สุทธิจำกกำรตีรำคำเงินลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ ำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
4. มูลค่ำเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับฐำนะทีเ่ กีย่ วข้องกับตรำสำรทุนแยกตำมวิธีกำรคำนวณทีธ่ นำคำรใช้วธิ ี SA

31 ธันวาคม 2563
2,084
474
217

6. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 21 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอียด
ไม่มีขอ้ มูล

31

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนประจาปี 2563

ตารางที่ 21 การกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน
หน่ วย : พันบาท
รายการที่เกีย่ วข้ อ งกับเงินกองทุน ประจางวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงินที่เผยแพร่ ต่อ จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์
สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน
การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ก)
(ข)

การอ้ างอิง
(ค)

สินทรั พย์
1

เงินสด

2

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ

3

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

-

-

4

สินทรัพย์อนุพนั ธ์

-

-

5

เงินลงทุนสุทธิ

6

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วมสุทธิ

7

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ

521,068

521,068

7,521,365

7,521,365

3,463,280
-

3,463,280
-

7.1 เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้

68,898,365

68,898,365

7.2 ดอกเบี้ยค้ำงรับและรำยได้ดอกเบี้ยทีย่ งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ

1,468,697

1,468,697

7.3 ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้ น

(3,544,376)

(3,544,376)

รวม เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ

66,822,686

66,822,686

156,496

156,496

1,126,480

1,126,480

(I)

8

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ

9

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ

10

ค่ำควำมนิ ยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ

162,036

162,036

(G)

11

สินทรัพย์ภำษีเ งินได้รอตัดบัญชี

261,206

261,206

(H)

12

สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

544,943

544,943

80,579,560

80,579,560

หนีส้ นิ
13

เงินรับฝำก

64,505,565

64,505,565

14

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน

5,675,614

5,675,614

15

หนี้ สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม

63,288

63,288

16

หนี้ สินทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

-

-

17

หนี้ สินอนุพนั ธ์

-

-

18

ตรำสำรหนี้ ทอี่ อกและเงินกูย้ ืม

-

-

19

ประมำณกำรหนี้ สิน

169,036

169,036

20

หนี้ สินภำษีเ งินได้รอตัดบัญชี

-

-

21

หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ นิ

1,920,710

1,920,710

72,334,213

72,334,213
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หน่ วย : พันบาท
รายการที่เกีย่ วข้ อ งกับเงินกองทุน ประจางวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงินที่เผยแพร่ ต่อ จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์
สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน
การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ก)
(ข)

การอ้ างอิง
(ค)

ส่วนของเจ้ าของ
22.1 ทุนเรื อนหุ้น
22.1.1 ทุนจดทะเบียน

3,100,326

22.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ
22.1.1.2 หุ้นสำมัญ
22.1.2 ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
22.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ
22.1.2.2 หุ้นสำมัญ

-

3,100,326
-

3,100,326

3,100,326

3,100,326

3,100,326

3,100,326

3,100,326

(A)

22.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น

-

-

22.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้น

-

-

22.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิ

-

-

22.3.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ

-

-

22.3.3 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

-

-

22.4 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

22.5 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสำมัญ

-

-

22.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
22.6.1 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
22.6.2 องค์ประกอบอื่นๆ

263,318
240,493
22,825

261,427
261,427
-

(D)

22.7 กำไร (ขำดทุน) สะสม

1,597,666

1,847,037

(B,C,E)

-

-

22.7.1.1 ทุนสำรองตำมกฎหมำย

-

-

22.7.1.2 อื่น ๆ

-

-

22.7.1 จัดสรรแล้ว

22.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร

1,597,666

1,847,037

22.8 หัก หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

22.9 หัก หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสำมัญ

-

-

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่

4,961,310

22.10 ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม

5,208,790

3,284,037

3,036,557

รวมส่วนของเจ้ าของ

8,245,347

8,245,347

รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้ าของ

80,579,560

80,579,560

(E)
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ตารางที่ 22 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน
หน่วย : พันบาท

รายการ

องค์ ประกอบของเงินกองทุน แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงในงบ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ การเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การ
รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน กากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(จ)
(ง)

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน

3,100,326

(A)

กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร

1,227,914

(B)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ

263,318

-

ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

-

รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ

รำยกำรของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เ ฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมทีส่ ำมำรถ
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของก่อ นรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล

1,891

(C)

261,427

(D)

2,940,410

(E)

7,531,968

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
15,897

(F)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (นอกเหนื อจำกค่ำควำมนิ ยม)

162,036

(G)

สินทรัพย์ภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชี

261,206

(H)

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ

439,139

ผลขำดทุนสุทธิ

รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)

7,092,829

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

28,335

รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)

28,335

รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

(E)

7,121,164

เงินกองทุนชั้ นที่ 2: รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 2
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (TC = T1+T2)

620,011
47,225

(I)
(E)

667,236
7,788,400
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หมายเหตุและอ้างอิงตาราง 9 และตาราง 10
หน่วย : พันบำท

รายงานในงบดุล
(A) หุ้นสำมัญ
(B,C,E) กำไรสะสมคงเหลือ - ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กำไรสะสม - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 1/2563
กำไรสำหรับงวด 2/2563
* ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

3,100,326
857,801
455,073
611,971
(84,073)
1,840,772
6,265

การนับเงินกองทุน
(A) ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน
(B) กำรนับเงินกองทุน - ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กำไรสะสม - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 1/2563
กำไรสำหรับงวด 2/2563
* ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี
* ส่วนเกินทุน จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ของผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี
(C)
ส่วนเกินทุน จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน ปี 2563

1,847,037
(D) ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
(E) กำไรสะสมคงเหลือ - ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรสะสม - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 1/2563
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี

261,427
2,789,436
303,761
(56,640)
3,036,557

(D) รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
(E) กำรนับเงินกองทุน - ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรสะสม - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 1/2563
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี
ส่วนเกินทุน จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน ปี 2563

3,100,326
857,801
455,073
(84,960)
1,227,914
887
1,004
1,891
261,427
2,789,436
303,761
(56,640)
3,036,557
670
3,037,227

รำยกำรของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์เฉพำะส่วน
ของผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

(B,C,E) กาไรสาหรับงวด 2/2563
ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

366,999
244,972
611,971

2,940,410

รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
และบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรำ
สำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

28,335

รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
และบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงิน

47,225

(F) ผลขาดทุนสุ ทธิ
บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิง้ จำกัด
บริ ษทั ไทยไมโคร ดิจทิ ลั โซลูชนั่ ส์ จำกัด

(296)
(15,601)
(15,897)

(G) ค่ำควำมนิ ยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ

162,036

(G) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนื อจำกค่ำควำมนิ ยม)

162,036

(H) สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

261,206

(H) สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

261,206

(I) ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น

3,544,376

(I) สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
นับเงินกองทุนได้ไม่เกิน 1.25% ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต เงินสำรอง
สำหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)

49,600,916
620,011
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7. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล www.vnbholding.co.th และ www.tcrbank.com
วันทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูล : 30 เมษายน 2564
ข้ อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2563
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