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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธินิาค่ารตระหันิักด้้ว่าการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงเป็นิพ่�นิฐานิท้�สุำาค่ัญในิการ
ประกอบี้ธิุรกิจ่ของสุถืาบี้ันิการเงินิ โด้ยได้้มิ้การกำาหันิด้แนิวทางในิการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงแต่ละด้้านิ เพ่�อใหั้แนิ่ใจ่ได้้ว่าธินิาค่ารมิ้กลไกกำากับี้
ดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงท้�มิ้ประสุิทธิิภาพ ในิช่่วงท้�ผื่่านิมิา ธินิาค่ารได้้
วิเค่ราะหั์ถืง่ ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้ย� งสุำาค่ัญท้อ� าจ่มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อการประกอบี้ธิุรกิจ่
การเงินิ และนิำามิาปรับี้ปรุงโค่รงสุร้างองค่์กร ตลอด้จ่นิกระบี้วนิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิต่าง ๆ อย่างต่อเนิ่�อง เพ่�อเสุริมิสุร้างใหั้ระบี้บี้การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้ย� งของธินิาค่ารมิ้ประสุิทธิิภาพได้้มิาตรฐานิเท้ยบี้เค่้ยงระด้ับี้สุากล
และสุอด้ค่ล้องกับี้หัลักเกณ์ฑ์์ Basel

การหั้ า มิเด้ิ นิ ทางข้ า มิประเทศ และการหั้ า มิออกนิอกเค่หัะสุถืานิ
ในิยามิวิกาลอ้กค่รั�งในิบี้างประเทศ ซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลใหั้กิจ่กรรมิทางเศรษีฐกิจ่
ต่าง ๆ หัยุด้ช่ะงัก โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง การบี้ริโภค่ภาค่เอกช่นิ และ
การท่องเท้�ยว และทำาใหั้รัฐบี้าลประเทศต่าง ๆ ต้องกู้เงินิเพ่�อใช่้มิาตรการ
ทางการค่ลังในิการกระตุ้นิเศรษีฐกิจ่ มิ้ระด้ับี้หันิ้�สุาธิารณ์ะท้�เพิ�มิสุูงข่�นิ
อันิจ่ะสุ่งผื่ลต่อค่วามิสุามิารถืในิการใช่้จ่า่ ยของภาค่รัฐเพ่อ� กระตุนิ้ เศรษีฐกิจ่
ในิอนิาค่ต นิอกจ่ากนิ้� มิาตรการท้�เข้มิงวด้ด้ังกล่าว ยังสุ่งผื่ลใหั้ธิุรกิจ่
บี้างสุ่วนิประสุบี้กับี้ปัญหัาสุภาพค่ล่อง บี้างสุ่วนิมิ้ปัญหัาถื่งขั�นิล้มิละลาย
ซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลต่อการฟื้้�นิตัวของเศรษีฐกิจ่โลกและเศรษีฐกิจ่ไทยต่อไป

ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� ง ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร และผืู่บี้้ ริหัารระด้ับี้สุูง
มิ้บี้ทบี้าทสุำาค่ัญในิการกำาหันิด้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง ทบี้ทวนิ
ค่วามิเหัมิาะสุมิของนิโยบี้าย และระบี้บี้การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง กำาหันิด้
กลยุทธิ์ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง ตลอด้จ่นิดู้แลและติด้ตามิค่วามิเสุ้ย� งของ
ธินิาค่ารใหั้อยูใ่ นิระด้ับี้ท้เ� หัมิาะสุมิเพ่อ� ใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่ารท้�ได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร

คืวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่ของนึ่โยบายการคื้าและห่วงโซ่่การผลิต่ระหว่างปัระเที่ศ
โดยเฉพาะนึ่โยบายที่างการคื้าของสี่หรัฐอเมริกาและจ่นึ่ เปั็นึ่อุปัสี่รรคื
ต่่อการขยายต่ัวของเศรษฐกิจโลกอ่กปัระการหนึ่่ง� การท้นิ� ายโจ่ ไบี้เด้นิ
เข้ารับี้ตำาแหันิ่งเป็นิประธิานิาธิิบี้ด้้ค่นิใหัมิ่ของสุหัรัฐอเมิริกา จ่ะได้้สุ่งผื่ล
ใหั้ ค่ วามิขั ด้ แย้ ง ทางการค่้ า ระหัว่ า งสุองประเทศมิ้ ค่ วามิรุ นิ แรงลด้ลง
โด้ยนิโยบี้ายทางการค่้าของสุหัรัฐอเมิริกาจ่ะเปล้�ยนิแปลงไปสุู่การสุร้าง
ค่วามิร่วมิมิ่อแบี้บี้พหัุภาค่้ แทนิการด้ำาเนิินินิโยบี้ายก้ด้กันิทางการค่้าแบี้บี้เด้ิมิ
ท้�สุหัรัฐอเมิริกาเค่ยด้ำาเนิินิการมิาในิยุค่ประธิานิาธิิบี้ด้้โด้นิัลด้์ ทรัมิป์
อย่างไรก็ตามิ จ่ากการแข่งขันิเพ่�อเป็นิผืู่้นิำาของเศรษีฐกิจ่โลกระหัว่าง
สุองประเทศจ่ะยังด้ำาเนิินิต่อไป และเป็นิช่นิวนิสุร้างค่วามิขัด้แย้งกระทบี้
ต่ อ ระบี้บี้การค่้ า โลกเป็ นิ ระยะ ๆ นิอกจ่ากนิ้� ยั ง มิ้ ค่ วามิไมิ่ แ นิ่ นิ อนิ
ในิการเปล้ย� นิแปลงของหั่วงโซึ่่การผื่ลิตโลกท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้อย่างต่อเนิ่อ� ง
จ่ากสุงค่รามิการค่้าในิช่่วงท้�ผื่่านิมิา และจ่ากสุถืานิการณ์์การแพร่ระบี้าด้
ของโค่วิด้-19 ท้�จ่ะสุ่งผื่ลต่อการเค่ล่�อนิย้ายฐานิการผื่ลิตของโลก

กระบี้วนิการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งของธินิาค่ารประกอบี้ด้้ ว ย การระบีุ้
ค่วามิเสุ้�ยงสุำาค่ัญซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของ
ธินิาค่าร การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยงแต่ละประเภท การติด้ตามิและค่วบี้คุ่มิ
ค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ภายในิระด้ับี้ท้�เหัมิาะสุมิ และการรายงานิค่วามิเสุ้�ยง
ประเภทต่าง ๆ ใหั้ผืู่้เก้�ยวข้องรับี้ทราบี้เพ่�อใหั้สุามิารถืบี้ริหัาร และ/หัร่อ
จ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงได้้ทันิต่อเหัตุการณ์์
หัลักการสุำาค่ัญของการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งตัง� อยูบี้่ นิพ่นิ� ฐานิท้ใ� หั้หันิ่วยงานิ
ธิุรกิจ่ ซึ่่�งด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ท้�ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้�ยง มิ้หันิ้าท้�ท้�ต้องรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ต่อ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนิ่�อง และใหั้ค่วามิเสุ้�ยงอยู่ภายในิ
ขอบี้เขตท้�ได้้รับี้การอนิุมิัติ ตลอด้จ่นิสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายค่วามิเสุ้�ยง
โด้ยรวมิของธินิาค่ารท้�ได้้รับี้การอนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร โด้ย
หันิ่วยงานิบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งทำาหันิ้าท้ต� ด้ิ ตามิและค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้ย� งอย่าง
ต่อเนิ่�องสุมิำ�าเสุมิอ
ภาวะแวด้ล้อมิและค่วามิเสุ้ย� งสุำาค่ัญท้อ� าจ่มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ของธินิาค่าร รวมิถื่งแนิวทางในิการบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงแต่ละด้้านิ
มิ้ด้ังนิ้�
1) ควัามไม่แนิ่นิอนิของภาวัะเศรษฐกิจำโลก
และเศรษฐกิจำไทย

หนึ่่�งในึ่ปััจจัยเสี่่�ยงต่่อการเต่ิบโต่ของเศรษฐกิจโลก คืือ สี่ถานึ่การณ์์
การแพร่ระบาดของโรคืต่ิดเชื้ื�อไวรัสี่โคืโรนึ่า 2019 (โคืวิด-19) ที่่�ยัง
แพร่ระบาดอย่างต่่อเนึ่ือ� งและเปั็นึ่ระลอก ๆ ในึ่หลายปัระเที่ศ รวมถ่ง
ปัระเที่ศไที่ย แมิ้ ว่ า การพั ฒ นิาวั ค่ ซึ่้ นิ จ่ะประสุบี้ค่วามิสุำา เร็ จ่ ในิช่่ ว ง
ปลายปีท้�ผื่่านิมิา แต่กระบี้วนิการกระจ่ายวัค่ซึ่้นิยังด้ำาเนิินิไปอย่างล่าช่้า
และจ่ำากัด้อยู่เฉพาะประเทศท้�พัฒนิาแล้วเป็นิสุ่วนิมิาก ทั�งยังมิ้ค่วามิ
ไมิ่แนิ่นิอนิของประสุิทธิิผื่ลของวัค่ซึ่้นิในิการป้องกันิโค่วิด้-19 ท้ก� ลายพันิธิุ์
ซึ่่� ง อาจ่สุ่ ง ผื่ลใหั้ เ กิ ด้ การแพร่ ร ะบี้าด้ระลอกใหัมิ่ อ้ ก รอบี้ นิำา ไปสุู่ ก าร
ประกาศใช่้มิาตรการค่วบี้คุ่มิการระบี้าด้ต่าง ๆ เช่่นิ การจ่ำากัด้การเด้ินิทาง

ปััจจัยเสี่่ย� งอ่กปัระการต่่อการเต่ิบโต่ของเศรษฐกิจคืือคืวามไม่แนึ่่นึ่อนึ่
ด้านึ่ภููมริ ฐั ศาสี่ต่ร์ ค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิในิขั�นิตอนิการออกจ่ากสุหัภาพยุโรป
ของสุหัราช่อาณ์าจ่ักรเป็นิปัจ่จ่ัยเสุ้�ยงท้�ทำาใหั้ค่วามิเช่่�อมิั�นิทั�วโลกลด้ลง
แมิ้ในิช่่วงปลายปีท้�ผื่่านิมิา สุหัราช่อาณ์าจ่ักรจ่ะสุามิารถืบี้รรลุข้อตกลง
กับี้สุหัภาพยุโรปได้้สุำาเร็จ่ แต่ธินิาค่ารยังค่งต้องจ่ับี้ตามิองการเจ่รจ่า
ข้อตกลงระหัว่างสุหัราช่อาณ์าจ่ักรกับี้ประเทศอ่�นิ ๆ ต่อไป นิอกจ่ากนิ้�
ยังมิ้ค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิทางการเมิ่องอ้กหัลายประการท้�เป็นิปัจ่จ่ัยเสุ้�ยง
ต่อเศรษีฐกิจ่โลก อาทิ ค่วามิขัด้แย้งในิภูมิิภาค่ตะวันิออกกลาง กิจ่กรรมิ
ทางการประท้วงในิประเทศต่าง ๆ และการหัมิด้วาระการด้ำารงตำาแหันิ่ง
ของนิายกรัฐมินิตร้เยอรมินิ้ นิางอังเกลา แมิร์เค่ิล ซึ่่�งจ่ะสุ่งผื่ลต่ออนิาค่ต
ของทั�งภูมิิภาค่ต่อไป
เศรษฐกิจในึ่ปัระเที่ศของไที่ย ยังคืงเผชื้ิญคืวามเสี่่�ยงจากจำานึ่วนึ่
นึ่ักที่่องเที่่ย� วที่่ย� งั คืงอยูใ่ นึ่ระดับต่ำา� และการบริโภูคืภูาคืเอกชื้นึ่ที่่ย� งั ไม่ฟื้นึ่�้ ต่ัว
การแพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ระลอกใหัมิ่เป็นิปัจ่จ่ัยเสุ้ย� งสุำาค่ัญท้สุ� ง่ ผื่ลต่อ
ค่วามิเช่่อ� มิันิ� ของนิักลงทุนิและผืู่บี้้ ริโภค่ กอปรกับี้ภาค่การท่องเท้ย� วท้ย� งั ไมิ่
สุามิารถืกลับี้สุูภ่ าวะปกติทำาใหั้เศรษีฐกิจ่ไทยจ่ะยังค่งฟื้้นิ� ตัวอย่างค่่อยเป็นิ
ค่่อยไปต่อไป นิอกจ่ากนิ้� การแข็งค่่าของเงินิบี้าทก็เป็นิอ้กปัจ่จ่ัยเสุ้ย� งท้อ� าจ่
ซึ่ำ�าเติมิค่วามิเปราะบี้างของสุถืานิการณ์์เศรษีฐกิจ่ช่่วงนิ้� ท้ายท้สุ� ดุ้ ภาระหันิ้�
ค่รัวเร่อนิท้สุ� งู ข่นิ� แตะระด้ับี้สุูงสุุด้เป็นิประวัตกิ ารณ์์กจ่็ ะยังสุ่งผื่ลทางลบี้ต่อ
การบี้ริโภค่ภายในิประเทศ โด้ยเฉพาะค่รัวเร่อนิท้ร� ายได้้ปานิกลางถื่งนิ้อย
ท้�จ่ะได้้รับี้ผื่ลกระทบี้รุนิแรงกว่า
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ทั�งนิ้� ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงอันิเกิด้จ่ากค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิของภาวะ
เศรษีฐกิ จ่ โลกและเศรษีฐกิ จ่ ไทยอั นิ อาจ่สุ่ ง ผื่ลกระทบี้ต่ อ ธิุ ร กิ จ่ ของ
ธินิาค่ารและค่วามิสุามิารถืในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของลูกค่้า ธินิาค่ารจ่่งได้้
จ่ั ด้ ทำา กระบี้วนิการต่ า ง ๆ เพ่� อ ใหั้ ก ารบี้ริ หั ารดู้ แ ลค่วามิเสุ้�ย งเป็ นิ ไป
อย่ า งมิ้ ป ระสุิ ท ธิิ ภ าพ อาทิ การติ ด้ ตามิสุถืานิการณ์์ แ ละการดู้ แ ล
ลู ก ค่้ า รวมิถื่ ง มิ้ สุ อบี้ทานิคุ่ ณ์ ภาพของสุิ นิ เช่่� อ กั บี้ ลู ก หันิ้� อ ย่ า งใกล้ ช่ิ ด้
การประเมิิ นิ การกระจุ่กตัวของค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิตอย่างสุมิำา� เสุมิอ
อ้กทัง� ยังมิ้การจ่ัด้ทำากระบี้วนิการค่าด้การณ์์สุภาวะทางเศรษีฐกิจ่ในิอนิาค่ต
เพ่�อประเมิินิผื่ลกระทบี้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิจ่ากค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิด้ังกล่าว โด้ยมิ้
การตั�งสุำารองผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต และการประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของ
เงินิกองทุนิตามิกระบี้วนิการ Internal Capital Adequacy Assessment
Process (ICAAP) เพ่� อ ใหั้ แ นิ่ ใจ่ว่ า ธินิาค่ารมิ้ ร ะด้ั บี้ ของเงิ นิ กองทุ นิ
เพ้ยงพอ นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารมิ้การจ่ัด้ทำาแผื่นิล่วงหันิ้ารองรับี้การเสุริมิสุร้าง
ค่วามิมิั�นิค่งและแก้ไขปัญหัาเพ่�อเตร้ยมิค่วามิพร้อมิในิการแก้ไขปัญหัาท้�
อาจ่เกิด้ข่นิ� ในิอนิาค่ตไว้ลว่ งหันิ้าอย่างเป็นิระบี้บี้ ตามิหัลักค่วามิระมิัด้ระวัง
อย่างต่อเนิ่�อง
2) การเปีล่ย
� นิแปีลงของกฎเกณฑ์์ทเ่� ก่ย
� วัข้องกับ
การดำำาเนิินิงานิ
–

หลักเกณฑ์์ Basel III

ธินิาค่ารแหั่ ง ประเทศไทยได้้นิำา หัลั ก เกณ์ฑ์์ ก ารกำา กั บี้ ดู้ แ ลเงิ นิกองทุ นิ
สุำา หัรั บี้ ธินิาค่ารพาณ์ิ ช่ ย์ ต ามิหัลั ก เกณ์ฑ์์ Basel III ซึ่่� ง ค่รอบี้ค่ลุ มิ
เร่�องการด้ำารงเงินิกองทุนิและการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่อง
มิาใช่้ตั�งแต่ปี 2556
ในิสุ่วนิของการกำากับี้ดู้แลเงินิกองทุนินิันิ� ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้
ใหั้ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ต้องด้ำารงเงินิกองทุนิเพิ�มิข่�นิทั�งในิเช่ิงปริมิาณ์และ
เช่ิงคุ่ณ์ภาพ เพ่อ� ใหั้เพ้ยงพอท้จ่� ะรองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัายท้อ� าจ่เกิด้ข่นิ� ทัง� ในิภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ และเพ่�อรักษีาเสุถื้ยรภาพของระบี้บี้สุถืาบี้ันิการเงินิ
การปรั บี้ ปรุ ง ท้�สุาำ ค่ั ญ ได้้ แ ก่ การกำา หันิด้อั ต ราสุ่ ว นิเงิ นิ กองทุ นิ ขั�นิ ตำา�
ข่� นิ มิาใหัมิ่ การเพิ� มิ คุ่ ณ์ ภาพเงิ นิ กองทุ นิ ใหั้ มิ้ ค่ วามิเหัมิาะสุมิยิ� ง ข่� นิ
การปรับี้ปรุงการค่ำานิวณ์สุินิทรัพย์เสุ้ย� งใหั้สุะท้อนิค่วามิเสุ้ย� งท้แ� ท้จ่ริง และ
ค่รอบี้ค่ลุมิธิุรกรรมิได้้ค่รบี้ถื้วนิยิง� ข่นิ� โด้ยธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ใหั้
ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ด้าำ รงเงินิกองทุนิเพิมิ� เติมิในิสุ่วนิของ Capital Conservation
Buffer อ้กมิากกว่าร้อยละ 2.50 ตัง� แต่วนิั ท้� 1 มิกราค่มิ 2562 เป็นิต้นิไป
รวมิทัง� กำาหันิด้ใหั้ธินิาค่ารในิฐานิะธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ทมิ�้ นิ้ ยั ต่อค่วามิเสุ้ย� งเช่ิง
ระบี้บี้ต้องด้ำารงเงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 1 ท้เ� ป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ (Common Equity
Tier 1) เพ่อ� รองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัาย (Higher Loss Absorbency) เพิมิ� เติมิจ่าก
การด้ำารงอัตราสุ่วนิเงินิกองทุนิขันิ� ตำา� อ้กร้อยละ 1.00 ตัง� แต่วนิั ท้� 1 มิกราค่มิ
2563 เป็นิต้นิไป ซึ่่ง� ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ธินิาค่ารและกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทาง
การเงินิมิ้เงินิกองทุนิเพ้ยงพอในิการรองรับี้เงินิกองทุนิสุ่วนิเพิมิ� ด้ังกล่าวแล้ว
สุ่วนิหัลักเกณ์ฑ์์การด้ำารง Leverage Ratio เพ่อ� ค่วบี้คุ่มิปริมิาณ์การทำาธิุรกรรมิ
ของธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์เพ่�อมิิใหั้มิ้การขยายสุินิทรัพย์และรายการนิอกงบี้ดุ้ล
มิากเกินิไป โด้ยกำาหันิด้ใหั้ต้องด้ำารงเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ต่อสุินิทรัพย์และ
รายการนิอกงบี้ดุ้ล ขันิ� ตำา� เท่ากับี้ร้อยละ 3 ซึ่่ง� ค่าด้ว่าจ่ะใช่้ในิปี 2566 นิันิ�
ธินิาค่ารได้้มิก้ ารเตร้ยมิค่วามิพร้อมิรองรับี้หัลักเกณ์ฑ์์ด้งั กล่าวแล้ว
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สุำาหัรับี้หัลักเกณ์ฑ์์การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องเช่ิงปริมิาณ์
ภายใต้หัลักเกณ์ฑ์์ Basel III นิั�นิ ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยได้้กำาหันิด้ใหั้
ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ถื่อปฏิิบี้ัติตามิหัลักเกณ์ฑ์์การด้ำารงสุินิทรัพย์สุภาพค่ล่อง
เพ่�อรองรับี้สุถืานิการณ์์ด้้านิสุภาพค่ล่องท้�มิ้ค่วามิรุนิแรง หัร่อ Liquidity
Coverage Ratio (LCR) ตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2559 โด้ยใหั้ด้ำารง LCR
ขันิ� ตำ�าร้อยละ 60 ในิปี 2559 และด้ำารงเพิมิ� ข่นิ� ร้อยละ 10 ในิแต่ละปีจ่นิเป็นิ
ร้อยละ 100 ตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2563 สุ่วนิหัลักเกณ์ฑ์์การด้ำารงแหัล่ง
ท้�มิาของเงินิใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้การใช่้ไปของเงินิ หัร่อ Net Stable Funding
Ratio (NSFR) นิั�นิ ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ใหั้ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์
ด้ำารง NSFR ขั�นิตำ�าร้อยละ 100 ตั�งแต่วันิท้� 1 กรกฎาค่มิ 2561 เป็นิต้นิไป
ซึ่่�ง ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 ธินิาค่ารและกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิด้ำารง
อัตราสุ่วนิทั�งสุองเกินิกว่าเกณ์ฑ์์ขั�นิตำ�าท้�กำาหันิด้ไว้
นิอกเหันิ่อไปจ่ากการบี้ังค่ับี้ใช่้หัลักเกณ์ฑ์์ข้างต้นิตามิกรอบี้เวลาท้�กำาหันิด้
ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยแล้ว ธินิาค่ารยังค่งต้องติด้ตามิหัลักเกณ์ฑ์์
การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้ย� ง ทัง� ท้� Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) และ/หัร่อหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แลต่าง ๆ มิ้การประกาศใช่้แล้ว แต่
อยู่ระหัว่างการพิจ่ารณ์าของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยเพ่�อนิำามิากำาหันิด้
ใช่้ในิประเทศไทย เช่่นิ เกณ์ฑ์์ในิการด้ำารงเงินิกองทุนิสุ่วนิเพิ�มิเพ่�อรองรับี้
ค่วามิเสุ้�ยงเช่ิงระบี้บี้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิในิช่่วงเศรษีฐกิจ่ขาลง (Countercyclical
Buffer) และเกณ์ฑ์์การกำากับี้ดู้แลค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราด้อกเบี้้�ยในิบี้ัญช่้
เพ่�อการธินิาค่าร (Interest Rate Risk in the Banking Book) เป็นิต้นิ
และหัลักเกณ์ฑ์์ท้� BCBS ค่าด้ว่าจ่ะมิ้การประกาศใช่้ในิอนิาค่ต อาทิ
หัลักเกณ์ฑ์์การค่ำานิวณ์สุินิทรัพย์เสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต (Basel III : Finalising
post-crisis reforms) เป็นิต้นิ ซึ่่�งหัลักเกณ์ฑ์์เหัล่านิ้�อาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อ
การด้ำารงเงินิกองทุนิและการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่ารธินิาค่ารจ่่งมิ้การติด้ตามิ
การปรับี้ปรุงเปล้ย� นิแปลง และกำาหันิด้การบี้ังค่ับี้ใช่้หัลักเกณ์ฑ์์ด้งั กล่าวจ่าก
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยอย่างต่อเนิ่อ� ง เพ่อ� ศ่กษีาและประเมิินิผื่ลกระทบี้
รวมิถื่งเพ่�อเตร้ยมิค่วามิพร้อมิในิการรองรับี้การใช่้ต่อไป
–

มาติรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบับใหม่หรือปีรับปีร้งใหม่

งบี้การเงินิของธินิาค่ารจ่ัด้ทำาข่�นิตามิมิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
ของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ปัจ่จุ่บี้ันิมิาตรฐานิ
การรายงานิทางการเงินิของไทยนิั�นิจ่ัด้ทำาข่�นิตามิเกณ์ฑ์์ท้�กำาหันิด้ข่�นิโด้ย
มิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิระหัว่างประเทศ (International Financial
Reporting Standard : IFRS) ซึ่่�ง TFRS จ่ะมิ้ผื่ลบี้ังค่ับี้ใช่้ภายในิ 1 ปี
นิับี้จ่ากวันิท้ถื� อ่ ปฏิิบี้ตั ขิ อง IFRS ยกเว้นิมิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
กลุ่มิเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิท้�นิำามิาใช่้ค่รั�งแรก 2 ปีหัลังจ่ากวันิท้�ถื่อปฏิิบี้ัติ
ของ IFRS
นิับี้แต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2563 TFRS ได้้ถืูกปรับี้ปรุงใหั้เป็นิไปตามิเกณ์ฑ์์ท�้
กำาหันิด้ข่�นิโด้ย IFRS - Bound Volume 2019 โด้ยมิ้มิาตรฐานิการรายงานิ
ทางการเงิ นิ ฉบี้ั บี้ ใหัมิ่ หั ร่ อ ปรั บี้ ปรุ ง ใหัมิ่ ท้� เ ก้� ย วข้ อ งกั บี้ ธินิาค่ารซึ่่� ง มิ้
การเปล้�ยนิแปลงในิหัลักการท้�สุำาค่ัญสุรุปได้้ด้ังนิ้�
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

มาต่รฐานึ่การรายงานึ่ที่างการเงินึ่กลุ่มเคืรื�องมือที่างการเงินึ่
มิาตรฐานิฉบี้ับี้นิ้ก� ำาหันิด้หัลักการเก้ย� วกับี้การจ่ัด้ประเภทและการวัด้มิูลค่่า
เค่ร่�องมิ่อทางการเงินิ โด้ยใหั้พิจ่ารณ์าจ่ากลักษีณ์ะของกระแสุเงินิสุด้
ตามิสุัญญาและรูปแบี้บี้ธิุรกิจ่ของกิจ่การ (Business Model) เป็นิสุำาค่ัญ
ขยายขอบี้เขตรายการท้ต� อ้ งพิจ่ารณ์าการกันิสุำารองด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิตโด้ย
ค่รอบี้ค่ลุมิถื่งภาระผืู่กพันิท้จ่� ะใหั้สุนิิ เช่่อ� และสุัญญาค่ำ�าประกันิทางการเงินิ
และรองรับี้การกันิสุำารองเผื่่อ� ค่วามิเสุ้ยหัายท้ค่� าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่นิ� หัร่ออาจ่เกิด้
ข่นิ� ในิอนิาค่ต (Expected Credit Loss) ซึ่่ง� ทำาใหั้ธินิาค่ารต้องมิ้การกันิสุำารอง
เผื่่�อค่วามิเสุ้ยหัายท้�ค่าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่�นิตั�งแต่วันิแรกท้�ทำารายการ แทนิการ
กันิสุำารองในิเวลาต่อมิาเฉพาะเมิ่�อพบี้เหัตุบี้่งช่้�ของการด้้อยค่่า (Incurred
Loss) การกันิสุำารองใหั้ค่ำานิวณ์จ่ากสุถืิติค่่าค่วามิเสุ้ยหัายในิอด้้ต โด้ย
ปราศจ่ากค่วามิอค่ติหัร่อไมิ่ลำาเอ้ยงจ่ากค่่าค่วามิเป็นิจ่ริง (Unbiased) และ
พิจ่ารณ์าโด้ยการค่าด้การณ์์ไปข้างหันิ้า (Forward-looking) ถื่งสุถืานิการณ์์
ท้ค่� าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่นิ� ในิอนิาค่ต โด้ยต้องค่าด้การณ์์ค่วามิเสุ้ยหัายไปจ่นิตลอด้
อายุของรายการ (Lifetime) ทำาใหั้ค่่าใช่้จ่่ายด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิตในิแต่ละ
รอบี้บี้ัญช่้ อาจ่มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิและเป็นิไปตามิโมิเด้ลท้ค่� าำ นิวณ์ได้้ นิอกจ่ากนิ้�
กำาหันิด้หัลักเกณ์ฑ์์การบี้ัญช่้ป้องกันิค่วามิเสุ้�ยง โด้ยใหั้อิงกับี้นิโยบี้ายในิ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งของแต่ละกิจ่การเป็นิสุำาค่ัญ รวมิถื่งกำาหันิด้การเปิด้เผื่ย
ข้อมิูลเก้ย� วกับี้เค่ร่อ� งมิ่อทางการเงินิเพ่อ� ใหั้ผื่ใู้ ช่้งบี้การเงินิสุามิารถืประเมิินิ
ค่วามิมิ้นิัยสุำาค่ัญของเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิต่อฐานิะการเงินิและผื่ลการ
ด้ำาเนิินิงานิของกิจ่การ
มิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกลุ่มิเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิด้ังกล่าว
มิ้ ผื่ ลกระทบี้ต่ อ สุถืาบี้ั นิ การเงิ นิ โด้ยเฉพาะในิด้้ า นิธิุ ร กรรมิการใหั้
สุินิเช่่�อ และการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง สุ่วนิผื่ลกระทบี้ต่องบี้การเงินิจ่าก
การนิำามิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกลุมิ่ เค่ร่อ� งมิ่อทางการเงินิมิาถื่อ
ปฏิิบี้ัติในิค่รั�งแรกได้้สุรุปไว้ในิหัมิายเหัตุประกอบี้งบี้การเงินิข้อ 4
มาต่รฐานึ่การรายงานึ่ที่างการเงินึ่ ฉบับที่่� 16 เรื�องสี่ัญญาเชื้่า
มิาตรฐานิฉบี้ับี้นิ้�ใช่้แทนิมิาตรฐานิการบี้ัญช่้ ฉบี้ับี้ท้� 17 ในิเร่�องเด้้ยวกันิ
โด้ยนิำาเสุนิอวิธิ้การบี้ัญช่้เด้้ยวสุำาหัรับี้ผืู่้เช่่า (A Single Lessee Accounting
Model) มิาใช่้ โด้ยผืู่้เช่่าจ่ะต้องบี้ันิท่กสุัญญาเช่่าระยะยาวเข้าในิงบี้แสุด้ง
ฐานิะการเงินิเป็นิสุิทธิิในิการใช่้สุินิทรัพย์ (Right-of-use Asset) และ
หันิ้สุ� นิิ ตามิสุัญญาเช่่า (Lease Liability) อย่างไรก็ตามิ มิาตรฐานิการรายงานิ
ทางการเงินิฉบี้ับี้นิ้�ไมิ่มิผื่้ ลกระทบี้ต่อผืู่ใ้ หั้เช่่าเนิ่�องจ่ากผืู่ใ้ หั้เช่่ายังค่งบี้ันิท่ก
บี้ัญช่้สุัญญาเช่่าโด้ยแยกเป็นิสุัญญาเช่่าเงินิทุนิหัร่อสุัญญาเช่่าด้ำาเนิินิงานิ
ผื่ลกระทบี้ต่องบี้การเงินิจ่ากการนิำามิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
ด้ังกล่าวมิาถื่อปฏิิบี้ตั ใิ นิค่รัง� แรกได้้สุรุปไว้ในิหัมิายเหัตุประกอบี้งบี้การเงินิ ข้อ 4
3) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิเครดำิติ

ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้�ยงท้�ลูกหันิ้�หัร่อคู่่สุัญญาของ
ธินิาค่ารไมิ่ สุ ามิารถืปฏิิ บี้ั ติ ต ามิสุั ญ ญาท้� เ ก้� ย วข้ อ งกั บี้ การใหั้ สุิ นิ เช่่� อ
การลงทุนิ และการก่อภาระผืู่กพันิ เช่่นิ ลูกหันิ้ไ� มิ่สุามิารถืช่ำาระเงินิต้นิหัร่อ
ด้อกเบี้้�ยตามิท้�ตกลงไว้กับี้ธินิาค่าร เป็นิต้นิ นิอกจ่ากนิ้� ยังมิ้ค่วามิเสุ้�ยง
อ่�นิท้�เก้�ยวข้อง เช่่นิ ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิการกระจุ่กตัวของเงินิใหั้สุินิเช่่�อ ซึ่่�ง
ประกอบี้ด้้วย การกระจุ่กตัวของลูกหันิ้�รายใหัญ่ การกระจุ่กตัวภาค่ธิุรกิจ่

และ Country and Transfer โด้ยกระบี้วนิการบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยง
ด้ังกล่าวอยู่ภายใต้หันิ่วยงานิบี้ริหัาร Portfolio
ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต ได้้แก่ ประเด้็นิค่วามิเสุ้�ยงต่าง ๆ ซึ่่�งอาจ่
สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อค่วามิสุามิารถืในิการช่ำาระค่่นิอย่างค่รบี้ถื้วนิของลูกหันิ้�
รวมิถื่งปัจ่จ่ัยอ่�นิอันิอาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อค่วามิสุามิารถืในิการแก้ปัญหัา
หันิ้�ท�ไ้ มิ่ก่อใหั้เกิด้รายได้้ของธินิาค่าร
ปััจจัยคืวามเสี่่�ยงที่่�สี่ำาคืัญในึ่ชื้่วงปัี 2563-2564 คืือ วิกฤต่ิปััญหาการ
แพร่ระบาดของโคืวิด-19 ท้สุ� ง่ ผื่ลกระทบี้ใหั้เกิด้การหัยุด้ช่ะงักของอุปสุงค่์
และหั่วงโซึ่่อุปทานิทั�วโลก เนิ่�องจ่ากประเทศต่าง ๆ ได้้ด้ำาเนิินิมิาตรการ
ป้องกันิหัร่อลด้ปัญหัาการระบี้าด้ของโรค่ โด้ยใหั้ประช่าช่นิหัล้กเล้�ยง
หัร่อระงับี้การเด้ินิทางเพ่�อพบี้ปะกันิ จ่นิสุ่งผื่ลใหั้เศรษีฐกิจ่โลกเข้าสุู่ภาวะ
ถืด้ถือยไปทัว� โลก ซึ่่ง� การแก้ไขปัญหัาใหั้เศรษีฐกิจ่โลกใหั้กลับี้ไปสุูภ่ าวะปกติ
นิั�นิต้องใช่้เวลาและไมิ่สุามิารถืค่าด้การสุิ�นิสุุด้ของวิกฤติค่รั�งนิ้�ได้้
คืวามเสี่่�ยงของเศรษฐกิจไที่ยยังอยู่ในึ่ระดับสีู่ง เนิ่อ� งจ่ากเศรษีฐกิจ่ไทย
พ่�งพาภาค่ต่างประเทศเป็นิสุำาค่ัญ โด้ยเฉพาะภาค่การท่องเท้�ยวและ
การสุ่งออกท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้อย่างรุนิแรงจ่ากวิกฤติค่รัง� นิ้� ประกอบี้กับี้โค่รงสุร้าง
เศรษีฐกิ จ่ และสุั ง ค่มิโลกได้้ ป รั บี้ เปล้� ย นิเข้ า สุู่ การเป็ นิ ช่้ วิ ต วิ ถื้ ใ หัมิ่
(New Normal) เช่่นิ การพ่�งพาเทค่โนิโลย้ด้ิจ่ิทัลเพิ�มิสุูงข่�นิ มิ้แนิวโนิ้มิ
ซึ่ำ�าเติมิปัญหัาการสุูญเสุ้ยค่วามิสุามิารถืในิการแข่งขันิของประเทศใหั้
ทว้ค่วามิรุนิแรงมิากข่�นิ นิอกจ่ากนิ้�การแพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ยังสุ่ง
ผื่ลกระทบี้ต่อการบี้ริโภค่ภาค่เอกช่นิ ซึ่่ง� ยังค่งได้้รบี้ั แรงกด้ด้ันิจ่ากกำาลังซึ่่อ�
ท้ล� ด้ลง เนิ่อ� งมิาจ่ากภาวะหันิ้ค่� รัวเร่อนิท้อ� ยูใ่ นิระด้ับี้สุูง ด้ังนิันิ� เศรษีฐกิจ่ไทย
ในิระยะต่อไปจ่่งต้องพ่ง� พาการบี้ริโภค่และการลงทุนิของภาค่รัฐเป็นิสุำาค่ัญ
จ่ากปัจ่จ่ัยทั�งหัมิด้ข้างต้นิ การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่ารในิระยะต่อไป
จ่่งต้องใหั้ค่วามิสุำาค่ัญกับี้การติด้ตามิค่วามิเสุ้�ยงของลูกหันิ้�หัร่อคู่่สุัญญาท้�
เพิมิ� สุูงข่นิ� อย่างใกล้ช่ด้ิ อ้กทัง� ใหั้ค่วามิช่่วยเหัล่อและปรับี้ลด้ค่วามิเสุ้ย� งกับี้
ลูกหันิ้หั� ร่อคู่สุ่ ญ
ั ญาบี้างรายท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้จ่ากวิกฤติในิค่รัง� นิ้�
ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต ธินิาค่ารได้้กาำ หันิด้กระบี้วนิการ
อำานิวยสุินิเช่่�อโด้ยค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการกำาหันิด้นิโยบี้ายสุินิเช่่�อ การจ่ัด้ระด้ับี้
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุินิเช่่�อของลูกค่้า ตลอด้จ่นิกำาหันิด้เง่�อนิไขและอำานิาจ่ในิ
การอนิุมิตั สุิ นิิ เช่่อ� ตามิระด้ับี้ต่าง ๆ ข่นิ� อยูก่ บี้ั ประเภทธิุรกิจ่ และ/หัร่อขนิาด้
ของวงเงินิ เป็นิต้นิ ในิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อธิุรกิจ่โด้ยทั�วไป ธินิาค่ารจ่ะ
พิจ่ารณ์าวัตถืุประสุงค่์ในิการขอกู้ ประเมิินิค่วามิสุามิารถืในิการช่ำาระค่่นิเงินิกู้
จ่ากกระแสุเงินิสุด้จ่ากการด้ำาเนิินิงานิ ค่วามิเป็นิไปได้้ทางธิุรกิจ่ ค่วามิสุามิารถื
ของผืู่บี้้ ริหัาร ตลอด้จ่นิหัลักทรัพย์ค่า�ำ ประกันิ และจ่ัด้ใหั้มิก้ ารทบี้ทวนิสุินิเช่่อ�
รวมิถื่งระด้ับี้ค่วามิเสุ้ย� งของสุินิเช่่อ� เป็นิประจ่ำา โด้ยธินิาค่ารได้้จ่ด้ั ตัง� สุายงานิ
เพ่อ� ติด้ตามิดู้แล และบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งท้เ� ก้ย� วข้อง ได้้แก่
• สี่ายบริ ห ารคืวามเสี่่� ย ง ทำา หันิ้ า ท้� วิ เ ค่ราะหั์ แ ละรายงานิสุถืานิะ
ค่วามิเสุ้�ยงของธินิาค่ารในิด้้านิต่าง ๆ ตลอด้จ่นิใหั้ข้อเสุนิอแนิะเพ่�อ
ใช่้ประกอบี้การพิจ่ารณ์าปรับี้ปรุงนิโยบี้ายด้้านิค่วามิเสุ้�ยงโด้ยรวมิ
ของธินิาค่าร และเพ่�อรองรับี้กฎเกณ์ฑ์์ใหัมิ่ ๆ รวมิทั�งมิาตรฐานิสุากล

รายงานประจำาปี 2563 —

ตลอด้จ่นิดู้แลการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิต่าง ๆ ใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้าย
ของค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยง
• สี่ายบริหารสี่ินึ่เชื้ื�อ ทำาหันิ้าท้�บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต โด้ย
กำากั บี้ดู้ แลและติ ด้ตามิการอำานิวยสุินิเช่่� อใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้าย
สุินิเช่่�อของธินิาค่าร สุายงานินิ้�ประกอบี้ด้้วย หันิ่วยงานิต่าง ๆ ค่่อ
หันิ่วยงานินิโยบี้ายสุินิเช่่�อ หันิ่วยงานิกลั�นิกรองสุินิเช่่�อ หันิ่วยงานิ
บี้ริหัาร Portfolio หันิ่วยงานิสุอบี้ทานิสุินิทรัพย์เสุ้�ยง หันิ่วยงานิ
บี้ริ หั ารสุิ นิ เช่่� อพิ เ ศษี หันิ่ ว ยงานิประนิอมิหันิ้� แ ละกฎหัมิาย และ
หันิ่วยงานิทรัพย์สุินิ ซึ่่�งแต่ละหันิ่วยงานิมิ้หันิ้าท้�และค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้
สุรุปได้้ด้ังต่อไปนิ้�
◌ หน่่วยงาน่น่โยบายสิิน่เชื่่อ� มิ้หันิ้าท้ด้� แู ลโค่รงสุร้างนิโยบี้ายสุินิเช่่อ�
ประสุานิงานิในิการปรับี้ปรุง เปล้�ยนิแปลง และเผื่ยแพร่นิโยบี้าย
มิาตรฐานิ และกระบี้วนิการสุินิเช่่�อ ติด้ตามิดู้แลกรณ์้ไมิ่เข้าเกณ์ฑ์์
ของนิโยบี้ายสุินิเช่่�อ และรวบี้รวมิค่วามิค่ิด้เหั็นิต่าง ๆ เพ่�อนิำามิา
พิจ่ารณ์าปรับี้ปรุงนิโยบี้ายสุินิเช่่�อ
◌ หน่่วยงาน่กลั่่น่� กรองสิิน่เชื่่อ� มิ้หันิ้าท้ก� ลันิ� กรองสุินิเช่่อ� ท้นิ� ำาเสุนิอ
โด้ยสุายธิุรกิจ่ต่าง ๆ ดู้แลใหั้การอำานิวยสุินิเช่่อ� เป็นิไปตามินิโยบี้าย
และมิาตรฐานิการพิ จ่ ารณ์าสุิ นิ เช่่� อ มิ้ โ ค่รงสุร้ า งสุิ นิ เช่่� อ ท้�
เหัมิาะสุมิ ทบี้ทวนิผื่ลการจ่ัด้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงสุินิเช่่�อของลูกค่้า
รวมิทั�งสุนิับี้สุนิุนิใหั้เกิด้วัฒนิธิรรมิสุินิเช่่�อท้�ด้้ และกระบี้วนิการ
อำานิวยสุินิเช่่�อมิ้ระบี้บี้และเช่่�อถื่อได้้
◌ หน่่วยงาน่บริหาร Portfolio มิ้หันิ้าท้�วิเค่ราะหั์และเสุนิอแนิะ
การเปล้�ยนิแปลงโค่รงสุร้างของ Portfolio การกำาหันิด้สุัด้สุ่วนิ
ท้�เหัมิาะสุมิของ Portfolio และการตั�งสุำารองหันิ้�สุูญในิระด้ับี้
Portfolio พัฒนิาและดู้แลเค่ร่�องมิ่อและวิธิ้การท้�ใช่้ในิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุินิเช่่�อ สุร้างฐานิข้อมิูลด้้านิสุินิเช่่�อ ตลอด้จ่นิ
ค่วบี้คุ่มิดู้แลมิาตรฐานิการจ่ัด้การท้�เก้�ยวข้อง
◌ หน่่วยงาน่สิอบทาน่สิิน่ทร่พย์เสิ่ย� ง มิ้หันิ้าท้สุ� อบี้ทานิกระบี้วนิการ
บี้ริหัารสุินิเช่่�อและคุ่ณ์ภาพสุินิเช่่�อ ประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของ
การตั�งสุำารองหันิ้�สุูญ และประเมิินิผื่ลการปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้าย
กฎระเบี้้ยบี้ และมิาตรฐานิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อ
◌ หน่่ ว ยงาน่บริ ห ารสิิ น่ เชื่่� อ พิ เ ศษ มิ้ หั นิ้ า ท้� ดู้ แ ลบี้ริ หั ารจ่ั ด้ การ
หันิ้�ด้้อยคุ่ณ์ภาพ กำาหันิด้กลยุทธิ์พร้อมิทั�งด้ำาเนิินิการแก้ไขและ
การปรับี้ปรุงโค่รงสุร้างหันิ้�
◌ หน่่วยงาน่ประน่อมหน่่�แลั่ะกฎหมาย มิ้หันิ้าท้�ด้ำาเนิินิการใหั้
มิ้การฟื้้องร้อง หัร่อประนิ้ประนิอมิยอมิค่วามิ หัร่อย่ด้ทรัพย์
ขายทอด้ตลาด้
◌ หน่่วยงาน่ทร่พย์สิน่ิ ทำาหันิ้าท้บี้� ริหัารและขายทรัพย์สุนิิ รอการขาย
ท้�ได้้รับี้มิาจ่ากกระบี้วนิการประนิอมิหันิ้� และการฟื้้องร้อง
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สุำาหัรับี้กระบี้วนิการในิการอำานิวยสุินิเช่่�อ สุายสุินิเช่่�อจ่ะเป็นิผืู่้พิจ่ารณ์า
นิำาเสุนิอขออนิุมิัติสุินิเช่่�อ และหันิ่วยงานิกลั�นิกรองสุินิเช่่�อพิจ่ารณ์าค่ำาขอ
ด้ั งกล่ าวใหั้ เป็ นิไปตามิหัลั กเกณ์ฑ์์ การอำานิวยสุิ นิเช่่� อรวมิถื่งพิ จ่ ารณ์า
ค่วามิเสุ้�ยงตามิท้�กำาหันิด้ไว้ เช่่นิ มิาตรฐานิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อ การจ่ัด้
ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุินิเช่่�อ และการประเมิินิมิูลค่่าหัลักประกันิ เป็นิต้นิ
เพ่� อ เป็ นิ การป้ อ งกั นิ ค่วามิเสุ้� ย งในิการอำา นิวยสุิ นิ เช่่� อ ในิสุ่ ว นิของ
สุินิเช่่�อด้้อยคุ่ณ์ภาพ ธินิาค่ารมิ้หันิ่วยงานิท้�รับี้ผื่ิด้ช่อบี้โด้ยตรงทำาหันิ้าท้�
ในิการติด้ตามิแก้ไขหันิ้�ด้ังกล่าว นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารยังมิ้หันิ่วยงานิอิสุระ
ท้� เ ก้� ย วข้ อ งทำา หันิ้ า ท้� ใ นิการสุอบี้ทานิกระบี้วนิการบี้ริ หั ารสุิ นิ เช่่� อ และ
คุ่ณ์ภาพสุินิเช่่�อ ประเมิินิค่วามิเพ้ยงพอของการสุำารองหันิ้�สุูญในิกรณ์้
ท้�เป็นิสุินิเช่่�อด้้อยคุ่ณ์ภาพ ตลอด้จ่นิพิจ่ารณ์าการปฏิิบี้ัติตามินิโยบี้าย
กฎ ระเบี้้ยบี้ และมิาตรฐานิการพิจ่ารณ์าสุินิเช่่�อ โค่รงสุร้าง Portfolio
ท้เ� หัมิาะสุมิ ค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ รวมิถื่งการทด้สุอบี้ภาวะวิกฤติ
(Stress Testing) ตามิหัลักเกณ์ฑ์์ของธินิาค่าร และสุอด้ค่ล้องตามิเกณ์ฑ์์ท้�
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ ทัง� นิ้� การด้ำาเนิินิการด้ังกล่าว หันิ่วยงานิท้�
เก้�ยวข้องจ่ะรายงานิผื่ลต่อผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูง ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร และ
ค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยงอย่างสุมิำ�าเสุมิอ
ธินิาค่ารมิ้การกำาหันิด้มิาตรการต่าง ๆ สุำาหัรับี้การค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิเค่รด้ิต เช่่นิ การกำาหันิด้เพด้านิของผื่ลรวมิของจ่ำานิวนิเงินิท้ใ� หั้สุนิิ เช่่อ�
ลงทุนิ ก่อภาระผืู่กพันิ หัร่อทำาธิุรกรรมิท้�มิ้ลักษีณ์ะค่ล้ายการใหั้สุินิเช่่�อแก่
ลูกหันิ้�และผืู่้เก้�ยวข้อง ทั�งในิลักษีณ์ะกลุ่มิลูกค่้า กลุ่มิอุตสุาหักรรมิ และ
ระด้ับี้ประเทศคู่่สุัญญา เพ่�อเป็นิการจ่ำากัด้ค่วามิสุูญเสุ้ยของเงินิกองทุนิ
โด้ยรวมิ ในิกรณ์้ท้�กลุ่มิลูกค่้าท้�เข้าข่ายลักษีณ์ะด้ังกล่าวได้้รับี้ผื่ลกระทบี้
ในิแง่ลบี้จ่ากภาวะเศรษีฐกิจ่ตกตำ�า นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้มิ้การติด้ตามิ
การกระจุ่กตัวของกลุ่มิสุินิเช่่�อรายใหัญ่ กลุ่มิอุตสุาหักรรมิ และประเทศ
คู่่สุัญญา และรายงานิต่อฝ่ายจ่ัด้การ ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารของธินิาค่าร
และค่ณ์ะกรรมิการกำา กั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งอย่ า งสุมิำ�า เสุมิอ ซึ่่� ง การกำา หันิด้
เพด้านิและการติด้ตามิรายงานิด้ังกล่าวมิ้วัตถืุประสุงค่์เพ่�อใหั้ธินิาค่าร
มิั�นิใจ่ได้้ว่า ในิภาวะวิกฤติจ่ะมิ้เงินิกองทุนิเพ้ยงพอท้�จ่ะด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ได้้
อย่างแข็งแกร่งต่อไป
ธินิาค่ารได้้มิ้การจ่ัด้ทำานิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิการทำาธิุรกรรมิ
ระหัว่ า งกั นิ ภายในิกลุ่ มิ ธิุ ร กิ จ่ ทางการเงิ นิ ธินิาค่ารกรุ ง เทพ 1 เพ่� อ ใหั้
สุอด้ค่ล้องกับี้หัลักเกณ์ฑ์์การกำากับี้ดู้แลกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิท้�ธินิาค่าร
แหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ ซึ่่�งนิโยบี้ายด้ังกล่าวค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการกำาหันิด้
หัลักเกณ์ฑ์์และข้อจ่ำากัด้ในิการทำาธิุรกรรมิระหัว่างกันิภายในิกลุ่มิธิุรกิจ่
ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพ รวมิถื่งการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงในิการทำา
ธิุรกรรมิระหัว่างกันิภายในิกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพ โด้ย

กลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพ ประกอบี้ด้้วย 13 บี้ริษีัท ด้ังนิ้� 1) ธินิาค่ารกรุงเทพ จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ) ในิฐานิะบี้ริษีัทแมิ่ 2) ธินิาค่ารกรุงเทพ (ประเทศจ่้นิ) จ่ำากัด้ (BBC)
3) บี้างกอกแบี้งค่์ เบี้อร์ฮาด้ (BBB) 4) ธินิาค่ารพ้ท้ เพอร์มิาตา ท้บี้เ้ ค่ 5) บี้ริษีัท บี้ริหัารสุินิทรัพย์ทว้ จ่ำากัด้ (STAM) 6) บี้ริษีัทหัลักทรัพย์ บี้ัวหัลวง จ่ำากัด้ (มิหัาช่นิ) (BLS) 7) บี้ริษีัท
หัลักทรัพย์จ่ัด้การกองทุนิรวมิ บี้ัวหัลวง จ่ำากัด้ (BBLAM) 8) บี้ริษีัท บี้้บี้้แอล (เค่แมินิ) จ่ำากัด้ (BBL Cayman) 9) บี้ริษีัท บี้ัวหัลวงเวนิเจ่อร์สุ จ่ำากัด้ 10) บี้ริษีัท บี้้เอสุแอล ล้สุซึ่ิ�ง
จ่ำากัด้ 11) บี้้บี้แ้ อล โนิมิินิ้ (เท็มิพาตันิ) เบี้อร์ฮาด้ 12) บี้ริษีัทหัลักทรัพย์จ่ัด้การกองทุนิ บี้างกอกแค่ปปิตอล จ่ำากัด้ และ 13) PT SAHABAT FINANSIAL KELUARGA
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

กำาหันิด้ใหั้กลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพมิ้การบี้ริหัาร ค่วบี้คุ่มิ
ติ ด้ ตามิปริ มิ าณ์ธิุ ร กรรมิใหั้ อ ยู่ ใ นิเกณ์ฑ์์ ท้� ธิ นิาค่ารกรุ ง เทพ (ในิฐานิะ
บี้ริษีัทแมิ่) กำาหันิด้ และสุอด้ค่ล้องกับี้เกณ์ฑ์์ท้�ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
และ/หัร่อหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แลอ่�นิท้�เก้�ยวข้องกำาหันิด้ โด้ยบี้ริษีัทในิกลุ่มิ
ธิุรกิจ่ทางการเงินิธินิาค่ารกรุงเทพมิ้การจ่ัด้ทำารายงานิข้อมิูลการทำาธิุรกรรมิ
ระหัว่างกันิต่อค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้�ยงของกลุ่มิธิุรกิจ่ทางการเงินิ
และค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารอย่างสุมิำ�าเสุมิอ เพ่�อใหั้สุามิารถืติด้ตามิแก้ไข
ปัญหัาท้�อาจ่เกิด้ข่�นิได้้ก่อนิท้�จ่ะเกิด้ค่วามิเสุ้ยหัายร้ายแรงข่�นิ
อัตราสุ่วนิคุ่ณ์ภาพสุินิทรัพย์ของกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่าร ซึ่่ง� แสุด้ง
ว่าธินิาค่ารมิ้ค่วามิมิันิ� ค่งเมิ่อ� เท้ยบี้กับี้อุตสุาหักรรมิ โด้ยมิ้การตัง� เงินิสุำารอง
เพ่อ� รองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัายจ่ากค่วามิเสุ้ย� งด้้านิสุินิเช่่อ� อย่างเพ้ยงพอ โด้ยข้อมิูล
ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2563 และ ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2562 มิ้ด้งั นิ้�
31 ธคื. 63 31 ธคื. 62
อัตราสุ่วนิค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตต่อสุินิเช่่�อและ
ด้อกเบี้้�ยค่้างรับี้/1
อัตราสุ่วนิหันิ้สุ� ญ
ู ต่อสุินิเช่่อ� และด้อกเบี้้ย� ค่้างรับี้
อัตราสุ่วนิเงินิใหั้สุินิเช่่�อรวมิท้�มิ้การด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิต
ต่อสุินิเช่่อ� รวมิ/2
อัตราสุ่วนิด้อกเบี้้�ยค่้างรับี้ต่อสุินิเช่่�อและด้อกเบี้้�ยค่้างรับี้
อัตราสุ่วนิค่่าเผื่่อ� ผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต
ต่อเงินิใหั้สุนิิ เช่่อ� รวมิท้มิ� ก้ ารด้้อยค่่าด้้านิเค่รด้ิต /1, /2
/1

/2

8.2%

8.4%

0.9%
3.9%

0.5%
3.4%

0.2%
186.8%

0.2%
220.2%

ค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต ค่ำานิวณ์จ่ากค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตของเงินิใหั้สุินิเช่่�อ
และรายการระหัว่างธินิาค่ารและตลาด้เงินิ รวมิทัง� ภาระผืู่กพันิวงเงินิสุินิเช่่อ� และสุัญญาค่ำ�า
ประกันิทางการเงินิ (ก่อนิการเริ�มิใช่้ TFRS 9 ค่ำานิวณ์จ่ากค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตของ
เงินิใหั้สุินิเช่่�อ)
รวมิเงินิใหั้กู้ย่มิระหัว่างธินิาค่ารและตลาด้เงินิ

นิอกจ่ากนิ้� การเริ�มิใช่้มิาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบี้ับี้ท้� 9 เร่�อง
“เค่ร่�องมิ่อทางการเงินิ” (TFRS9) ตั�งแต่วันิท้� 1 มิกราค่มิ 2563 โด้ย
เปล้�ยนิแปลงหัลักเกณ์ฑ์์การกันิเงินิสุำารองจ่ากเด้ิมิท้�ใช่้แนิวค่ิด้ Incurred
Loss หัร่อสุำารองจ่ากค่วามิเสุ้ยหัายท้�เกิด้ข่�นิแล้ว เป็นิแนิวค่ิด้ Expected
Loss หัร่อสุำารองเผื่่�อค่วามิเสุ้ยหัายท้� “ค่าด้ว่า” จ่ะเกิด้ข่�นิหัร่ออาจ่เกิด้ข่�นิ
โด้ยไมิ่จ่ำาเป็นิต้องรอใหั้เกิด้เหัตุการณ์์ด้า้ นิเค่รด้ิตข่นิ� ก่อนิ ซึ่่ง� หัมิายค่วามิว่า
แมิ้ลกู หันิ้จ่� ะยังไมิ่เริมิ� ต้นิค่้างช่ำาระ แต่หัากพบี้ข้อบี้่งช่้ว� า่ ลูกหันิ้มิ� ค่้ วามิเสุ้ย� ง
ด้้านิเค่รด้ิตเพิมิ� ข่นิ� จ่ากเด้ิมิอย่างมิ้นิยั สุำาค่ัญ หัลักการใหัมิ่นิก้� ำาหันิด้ใหั้ตอ้ ง
กันิเงินิสุำารองหัร่อค่่าเผื่่�อผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิต (Expected Credit Loss)
เพ่�อรองรับี้ค่วามิเสุ้ยหัายท้�ค่าด้ว่าจ่ะเกิด้ข่�นิจ่ากการท้�ลูกหันิ้�อาจ่ผื่ิด้นิัด้
ช่ำาระในิช่่วงเวลาใด้เวลาหันิ่�งตลอด้อายุสุัญญาท้�เหัล่ออยู่ของสุินิเช่่�อนิั�นิ
รวมิถื่งกำาหันิด้ใหั้แต่ละธินิาค่ารต้องพิจ่ารณ์าถื่งปัจ่จ่ัยทางเศรษีฐกิจ่ทั�งในิ
อด้้ต ปัจ่จุ่บี้ันิ และอนิาค่ต ภายใต้สุมิมิติฐานิและสุถืานิการณ์์ต่าง ๆ รวมิ
ถื่งปัจ่จ่ัยอ่นิ� ท้อ� าจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อค่วามิสุามิารถืในิการช่ำาระหันิ้ข� องลูกหันิ้�
ท้อ� าจ่มิ้ค่วามิแตกต่างกันิไปในิแต่ละขณ์ะ อันิอาจ่สุ่งผื่ลใหั้ปริมิาณ์การกันิ
สุำารองมิ้ค่วามิแตกต่างกันิไปในิแต่ละช่่วงเวลาถื่งแมิ้ว่าคุ่ณ์ภาพสุินิทรัพย์
โด้ยรวมิของธินิาค่ารไมิ่มิ้การเปล้�ยนิแปลง

การจ่ัด้ช่ันิ� หันิ้ต� งั� แต่ปี 2563 เป็นิต้นิไป จ่่งเปล้ย� นิแปลงเป็นิการจ่ัด้ช่ันิ� 3 ระด้ับี้
หัร่อ 3 Stage สุอด้ค่ล้องกับี้หัลักเกณ์ฑ์์ตามิมิาตรฐานิ TFRS 9 โด้ยท้� Stage 1
(Performing) ค่่อ ลูกหันิ้�ท้�มิ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิตไมิ่เปล้�ยนิแปลงอย่าง
มิ้นิยั สุำาค่ัญ Stage 2 (Under-Performing) ค่่อ ลูกหันิ้ท� มิ�้ ค่้ วามิเสุ้ย� งด้้านิเค่รด้ิต
เพิมิ� ข่นิ� อย่างมิ้นิยั สุำาค่ัญ และ Stage 3 (Non-Performing) ค่่อ กลุมิ่ ลูกหันิ้ท� มิ�้ ้
การด้้อยค่่าหัร่อเป็นิลูกหันิ้ด้� อ้ ยคุ่ณ์ภาพ ซึ่่ง� จ่ากค่วามิเข้มิงวด้ของหัลักเกณ์ฑ์์
ท้�เพิ�มิข่�นิด้ังกล่าว สุ่งผื่ลใหั้นิิยามิของลูกหันิ้� Stage 2 (Under-Performing)
มิ้ขอบี้เขตท้ก� ว้างกว่าลูกหันิ้ช่� นิ�ั ค่วรระวังเป็นิพิเศษี (Special Mention : SM)
โด้ยหัมิายรวมิถื่งลูกหันิ้ท� ย้� งั ไมิ่เริมิ� ต้นิมิ้การค่้างช่ำาระด้้วย จ่่งอาจ่เป็นิไปได้้
ท้�จ่ะเหั็นิการเปล้�ยนิแปลงของการจ่ัด้ช่ั�นิด้ังกล่าวอันิเป็นิผื่ลมิาจ่ากการ
ปรับี้ปรุงของมิาตรฐานิฯ ข้างต้นิ สุ่งผื่ลกระทบี้ต่ออัตราสุ่วนิคุ่ณ์ภาพสุินิทรัพย์
ทัง� นิ้� ธินิาค่ารได้้ด้ำาเนิินิการติด้ตามิค่วามิเสุ้ย� งของลูกหันิ้หั� ร่อคู่สุ่ ญ
ั ญาอย่าง
ใกล้ช่ิด้ ตามิหัลักการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิตของธินิาค่าร
อย่ า งไรก็ ต ามิ ภายใต้ สุ ถืานิการณ์์ ท างเศรษีฐกิ จ่ ปั จ่ จุ่ บี้ั นิ รวมิถื่ ง
การแพร่ ร ะบี้าด้ของโค่วิ ด้ -19 ท้� สุ่ ง ผื่ลกระทบี้ต่ อ เศรษีฐกิ จ่ ไทยและ
เศรษีฐกิจ่โลกในิวงกว้าง อันินิำาไปสุู่ภาวะถืด้ถือยทางเศรษีฐกิจ่ ซึ่่�งอาจ่มิ้
ผื่ลกระทบี้ต่อคุ่ณ์ภาพสุินิเช่่อ� โด้ยรวมิของระบี้บี้ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์ ธินิาค่าร
ยังค่งใหั้ค่วามิสุำาค่ัญในิการดู้แลกระบี้วนิการอำานิวยสุินิเช่่อ� และการติด้ตามิ
ค่วามิเสุ้�ยงของลูกหันิ้� ค่วบี้คู่่ไปกับี้การรักษีาระด้ับี้เงินิสุำารองหัร่อค่่าเผื่่�อ
ผื่ลขาด้ทุนิด้้านิเค่รด้ิตใหั้อยูใ่ นิระด้ับี้ท้เ� หัมิาะสุมิท่ามิกลางค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิ
ทางเศรษีฐกิจ่จ่ากผื่ลกระทบี้ของสุถืานิการณ์์ด้งั กล่าว ซึ่่ง� จ่ะสุามิารถืรองรับี้
ค่วามิต้องการด้้านิสุินิเช่่�อของภาค่ธิุรกิจ่และภาค่ค่รัวเร่อนิท้�เริ�มิปรับี้ตัว
เพิมิ� ข่นิ� อันิสุ่งเสุริมิต่อการฟื้้นิ� ตัวของกิจ่กรรมิทางเศรษีฐกิจ่ต่อไป
คืวามเสี่่�ยงด้านึ่การกระจุกต่ัวของเงินึ่ให้สี่ินึ่เชื้ื�อ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิการกระจุ่กตัวของเงินิใหั้สุินิเช่่�อ หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้�ยง
ท้� เ กิ ด้ จ่ากการท้� ธิ นิาค่ารใหั้ สุิ นิ เช่่� อ ลงทุ นิ ก่ อ ภาระผืู่ ก พั นิ หัร่ อ ทำา
ธิุรกรรมิท้�มิ้ลักษีณ์ะค่ล้ายการใหั้สุินิเช่่�อแก่กลุ่มิลูกหันิ้� หัร่อภาค่ธิุรกิจ่
ใด้เป็นิจ่ำานิวนิสุูงมิาก ซึ่่�งหัากเกิด้ค่วามิเสุ้ยหัายข่�นิจ่ะสุ่งผื่ลต่อฐานิะ
และค่วามิสุามิารถืในิการด้ำาเนิินิงานิของธินิาค่ารอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญ โด้ย
สุามิารถืแบี้่ ง ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิการกระจุ่ ก ตั ว ของเงิ นิ ใหั้ สุิ นิ เช่่� อ ได้้ เ ป็ นิ
3 ประเภท ได้้แก่ การกระจุ่กตัวของลูกหันิ้�รายใหัญ่ การกระจุ่กตัว
ภาค่ธิุรกิจ่ และ Country and Transfer
สุำา หัรั บี้ ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิการกระจุ่ ก ตั ว ของลู ก หันิ้� ร ายใหัญ่ ธินิาค่าร
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิการกระจุ่กตัวประเภทนิ้� ด้้วยการค่วบี้คุ่มิใหั้ภาระ
ค่วามิเสุ้ย� งของลูกหันิ้ก� ลุมิ่ ใด้กลุมิ่ หันิ่ง� หัร่อโค่รงการใด้โค่รงการหันิ่ง� มิ้มิลู ค่่า
รวมิไมิ่เกินิร้อยละ 25 ของเงินิกองทุนิของธินิาค่าร และค่วบี้คุ่มิใหั้ค่สุู่ ญ
ั ญา
ทุกราย ท้มิ� สุ้ ด้ั สุ่วนิเงินิใหั้สุนิิ เช่่อ� เงินิลงทุนิและภาระผืู่กพันิของกลุมิ่ ลูกหันิ้�
ท้�มิ้ยอด้ภาระค่วามิเสุ้�ยงเกินิกว่าร้อยละ 10 ของเงินิกองทุนิของธินิาค่าร
ต้องมิ้ภาระค่วามิเสุ้ย� งรวมิกันิไมิ่เกินิกว่า 3 เท่าของเงินิกองทุนิของธินิาค่าร
ซึ่่�งเป็นิไปตามิกฎเกณ์ฑ์์ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
สุำาหัรับี้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิการกระจุ่กตัวภาค่ธิุรกิจ่ ธินิาค่ารบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง
ด้้านิการกระจุ่กตัวประเภทนิ้� ด้้วยการจ่ัด้รวมิกลุ่มิภาระค่วามิเสุ้�ยงใหั้เป็นิ
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ภาค่ธิุ ร กิ จ่ ตามิค่วามิเหัมิาะสุมิทางด้้ า นิเศรษีฐกิ จ่ ประเมิิ นิ ระด้ั บี้
ค่วามิเสุ้ยหัายท้� อ าจ่เกิ ด้ ข่� นิ ในิภาวะตกตำ�า ของแต่ ล ะภาค่ธิุ ร กิ จ่ แล้ ว
จ่ัด้สุรรเพด้านิภาระค่วามิเสุ้�ยงใหั้แก่แต่ละภาค่ธิุรกิจ่เพ่�อจ่ำากัด้มิิใหั้เกิด้
ค่วามิเสุ้ยหัายต่อเงินิกองทุนิสุูงกว่าท้�ธินิาค่ารยอมิรับี้ได้้หัากเกิด้ภาวะ
ตกตำ�าข่�นิในิภาค่ธิุรกิจ่ใด้ภาค่ธิุรกิจ่หันิ่�ง โด้ยธินิาค่ารได้้มิ้การรายงานิ
และทบี้ทวนิกระบี้วนิการด้ั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนิ่� อ ง เพ่� อ ใหั้ ธิ นิาค่ารมิ้
การกระจ่ายตัวของการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ในิหัลากหัลายภาค่ธิุรกิจ่ด้้วยสุัด้สุ่วนิ
ท้�สุนิับี้สุนิุนิใหั้ธินิาค่ารมิ้การด้ำาเนิินิงานิอย่างมิั�นิค่ง
สุำาหัรับี้ค่วามิเสุ้ย� ง Country and Transfer ธินิาค่ารบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งนิ้� ด้้วย
การประเมิินิระด้ับี้ค่วามิเสุ้ย� งในิกรณ์้ทป�้ ระเทศคู่สุ่ ญ
ั ญาประสุบี้ปัญหัาด้้านิ
เศรษีฐกิจ่ สุังค่มิ หัร่อการเมิ่องในิระด้ับี้ท้สุ� งู กว่าปกติ แล้วกำาหันิด้เพด้านิ
ภาระค่วามิเสุ้�ยงแก่ประเทศคู่่สุัญญาโด้ยพิจ่ารณ์าค่วามิจ่ำาเป็นิด้้านิธิุรกิจ่
ประกอบี้ด้้วย เพ่อ� จ่ำากัด้มิิใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้ยหัายต่อเงินิกองทุนิสุูงกว่าท้ธิ� นิาค่าร
ยอมิรับี้หัากเกิด้เหัตุการณ์์ในิประเทศคู่สุ่ ญ
ั ญาท้อ� าจ่สุ่งผื่ลต่อผื่ลประโยช่นิ์
ทางการเงินิของธินิาค่าร นิอกจ่ากนิ้� ธินิาค่ารได้้มิก้ ารติด้ตามิ รายงานิ และ
ประเมิินิระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงของประเทศคู่่สุัญญาหัลักอย่างต่อเนิ่�อง เพ่�อใหั้
ธินิาค่ารสุามิารถืปรับี้เปล้�ยนิกลยุทธิ์และแนิวนิโยบี้ายได้้อย่างเหัมิาะสุมิ
กับี้สุถืานิการณ์์ และมิ้การกระจ่ายตัวของภาระค่วามิเสุ้ย� งในิต่างประเทศ
ในิระด้ับี้ท้�เหัมิาะสุมิกับี้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงและโอกาสุทางธิุรกิจ่ของประเทศ
คู่สุ่ ญ
ั ญาต่าง ๆ
4) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิติลาดำ

ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิตลาด้ หัมิายถื่ ง ค่วามิเสุ้� ย งท้� ธิ นิาค่ารอาจ่ได้้ รั บี้
ค่วามิเสุ้ ยหัายเนิ่�องจ่ากการเปล้�ยนิแปลงมิูลค่่าของสุินิทรัพย์ หันิ้�สุินิ
และภาระผืู่กพันิ อันิเกิด้จ่ากค่วามิเค่ล่�อนิไหัวของอัตราด้อกเบี้้�ย อัตรา
แลกเปล้�ยนิ ราค่าตราสุารทุนิ และราค่าสุินิค่้าโภค่ภัณ์ฑ์์
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ของธินิาค่าร เกิด้จ่ากการใหั้บี้ริการทางการเงินิแก่ลกู ค่้า
และ/หัร่ อ สุถืาบี้ั นิ การเงิ นิ ได้้ แ ก่ การซึ่่� อ ขายเงิ นิ ตราต่ า งประเทศ
การซึ่่� อ ขายตราสุารหันิ้� รวมิถื่ ง การทำา ธิุ ร กรรมิอนิุ พั นิ ธิ์ ท างการเงิ นิ
เช่่นิ สุัญญาซึ่่�อขายเงินิตราต่างประเทศล่วงหันิ้า (Foreign Exchange
Forward) สุั ญ ญาแลกเปล้� ย นิอั ต ราด้อกเบี้้� ย ต่ า งสุกุ ล เงิ นิ (Cross
Currency Swap) สุัญญาแลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ย (Interest Rate
Swap) เป็ นิ ต้ นิ ซึ่่� ง ธินิาค่ารต้ อ งบี้ริ หั ารจ่ั ด้ การค่วามิเสุ้� ย งท้� เ กิ ด้ จ่าก
ธิุรกรรมิของลูกค่้าเหัล่านิ้�ใหั้อยู่ในิระด้ับี้ท้�เหัมิาะสุมิ โด้ยการป้องกันิหัร่อ
ปรับี้ลด้ค่วามิเสุ้�ยง นิอกจ่ากนิั�นิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ยังเกิด้จ่ากฐานิะ
ทางสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิของธินิาค่ารเองอ้กด้้วย
วัตถืุประสุงค่์หัลักในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ของธินิาค่าร ค่่อ
การจ่ัด้การค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้จ่ากการเปล้ย� นิแปลงของปัจ่จ่ัยตลาด้ใหั้อยูใ่ นิ
ระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้และสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายค่วามิเสุ้�ยงรวมิของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิ้นิโยบี้ายในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง และมิ้การกำาหันิด้มิาตรวัด้และ
เพด้านิค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ใหั้เหัมิาะสุมิกับี้ลักษีณ์ะและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิของ
ธิุรกรรมิทางการเงินิ ค่ณ์ะกรรมิการและหันิ่วยงานิท้�มิ้บี้ทบี้าทหัลักในิการ
บี้ริหัาร ติด้ตามิ และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ ประกอบี้ด้้วย
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• คืณ์ะกรรมการบริหารสี่ินึ่ที่รัพย์และหนึ่่�สี่ินึ่ มิ้หันิ้าท้�กาำ หันิด้และ
ทบี้ทวนิ นิโยบี้ายและแนิวทางการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิ และ
การบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิตลาด้ ตลอด้จ่นิติ ด้ ตามิและค่วบี้คุ่ มิ
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้และค่วามิเสุ้ย� งด้้านิสุภาพค่ล่องของธินิาค่ารใหั้อยู่
ในิระด้ับี้ท้ย� อมิรับี้ได้้ และสุอด้ค่ล้องกับี้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� ง
ท้ค่� ณ์ะกรรมิการกำากับี้ค่วามิเสุ้ย� งและค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่ารกำาหันิด้
• สี่ายบริหารการเงินึ่ มิ้หันิ้าท้�ด้ำาเนิินิกลยุทธิ์ทางการค่้าโด้ยการซึ่่�อ
ขายผื่ลิตภัณ์ฑ์์ทางการเงินิต่าง ๆ เช่่นิ ซึ่่�อขายแลกเปล้�ยนิเงินิตรา
ต่างประเทศ ซึ่่อ� ขายตราสุารหันิ้แ� ละตราสุารอนิุพนิั ธิ์ ตลอด้จ่นิบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิและอัตราด้อกเบี้้�ย รวมิถื่งบี้ริหัาร
สุภาพค่ล่องของธินิาค่าร เพ่�อใหั้ระด้ับี้ค่วามิเสุ้�ยงอยู่ภายใต้เพด้านิ
ค่วามิเสุ้�ยงตามิแนิวทางท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิ
กำาหันิด้และธินิาค่ารยอมิรับี้ได้้
• หนึ่่ ว ยงานึ่คืวามเสี่่�ย งด้ า นึ่ต่ลาด สี่ายบริ ห ารคืวามเสี่่�ย ง เป็ นิ
ผืู่บี้้ ง่ ช่้� ประเมิินิ ติด้ตามิ รายงานิสุถืานิะ และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงใหั้
อยู่ภายใต้เพด้านิค่วามิเสุ้�ยงท้ก� ำาหันิด้ โด้ยรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการ
บี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้สุ� นิิ เป็นิประจ่ำา ตลอด้จ่นินิำาเสุนิอการปรับี้ปรุง
นิโยบี้าย มิาตรวัด้ และเพด้านิค่วามิเสุ้�ยงใหั้เหัมิาะสุมิกับี้สุภาวการณ์์
แผื่นิธิุรกิจ่ และค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิของธิุรกรรมิท้�เปล้�ยนิแปลงไป
ในิปีทผื่�้ า่ นิมิาการแพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ไปทัว� โลกเป็นิหันิ่ง� ในิปัจ่จ่ัยเสุ้ย� ง
หัลักท้สุ� ง่ ผื่ลกระทบี้ต่อตลาด้เงินิโลก ในิช่่วงไตรมิาสุท้� 1 การแพร่ระบี้าด้ซึ่่ง�
เกิด้ข่นิ� อย่างรวด้เร็วและเริมิ� ค่วบี้คุ่มิไมิ่ได้้ จ่นิหัลายประเทศต้องใช่้มิาตรการ
เว้นิระยะหั่างและมิาตรการปิด้เมิ่องอย่างเข้มิงวด้เพ่อ� ค่วบี้คุ่มิการแพร่ระบี้าด้
ธินิาค่ารกลางหัลายแหั่งด้ำาเนิินิมิาตรการผื่่อนิค่ลายทางการเงินิแบี้บี้ท้ไ� มิ่เค่ย
เป็นิมิาก่อนิ โด้ยใช่้มิาตรการปรับี้ลด้อัตราด้อกเบี้้ย� มิาตรการเข้าซึ่่อ� สุินิทรัพย์
ทางการเงินิ และอัด้ฉ้ด้สุภาพค่ล่อง เพ่อ� ประค่องเศรษีฐกิจ่ท้ไ� ด้้รบี้ั ผื่ลกระทบี้
ในิช่่วงปลายไตรมิาสุท้� 1 ค่วามิกังวลว่าจ่ะเกิด้ภาวะเศรษีฐกิจ่ถืด้ถือยทัว� โลก
สุ่งผื่ลใหั้ตลาด้การเงินิทั�วโลกผื่ันิผื่วนิ และเกิด้ค่วามิต้องการสุภาพค่ล่อง
สุกุลด้อลลาร์สุหัรัฐฯ ธินิาค่ารกลางหัลายแหั่งจ่่งเข้าช่่วยเหัล่อโด้ยการอัด้ฉ้ด้
สุภาพค่ล่องสุกุลด้อลลาร์สุหัรัฐฯ เพิมิ� เติมิเข้าไปในิตลาด้ แมิ้วา่ ในิไตรมิาสุท้�
เหัล่อของปี สุถืานิการณ์์ระบี้าด้ของไวรัสุในิหัลายประเทศบี้รรเทาลง และ
เศรษีฐกิจ่โลกเริมิ� ฟื้้นิ� ตัวได้้แต่ยงั ไมิ่สุามิารถืกลับี้ไปสุู่ระด้ับี้เด้้ยวกันิกับี้ก่อนิ
เกิด้การระบี้าด้ อ้กทัง� ยังมิ้การระบี้าด้ระลอกใหัมิ่ในิหัลายประเทศและทำาใหั้
ทางการต้องใช่้มิาตรการปิด้เมิ่องอ้ก ธินิาค่ารกลางหัลายแหั่งจ่่งมิ้แนิวโนิ้มิ
ค่งอัตราด้อกเบี้้ย� ในิระด้ับี้ตำา� ต่อไปเป็นิเวลานิานิ
ปัจ่จ่ัยเสุ้�ยงต่าง ๆ ท้�ยังค่งต้องติด้ตามิต่อไป ได้้แก่ (1) สุถืานิการณ์์การ
แพร่ระบี้าด้ของโค่วิด้-19 ซึ่่�งสุ่งผื่ลใหั้การฟื้้�นิตัวของเศรษีฐกิจ่โลกยัง
เผื่ช่ิญค่วามิเสุ้�ยงอย่างต่อเนิ่�อง ตราบี้ใด้ท้�วัค่ซึ่้นิยังไมิ่สุามิารถืผื่ลิตหัร่อ
กระจ่ายใหั้กับี้ประช่ากรโลกได้้อย่างเพ้ยงพอ (2) การด้ำาเนิินินิโยบี้ายของ
สุหัรัฐอเมิริกา ภายใต้การบี้ริหัารงานิของประธิานิาธิิบี้ด้้ค่นิใหัมิ่ทอ�้ าจ่มิ้ผื่ลต่อ
เศรษีฐกิจ่ การเมิ่อง และค่วามิสุัมิพันิธิ์ทางการค่้าระหัว่างประเทศ (3) ค่วามิ
ต่งเค่ร้ยด้ทางการค่้า และสุงค่รามิเทค่โนิโลย้ระหัว่างจ่้นิและสุหัรัฐอเมิริกา
(4) ฐานิะขาด้ดุ้ลทางการค่ลังและหันิ้สุ� าธิารณ์ะของหัลายประเทศท้เ� พิมิ� ข่นิ�
มิากตั�งแต่มิ้วิกฤติโค่วิด้-19 โด้ยเฉพาะประเทศเศรษีฐกิจ่หัลัก (5) ผื่ลการ
เจ่รจ่าข้อตกลงทางการค่้าระหัว่างอังกฤษีและสุหัภาพยุโรป หัลัง Brexit
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มิ้ผื่ลอย่างเป็นิทางการ และ (6) สุถืานิการณ์์ค่วามิขัด้แย้งทางการเมิ่อง
ของไทยซึ่่ง� เป็นิค่วามิเสุ้ย� งต่อการฟื้้นิ� ตัวของเศรษีฐกิจ่ไทย ซึ่่ง� ปัจ่จ่ัยต่าง ๆ
ข้างต้นิ อาจ่สุ่งผื่ลต่อค่วามิผื่ันิผื่วนิของการเค่ล่�อนิย้ายเงินิทุนิระหัว่าง
ประเทศและตลาด้การเงินิ สุ่งผื่ลใหั้อัตราแลกเปล้�ยนิ อัตราด้อกเบี้้�ย
ราค่าตราสุาร และราค่าสุินิค่้าโภค่ภัณ์ฑ์์ มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิมิากข่�นิ
ธินิาค่ารแบี้่งการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ตามิวัตถืุประสุงค่์ของการทำา
ธิุรกรรมิ เป็นิ 2 สุ่วนิ ค่่อ ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิตลาด้ของฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่อ� การค่้า
และค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ของฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร
4.1 คืวามเสี่่�ยงด้านึ่ต่ลาดของฐานึ่ะในึ่บัญชื้่เพื�อการคื้า
ฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้า ค่่อ ฐานิะของเค่ร่�องมิ่อทางการเงินิท้�ธินิาค่าร
ถื่อค่รองไว้ในิระยะสุั�นิ โด้ยมิ้เจ่ตนิาเพ่�อค่้า เพ่�อขายต่อ เพ่�อหัาประโยช่นิ์
จ่ากการเปล้�ยนิแปลงของราค่า หัร่อเพ่�อหัากำาไรจ่ากค่วามิแตกต่างของ
ราค่าในิหัลายตลาด้ (Arbitrage) รวมิทั�งเพ่�อป้องกันิค่วามิเสุ้�ยงของฐานิะ
อ่� นิ ๆ ในิบี้ั ญ ช่้ เ พ่� อ การค่้ า ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิตลาด้ของฐานิะในิบี้ั ญ ช่้
เพ่อ� การค่้าท้สุ� ำาค่ัญของธินิาค่าร ได้้แก่ ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิอัตราด้อกเบี้้ย� และ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิ
ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิอั ต ราด้อกเบี้้� ย ในิบี้ั ญ ช่้ เ พ่� อ การค่้ า เกิ ด้ จ่ากการท้�
ธินิาค่ารถื่อค่รองธิุรกรรมิทางการเงินิท้�เก้�ยวข้องกับี้อัตราด้อกเบี้้�ยโด้ย
มิ้วัตถืุประสุงค่์เพ่�อค่้า ทำากำาไรในิระยะสุั�นิ หัร่อเพ่�อป้องกันิค่วามิเสุ้�ยง
ของฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้า เช่่นิ ธิุรกรรมิตราสุารหันิ้� สุัญญาซึ่่�อขาย
เงินิตราต่างประเทศล่วงหันิ้า และสุัญญาแลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ย
หัร่อสุกุลเงินิ เป็นิต้นิ การเปล้�ยนิแปลงของอัตราด้อกเบี้้�ยสุ่งผื่ลกระทบี้
ต่อมิูลค่่ายุติธิรรมิของฐานิะท้�ธินิาค่ารถื่อค่รองและอาจ่เกิด้ผื่ลกำาไรหัร่อ
ขาด้ทุนิจ่ากอัตราด้อกเบี้้�ยได้้
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิ เกิด้จ่ากการท้�ธินิาค่ารมิ้การทำาธิุรกรรมิ
ท้�เก้�ยวข้องกับี้เงินิตราต่างประเทศ ซึ่่�งอาจ่ก่อใหั้เกิด้ฐานิะเกินิดุ้ลหัร่อ
ขาด้ดุ้ลในิเงินิตราต่างประเทศสุกุลใด้สุกุลหันิ่ง� เช่่นิ การทำาธิุรกรรมิปริวรรต
เงินิตรา การลงทุนิ การใหั้สุินิเช่่�อ การกู้ย่มิ การก่อภาระผืู่กพันิ รวมิถื่ง
การใช่้อนิุพนิั ธิ์ทางการเงินิท้เ� ก้ย� วข้องกับี้เงินิตราต่างประเทศ เป็นิต้นิ เมิ่อ�
อัตราแลกเปล้�ยนิเปล้�ยนิแปลง จ่่งอาจ่กระทบี้ต่อผื่ลกำาไรหัร่อขาด้ทุนิจ่าก
อัตราแลกเปล้�ยนิได้้
ธินิาค่ารมิ้ ก ารกำา หันิด้เพด้านิค่วามิเสุ้� ย งเพ่� อ ใช่้ ค่ วบี้คุ่ มิ ค่วามิเสุ้� ย ง
ด้้านิตลาด้ในิบี้ัญช่้เพ่อ� การค่้า ได้้แก่ Value-at-Risk Limit, PV01 Limit และ
Maximum Loss Limit เป็นิต้นิ โด้ยใหั้มิ้การติด้ตามิและรายงานิสุถืานิะ
ค่วามิเสุ้ย� งต่อฝ่ายจ่ัด้การ ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร และค่ณ์ะกรรมิการกำากับี้
ค่วามิเสุ้ย� ง เป็นิประจ่ำา Value-at-Risk (VaR) เป็นิมิาตรวัด้ท้ใ� ช่้หัลักการทาง
สุถืิตใิ นิการประเมิินิค่วามิเสุ้ยหัายสุูงสุุด้ท้อ� าจ่เกิด้ข่นิ� จ่ากการเปล้ย� นิแปลง
ของปัจ่จ่ัยเสุ้�ยงและราค่าต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาและระด้ับี้ค่วามิเช่่�อมิั�นิ
ท้�กำาหันิด้

นิอกจ่ากการติด้ตามิและค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงข้างต้นิแล้ว ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้
มิ้การทด้สุอบี้ภาวะวิกฤติ สุำาหัรับี้ฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้าอย่างนิ้อย
ไตรมิาสุละค่รั�ง เพ่�อใช่้ประเมิินิค่วามิเสุ้ยหัายสุูงสุุด้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิในิภาวะ
ท้�ตลาด้มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิมิากกว่าปกติหัร่อมิ้วิกฤติ เพ่�อใหั้ธินิาค่ารเข้าใจ่
ฐานิะค่วามิเสุ้�ยง จุ่ด้เปราะบี้าง ตลอด้จ่นิสุามิารถืวางแผื่นิบี้ริหัารจ่ัด้การ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ได้้ด้้ยิ�งข่�นิ
สุำาหัรับี้ฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการค่้าของธินิาค่ารในิปี 2563 ค่่าเฉล้�ยของ
VaR ระยะเวลา 1 วันิ จ่ากการประเมิินิด้้วยวิธิ้ Historical Simulation ท้�
ค่วามิเช่่�อมิั�นิร้อยละ 99 เท่ากับี้ 500 ล้านิบี้าท
4.2 คืวามเสี่่�ยงด้านึ่ต่ลาดของฐานึ่ะในึ่บัญชื้่เพื�อการธนึ่าคืาร
ธินิาค่ารมิ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้จ่ากฐานิะในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร จ่าก
การเปล้ย� นิแปลงของอัตราด้อกเบี้้ย� และราค่าตราสุารทุนิ โด้ยมิ้รายละเอ้ยด้ด้ังนิ้�
(1) คืวามเสี่่�ยงด้านึ่อัต่ราดอกเบ่�ยในึ่บัญชื้่เพื�อการธนึ่าคืาร
ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิอั ต ราด้อกเบี้้� ย ในิบี้ั ญ ช่้ เ พ่� อ การธินิาค่าร หัมิายถื่ ง
ค่วามิเสุ้�ยงท้�เกิด้จ่ากการท้�สุินิทรัพย์ หันิ้�สุินิ และรายการนิอกงบี้ดุ้ลท้�
อยู่ในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร มิ้รอบี้ระยะเวลาการปรับี้อัตราด้อกเบี้้�ย
หัร่อการค่รบี้กำาหันิด้สุัญญาไมิ่ตรงกันิ หัร่อเมิ่�ออัตราด้อกเบี้้�ยอ้างอิง
ของสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิมิ้การเปล้�ยนิแปลงโด้ยไมิ่สุอด้ค่ล้องกันิ และ
มิ้ผื่ลกระทบี้ต่อรายได้้ด้อกเบี้้�ยสุุทธิิ และ/หัร่อมิูลค่่าของผืู่้ถื่อหัุ้นิ
ในิการค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราด้อกเบี้้�ยในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่าร
ธินิาค่ารกำาหันิด้เพด้านิค่วามิเสุ้�ยงของผื่ลกระทบี้ต่อรายได้้ด้อกเบี้้�ยสุุทธิิ
ในิระยะเวลา 1 ปี (Net Interest Income Impact Limit) และผื่ลกระทบี้
ต่อมิูลค่่าทางเศรษีฐกิจ่ของสุ่วนิของผืู่้ถื่อหัุ้นิ (Economic Value of Equity
Impact Limit) ภายใต้สุมิมิติฐานิการเปล้�ยนิแปลงของอัตราด้อกเบี้้�ยของ
สุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิทุกประเภทเพิ�มิข่�นิและลด้ลงทันิท้ร้อยละ 1.00
ธินิาค่ารบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิอัตราด้อกเบี้้�ยโด้ยการปรับี้โค่รงสุร้าง
ของสุิ นิ ทรั พ ย์ แ ละหันิ้� สุิ นิ ใหั้ สุ อด้ค่ล้ อ งกั บี้ ทิ ศ ทางของอั ต ราด้อกเบี้้� ย
ท้� ค่ าด้การณ์์ ใ นิอนิาค่ต โด้ยค่ำา นิ่ ง ถื่ ง รายได้้ ด้ อกเบี้้� ย สุุ ท ธิิ แ ละมิู ล ค่่ า
ทางเศรษีฐกิจ่ท้�เปล้�ยนิไป และอาจ่ใช่้อนิุพันิธิ์ทางการเงินิ เช่่นิ สุัญญา
แลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ย และสุัญญาแลกเปล้�ยนิอัตราด้อกเบี้้�ยต่าง
สุกุลเงินิ เป็นิต้นิ ในิการป้องกันิหัร่อปรับี้ลด้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิอัตราด้อกเบี้้ย�
ใหั้อยู่ภายในิเพด้านิค่วามิเสุ้�ยง ตามิแนิวทางท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
สุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิกำาหันิด้ นิอกจ่ากนิั�นิ ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้การทด้สุอบี้
ภาวะวิกฤติสุำาหัรับี้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิอัตราด้อกเบี้้ย� ในิบี้ัญช่้เพ่อ� การธินิาค่าร
อย่ างนิ้ อยไตรมิาสุละค่รั�ง เพ่� อ สุะท้ อนิจุ่ ด้อ่ อนิหัร่อผื่ลกระทบี้ท้�อาจ่
เกิด้ข่�นิภายใต้สุถืานิการณ์์จ่ำาลองภาวะวิกฤติต่าง ๆ และนิำาผื่ลลัพธิ์ท้�ได้้
ไปปรับี้ปรุงการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้สุ� นิิ ใหั้สุอด้ค่ล้องกับี้ภาวะแวด้ล้อมิ
ของธิุรกิจ่ เพ่อ� ใหั้ธินิาค่ารสุามิารถืบี้รรลุเป้าหัมิายรายได้้ตามิแผื่นิธิุรกิจ่และ
มิ้ค่วามิเสุ้�ยงอยูใ่ นิระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้

รายงานประจำาปี 2563 —

ผื่ลกระทบี้จ่ากการเปล้ย� นิแปลงของอัตราด้อกเบี้้ย� เพิมิ� ข่นิ� ร้อยละ 1.00 ต่อ
รายได้้ด้อกเบี้้ย� สุุทธิิในิระด้ับี้กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่าร ณ์ วันิท้� 31
ธิันิวาค่มิ 2563 และ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2562 เป็นิด้ังนิ้�
หนึ่่วย : ล้านึ่บาที่
สี่กุลเงินึ่
เงินิบี้าท
เงินิด้อลลารสุหัรัฐฯ
เงินิสุกุลอ่นิ�
รวมผลกระที่บจากการเปัล่ย� นึ่แปัลงของอัต่ราดอกเบ่ย�

31 ธคื. 63 31 ธคื. 62

-1,713
1,084

-123
1,802

683

521

55

2,200

(2) คืวามเสี่่�ยงของฐานึ่ะที่่�เก่�ยวข้องกับต่ราสี่ารทีุ่นึ่
ค่วามิเสุ้ย� งของฐานิะท้เ� ก้ย� วข้องกับี้ตราสุารทุนิ หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้ข่นิ�
จ่ากการเปล้�ยนิแปลงของราค่าของตราสุารทุนิ และมิ้ผื่ลทำาใหั้ฐานิะของ
เงินิลงทุนิในิตราสุารทุนิมิ้มิลู ค่่าลด้ลงและกระทบี้ต่อเงินิกองทุนิของธินิาค่าร
ธินิาค่ารลงทุนิในิตราสุารทุนิในิบี้ัญช่้เพ่�อการธินิาค่ารโด้ยมิ้วัตถืุประสุงค่์
เพ่� อ เสุริ มิ สุร้ า งรายได้้ ทั� ง ในิรู ป ของเงิ นิ ปั นิ ผื่ล กำา ไรจ่ากสุ่ ว นิต่ า งของ
มิูลค่่าในิระยะปานิกลางและระยะยาว และเพ่�อประโยช่นิ์ต่อการด้ำาเนิินิ
ธิุรกิจ่หัลักของธินิาค่ารด้้วยการสุร้างค่วามิสุัมิพันิธิ์อันิด้้กับี้ลูกค่้า และ
สุร้างเค่ร่อข่ายกับี้พันิธิมิิตรทางการลงทุนิ รวมิถื่งเพ่�อรับี้ช่ำาระหันิ้�ค่่นิ
ในิรูปของหัลักทรัพย์ในิกรณ์้ท้�มิ้การปรับี้ปรุงโค่รงสุร้างหันิ้� ธินิาค่ารมิ้
ค่วามิเสุ้�ยงจ่ากการลงทุนิในิฐานิะท้�เก้�ยวข้องกับี้ตราสุารทุนิทั�งในิและ
ต่างประเทศ และการลงทุนิในิสุินิทรัพย์หัลากหัลายประเภทมิากข่�นิ
เพ่�อกระจ่ายค่วามิเสุ้�ยง สุร้างโอกาสุในิการเพิ�มิผื่ลตอบี้แทนิ ตลอด้จ่นิ
สุนิับี้สุนิุนิการพัฒนิาของตลาด้ทุนิไทย เช่่นิ กองทุนิรวมิอสุังหัาริมิทรัพย์
และกองทุนิรวมิโค่รงสุร้างพ่�นิฐานิ เป็นิต้นิ
ธินิาค่ารกำา หันิด้นิโยบี้ายการลงทุ นิ และการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งในิ
ตราสุารทุนิเพ่�อใช่้เป็นิแนิวทางในิการประเมิินิ ติด้ตามิ และค่วบี้คุ่มิ
ค่วามิเสุ้ย� งของฐานิะท้เ� ก้ย� วข้องกับี้ตราสุารทุนิ โด้ยกำาหันิด้วิธิก้ ารประเมิินิ
ค่วามิเสุ้ย� งแยกตามิประเภทของตราสุารทุนิ มิ้การจ่ัด้ทำาการทด้สุอบี้ภาวะ
วิกฤติอย่างนิ้อยรายไตรมิาสุ เพ่�อประเมิินิผื่ลขาด้ทุนิสุูงสุุด้ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิ
ในิภาวะท้�ตลาด้มิ้ค่วามิผื่ันิผื่วนิมิากกว่าปกติ และมิ้การค่วบี้คุ่มิสุัด้สุ่วนิ
ของฐานิะท้�เก้�ยวข้องกับี้ตราสุารทุนิต่อเงินิกองทุนิใหั้อยู่ภายในิเกณ์ฑ์์ท้�
ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ และเกณ์ฑ์์ภายในิของธินิาค่าร
5) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิสำภาพคล่อง

ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่อง หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้�ยงท้�เกิด้จ่ากการท้�ธินิาค่าร
ไมิ่สุามิารถืช่ำาระหันิ้�สุินิและภาระผืู่กพันิตามิสุัญญา วัตถืุประสุงค่์ของ
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องของธินิาค่าร ค่่อ การมิ้เงินิทุนิท้�
เหัมิาะสุมิและเพ้ยงพอท้�จ่ะช่ำาระภาระผืู่กพันิทั�งในิปัจ่จุ่บี้ันิและอนิาค่ต
ในิขณ์ะเด้้ยวกันิ ยังสุามิารถืนิำาเงินิทุนิไปบี้ริหัารเพ่อ� ใหั้เกิด้ประโยช่นิ์อย่าง
เหัมิาะสุมิในิภาวะท้�ตลาด้เอ่�ออำานิวยด้้วย
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ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องท้�สุำาค่ัญของธินิาค่าร ได้้แก่ โค่รงสุร้าง
ของแหัล่งเงินิทุนิและการใช่้ไปของเงินิทุนิของธินิาค่าร การแข่งขันิของ
ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์รวมิถื่งผืู่เ้ ล่นิท้ไ� มิ่ใช่่ธินิาค่ารพาณ์ิช่ย์เพ่อ� เพิมิ� ฐานิเงินิฝาก
โด้ยเฉพาะเงินิฝากท้�มิ้ต้นิทุนิตำ�าและเงินิฝากลูกค่้ารายย่อย โด้ยเฉพาะ
การแข่งขันิใหั้บี้ริการเงินิฝากด้ิจ่ทิ ลั ด้้วยการเปิด้บี้ัญช่้ผื่า่ นิช่่องทางออนิไลนิ์
การเปล้ย� นิแปลงพฤติกรรมิการลงทุนิของลูกค่้าเพ่อ� แสุวงหัาผื่ลตอบี้แทนิท้�
สุูงข่นิ� ในิภาวะอัตราด้อกเบี้้ย� ตำ�า และการขยายตัวของสุินิทรัพย์ในิสุกุลเงินิ
ต่างประเทศของธินิาค่าร
ธินิาค่ารบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งสุภาพค่ล่ อ งตามินิโยบี้ายและหัลั ก การท้�
ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิเป็นิผืู่้กำาหันิด้ และสุอด้ค่ล้อง
กับี้เกณ์ฑ์์การด้ำารงสุินิทรัพย์สุภาพค่ล่องและกฎเกณ์ฑ์์อ่�นิ ๆ ท้�เก้�ยวข้อง
ของทางการ โด้ยมิ้สุายบี้ริหัารการเงินิเป็นิหันิ่วยงานิหัลักทำาหันิ้าท้บี้� ริหัาร
กระแสุเงินิสุด้และฐานิะสุภาพค่ล่องประจ่ำาวันิ ติด้ตามิภาวะตลาด้เงินิ และ
การเปล้�ยนิแปลงของปัจ่จ่ัยด้้านิอัตราแลกเปล้�ยนิและอัตราด้อกเบี้้�ย และ
ค่าด้การณ์์แนิวโนิ้มิ รวมิถื่งด้ำาเนิินิกลยุทธิ์การบี้ริหัารสุภาพค่ล่องตามิ
แนิวทางท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิกำาหันิด้ หันิ่วยงานิ
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิตลาด้ สุายบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง เป็นิผืู่้บี้่งช่้� ประเมิินิ ติด้ตามิ
รายงานิ และค่วบี้คุ่มิสุถืานิะค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ภายใต้เพด้านิค่วามิเสุ้�ยงท้�
กำาหันิด้ โด้ยรายงานิต่อค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารสุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิเป็นิ
ประจ่ำา อย่างนิ้อยเด้่อนิละค่รั�ง
ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้แหัล่งเงินิทุนิท้�หัลากหัลาย โด้ยแหัล่งเงินิทุนิหัลักของ
ธินิาค่ารมิาจ่ากเงินิรับี้ฝากจ่ากลูกค่้า ซึ่่�งมิ้การกระจ่ายตัวด้้ท�ังในิด้้านิ
ประเภทลูกค่้าผืู่้ฝาก ประเภทเงินิรับี้ฝาก และอายุค่รบี้กำาหันิด้ นิอกจ่ากนิ้�
ธินิาค่ารบี้ริหัารสุภาพค่ล่องผื่่านิตลาด้เงินิและตลาด้ทุนิในิประเทศและ
ต่างประเทศซึ่่�งรวมิถื่งตลาด้ซึ่่�อขายล่วงหันิ้าและตลาด้ซึ่่�อค่่นิ (Swap
and Repurchase Market) โด้ยอาจ่ด้ำาเนิินิการระด้มิเงินิทุนิ หัร่อลงทุนิ
ในิสุกุลเงินิหัลัก เช่่นิ สุกุลเงินิบี้าท และสุกุลเงินิด้อลลาร์สุหัรัฐฯ เป็นิต้นิ
ธินิาค่ารมิุ่งด้ำาเนิินิการใหั้มิ้ต้นิทุนิและมิ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องท้�
เหัมิาะสุมิตามิสุภาพตลาด้และอยู่ในิระด้ับี้ท้�ยอมิรับี้ได้้ โด้ยมิ้การบี้ริหัาร
ฐานิะสุภาพค่ล่องอย่างใกล้ช่ิด้ทั�งในิระยะสุั�นิและระยะยาว ซึ่่�งรวมิถื่ง
การพิจ่ารณ์าค่วามิเหัมิาะสุมิในิการกู้ย่มิเงินิระยะสุั�นิและระยะยาวจ่าก
ต่างประเทศ เพ่�อใช่้ในิการอำานิวยสุินิเช่่�อสุกุลเงินิตราต่างประเทศแก่
ลูกค่้าของธินิาค่ารทั�งภายในิประเทศและต่างประเทศ ตลอด้จ่นิวางแผื่นิ
การระด้มิเงินิทุนิระยะยาวตามิค่วามิเหัมิาะสุมิของสุภาพตลาด้
นิอกจ่ากแหัล่งเงินิทุนิท้�หัลากหัลายแล้ว ธินิาค่ารจ่ัด้ใหั้มิ้สุินิทรัพย์ท้�มิ้
สุภาพค่ล่องสุูงและพร้อมิจ่ะเปล้�ยนิเป็นิเงินิสุด้ได้้เมิ่�อต้องการ เพ่�อท้�
จ่ะสุามิารถืรองรับี้การจ่่ายค่่นิหันิ้�สุินิและภาระผืู่กพันิและด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ได้้ อ ย่ า งราบี้ร่� นิ ทั� ง ในิภาวะปกติ แ ละในิกรณ์้ เ กิ ด้ วิ ก ฤติ โด้ยธินิาค่าร
ด้ำา รงอั ต ราสุ่ ว นิสุิ นิ ทรั พ ย์ สุ ภาพค่ล่ อ งตามิข้ อ กำา หันิด้ของธินิาค่าร
แหั่งประเทศไทย และหันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แลในิแต่ละประเทศท้�ธินิาค่าร
มิ้การด้ำาเนิินิงานิประกอบี้การ และตามิเกณ์ฑ์์ท้�ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัาร
สุินิทรัพย์และหันิ้�สุินิกำาหันิด้
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— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธินิาค่ารประเมิินิ ติด้ตามิ และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงด้้านิสุภาพค่ล่องโด้ย
ใช่้มิาตรวัด้และเพด้านิค่วามิเสุ้�ยงประเภทต่าง ๆ เช่่นิ อัตราสุ่วนิเงินิใหั้
สุินิเช่่�อต่อเงินิฝาก ฐานิะสุภาพค่ล่องสุุทธิิทั�งในิภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
มิาตรวัด้ Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio
(NSFR) เป็นิต้นิ LCR เฉล้ย� ของธินิาค่ารในิไตรมิาสุท้� 4 ปี 2563 ซึ่่ง� ค่ำานิวณ์
จ่ากข้อมิูลสุิ�นิเด้่อนิในิระหัว่างไตรมิาสุ เท่ากับี้ร้อยละ 291 เกินิกว่า LCR
ขั�นิตำ�าตามิเกณ์ฑ์์ท้�ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทยกำาหันิด้ท้�ร้อยละ 100
ธินิาค่ารมิ้การกำาหันิด้สุัญญาณ์เต่อนิภัยด้้านิสุภาพค่ล่อง เพ่�อใหั้ธินิาค่าร
ได้้ตระหันิักถื่งการก่อตัวของวิกฤติสุภาพค่ล่องท้อ� าจ่เกิด้ข่�นิ ทั�งจ่ากปัจ่จ่ัย
ท้�เก้�ยวข้องกับี้ฐานิะของธินิาค่ารและปัจ่จ่ัยท้�เกิด้จ่ากการเปล้�ยนิแปลง
ของภาวะแวด้ล้อมิภายนิอก เพ่�อใหั้ธินิาค่ารสุามิารถืป้องกันิและบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้ย� งได้้อย่างทันิท่วงท้ ธินิาค่ารมิ้การทด้สุอบี้ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่อง
(Liquidity Risk Stress Test) โด้ยกำาหันิด้สุถืานิการณ์์จ่ำาลองภาวะวิกฤติท�้
อาจ่เกิด้ข่�นิ ทั�งจ่ากปัจ่จ่ัยภายในิและภายนิอก ซึ่่�งแบี้่งออกได้้เป็นิ 3 กรณ์้
ได้้แก่ (1) ภาวะวิกฤติท้�เกิด้กับี้ธินิาค่ารเอง (2) ภาวะวิกฤติท้�เกิด้กับี้ระบี้บี้
สุถืาบี้ันิการเงินิและสุ่งผื่ลกระทบี้ต่อสุภาพค่ล่องของธินิาค่าร และ (3) ภาวะ
วิกฤติท้�เกิด้จ่ากทั�ง 2 ปัจ่จ่ัยข้างต้นิพร้อมิกันิ ในิแต่ละสุถืานิการณ์์จ่ำาลอง
จ่ะมิ้การสุมิมิติใหั้กระแสุเงินิสุด้รับี้-จ่่ายมิ้ค่วามิแตกต่างจ่ากภาวะปกติ เช่่นิ
ลูกค่้าถือนิเงินิฝากหัร่อมิ้การเบี้ิกใช่้วงเงินิเบี้ิกเกินิบี้ัญช่้ธินิาค่ารมิากกว่า
ปกติ ธินิาค่ารไมิ่สุามิารถืเข้าถื่งตลาด้เงินิ สุินิทรัพย์ทมิ้� สุ้ ภาพค่ล่องในิภาวะ
ปกติมิสุ้ ภาพค่ล่องลด้ลงและทำาใหั้ตอ้ งขายในิราค่าตำ�ากว่าราค่าตลาด้ ภาระ
ในิการสุนิับี้สุนิุนิบี้ริษีทั ในิกลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิ เป็นิต้นิ จ่ากผื่ลการทด้สุอบี้
ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่องในิปี 2563 แสุด้งใหั้เหั็นิว่าธินิาค่ารยังมิ้สุภาพค่ล่อง
สุ่วนิเกินิเพ้ยงพอท้�จ่ะรองรับี้ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่องได้้ทั�ง 3 กรณ์้
ธินิาค่ารมิ้การจ่ัด้ทำาแผื่นิรองรับี้ภาวะฉุกเฉินิเพ่�อรองรับี้ในิกรณ์้เกิด้วิกฤติ
สุภาพค่ล่อง (Liquidity Contingency Plan) ท้�กำาหันิด้บี้ทบี้าท หันิ้าท้� และ
ค่วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้ของผืู่บี้้ ริหัารและหันิ่วยงานิท้เ� ก้ย� วข้อง สุัญญาณ์เต่อนิภัย
ภาวะวิกฤติสุภาพค่ล่อง ตลอด้จ่นิขันิ� ตอนิการด้ำาเนิินิการเพ่อ� ท้จ่� ะสุามิารถื
รับี้มิ่อกับี้สุถืานิการณ์์ได้้อย่างทันิท่วงท้ และประสุบี้ค่วามิสุำาเร็จ่ในิการ
แก้ไขสุถืานิการณ์์ใหั้กลับี้สุู่ภาวะปกติ นิอกจ่ากนิั�นิ ธินิาค่ารมิ้ Global
Medium Term Notes (GMTN) Program ซึ่่�งทำาใหั้ธินิาค่ารมิ้ค่วามิพร้อมิ
ในิการจ่ัด้หัาเงินิทุนิระยะปานิกลาง และระยะยาวจ่ากตลาด้ทุนิได้้อย่าง
รวด้เร็วและค่ล่องตัว

6) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิปีฏิิบติ
ั ิการ

ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ าร หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้ย� งท้อ� าจ่ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้ยหัาย
อันิเนิ่�องมิาจ่ากค่วามิไมิ่เพ้ยงพอหัร่อค่วามิบี้กพร่อง ของกระบี้วนิการ
ปฏิิบี้ตั งิ านิภายในิ บีุ้ค่ลากร และระบี้บี้งานิของธินิาค่าร หัร่อจ่ากเหัตุการณ์์
ค่วามิเสุ้�ยงภายนิอกธินิาค่าร และรวมิไปถื่งค่วามิเสุ้�ยงด้้านิกฎหัมิาย ทั�งนิ้�
ไมิ่รวมิถื่งค่วามิเสุ้�ยงด้้านิกลยุทธิ์ และค่วามิเสุ้�ยงด้้านิช่่�อเสุ้ยง
ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ ท้�สุำาค่ัญของธินิาค่ารประกอบี้ด้้วย
ปัจจ่ยภายใน่ธน่าคาร ได้้แก่
• ประสุิทธิิภาพของกระบี้วนิการต่าง ๆ ภายในิองค่์กรและระบี้บี้การ
ค่วบี้คุ่มิภายในิ (Internal Control) ซึ่่�งรวมิถื่งกระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิ
ต่าง ๆ เพ่�อรองรับี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ และกระบี้วนิการในิการดู้แล
บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร
• บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร ทัง� ในิสุ่วนิของค่วามิเพ้ยงพอของจ่ำานิวนิบีุ้ค่ลากร
คุ่ณ์สุมิบี้ัติ และประสุิ ทธิิ ภาพของบีุ้ค่ลากร ซึ่่� งรวมิไปถื่ งคุ่ณ์ภาพ
การใหั้บี้ริการและการดู้แลลูกค่้า ค่วามิรู้ค่วามิเข้าใจ่ในิผื่ลิตภัณ์ฑ์์และ
บี้ริการซึ่่�งมิ้แนิวโนิ้มิซึ่ับี้ซึ่้อนิมิากข่�นิ และการนิำาเสุนิอขายต่อลูกค่้าได้้
อย่างเหัมิาะสุมิ
• ระบี้บี้งานิต่าง ๆ ของธินิาค่าร ทั�งในิสุ่วนิของค่วามิสุามิารถืของ
ระบี้บี้งานิในิการรองรับี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของธินิาค่าร และค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิ
ของระบี้บี้งานิซึ่่�งอาจ่ก่อใหั้เกิด้ค่วามิเสุ้�ยงได้้ เป็นิต้นิ
ปัจจ่ยภายน่อกธน่าคาร ได้้แก่
• พฤติกรรมิของบีุ้ค่ค่ลภายนิอก เช่่นิ การโจ่รกรรมิหัร่อฉ้อโกงทรัพย์สุินิ
หัร่อข้อมิูลของธินิาค่าร การฟื้อกเงินิ เป็นิต้นิ
• สุาธิารณ์ภัยและภัยธิรรมิช่าติตา่ ง ๆ หัร่อเหัตุการณ์์ค่วามิไมิ่สุงบี้ต่าง ๆ
ท้อ� าจ่มิ้ผื่ลทำาใหั้ทรัพย์สุินิของธินิาค่ารเสุ้ยหัายได้้ รวมิถื่งสุถืานิการณ์์
การแพร่ระบี้าด้ของโรค่ติด้ต่ออันิตรายหัร่อโรค่อุบี้ตั ใิ หัมิ่ ท้แ� พร่ระบี้าด้
อย่ า งรวด้เร็ ว และกว้ า งขวางทำา ใหั้ มิ้ผืู่้เจ่็ บี้ ป่ ว ยเสุ้ ย ช่้ วิต และสุ่ ง ผื่ล
ใหั้การปฏิิบี้ตั งิ านิตามิปกติตอ้ งหัยุด้ช่ะงักหัร่อเปล้ย� นิรูปแบี้บี้ไป
• การตรากฎเกณ์ฑ์์ ใ หัมิ่ หัร่ อ เพิ� มิ เติ มิ ปรั บี้ ปรุ ง กฎเกณ์ฑ์์ เ ด้ิ มิ ของ
ทางการและผืู่้กำากับี้ดู้แลต่าง ๆ ทั�งภายในิประเทศและต่างประเทศ
ท้�มิ้แนิวโนิ้มิเข้มิข้นิมิากข่�นิทั�วโลก สุ่งผื่ลใหั้ธินิาค่ารต้องปรับี้เปล้�ยนิ
กระบี้วนิการปฏิิบี้ัติงานิอย่างมิ้นิัยสุำาค่ัญเพ่�อใหั้สุอด้รับี้กับี้กฎเกณ์ฑ์์
ท้�ตราใหัมิ่หัร่อเพิ�มิเติมิปรับี้ปรุงนิั�นิ
ธินิาค่ารตระหันิักด้้ว่า การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการท้�ด้้ เป็นิ
สุิ�งสุำาค่ัญต่อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ใหั้บี้รรลุผื่ลสุำาเร็จ่ได้้อย่างยั�งย่นิ โด้ยเฉพาะ
ในิสุถืานิการณ์์ แวด้ล้ อมิปั จ่จุ่ บี้ันิทั� งภายในิและภายนิอกประเทศซึ่่� งมิ้
ค่วามิไมิ่แนิ่นิอนิ ธินิาค่ารจ่่งใหั้ค่วามิสุำาค่ัญต่อการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิปฏิิบี้ัติการอย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ และค่รอบี้ค่ลุมิการด้ำาเนิินิงานิทั�วทั�ง
ธินิาค่ารอย่างเพ้ยงพอ และเตร้ยมิค่วามิพร้อมิเพ่�อรับี้มิ่อกับี้สุถืานิการณ์์
ท้�ไมิ่ค่าด้ค่ิด้ด้ังกล่าวได้้อย่างทันิกาล รวมิทั�งการปฏิิบี้ัติตามิกฎเกณ์ฑ์์ของ
ทางการทั�งในิประเทศและต่างประเทศท้�มิแ้ นิวโนิ้มิเข้มิข้นิมิากข่�นิ

รายงานประจำาปี 2563 —

นิอกจ่ากนิั� นิ ธินิาค่ารยั ง ใหั้ ค่ วามิสุำา ค่ั ญ กั บี้ คุ่ ณ์ ภาพการใหั้ บี้ ริ ก าร
และการดู้ แ ลลู ก ค่้ า การเสุนิอขายผื่ลิ ต ภั ณ์ ฑ์์ แ ละบี้ริ ก ารท้� เ หัมิาะสุมิ
การเสุริมิสุร้างค่วามิปลอด้ภัยของระบี้บี้งานิ ระบี้บี้สุารสุนิเทศ ช่่องทางการ
ใหั้บี้ริการทางอิเล็กทรอนิิกสุ์/ด้ิจ่ิทัลต่าง ๆ รวมิถื่งการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงท้�
เกิด้จ่ากการทุจ่ริตท้�เก้�ยวเนิ่�องกับี้ผื่ลิตภัณ์ฑ์์และบี้ริการของธินิาค่าร เช่่นิ
บี้ัตรเค่รด้ิต บี้ัตรเอท้เอ็มิ และบี้ริการทางอิเล็กทรอนิิกสุ์อนิ่� ๆ เป็นิต้นิ เพ่อ�
สุร้างค่วามิมิั�นิใจ่ต่อลูกค่้าของธินิาค่าร รวมิถื่งการวิเค่ราะหั์ ประเมิินิ และ
ค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้ย� ง สุำาหัรับี้ผื่ลิตภัณ์ฑ์์ใหัมิ่ เพ่อ� ใหั้มินิั� ใจ่ว่า ค่วามิเสุ้ย� งอยูใ่ นิ
ระด้ับี้ท้ย� อมิรับี้ได้้ และมิ้กระบี้วนิการค่วบี้คุ่มิท้เ� หัมิาะสุมิก่อนิการเสุนิอใหั้
บี้ริการต่อลูกค่้า
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ ค่รอบี้ค่ลุมิถื่งการนิิยามิค่วามิเสุ้�ยง
การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยง การดู้แลติด้ตามิค่วามิเสุ้�ยง ตลอด้จ่นิการบี้ริหัาร
และค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้ย� ง โด้ยทุกหันิ่วยงานิมิ้หันิ้าท้ค่� วามิรับี้ผื่ิด้ช่อบี้โด้ยตรง
ในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารของหันิ่วยงานิตนิเอง และกำาหันิด้
มิาตรการบี้ริหัารและติด้ตามิค่วบี้คุ่มิค่วามิเสุ้�ยงใหั้อยู่ในิระด้ับี้ท้�กำาหันิด้
โด้ยการจ่ัด้สุรรทรัพยากรอย่างเหัมิาะสุมิ และสุร้างวัฒนิธิรรมิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการภายในิธินิาค่าร
หัลักการสุำาค่ัญในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารของธินิาค่ารเริมิ� จ่าก
การสุร้างค่วามิรูค่้ วามิเข้าใจ่เก้ย� วกับี้ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารแก่พนิักงานิ
ของธินิาค่ารใหั้เข้าใจ่ตรงกันิอย่างทัว� ถื่ง และปลูกฝังวัฒนิธิรรมิการบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการภายในิธินิาค่ารใหั้เป็นิสุ่วนิหันิ่�งในิกระบี้วนิการ
ทางธิุรกิจ่ด้้านิต่าง ๆ ของธินิาค่ารต่อไปอย่างยัง� ย่นิ โด้ยเค่ร่อ� งมิ่อหัลักในิการ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ าร (Tools for Operational Risk Management)
ได้้แก่ การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยงและการค่วบี้คุ่มิภายในิของตนิเอง (Risk
Control Self-assessment : RCSA) เพ่อ� ระบีุ้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ
ได้้อย่างค่รบี้ถื้วนิถืูกต้อง และสุามิารถืประเมิินิค่วามิเสุ้ย� งและประสุิทธิิภาพ
ของการค่วบี้คุ่ มิ ตลอด้จ่นิวิ เ ค่ราะหั์ ร ายละเอ้ ย ด้เพ่� อ หัาแนิวทางท้�
เหัมิาะสุมิในิการลด้ค่วามิเสุ้ย� ง และด้ำาเนิินิการลด้ค่วามิเสุ้ย� งตามิแนิวทาง
ท้เ� ล่อกแล้ว โด้ยมิ้การติด้ตามิค่วามิค่่บี้หันิ้าและระด้ับี้ค่วามิเสุ้ย� งอย่างเป็นิ
ระบี้บี้ เช่่นิ ข้อมิูลท้�ใช่้ติด้ตามิค่วามิเสุ้�ยง (Risk Monitoring Information
: RMI) และระบี้บี้การรายงานิข้อมิูลเหัตุการณ์์ค่วามิเสุ้ยหัายท้�เกิด้จ่าก
ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ (Loss Data) ซึ่่�งเป็นิข้อมิูลสุำาค่ัญใหั้ธินิาค่ารนิำา
มิาประมิวลและวิเค่ราะหั์พจ่ิ ารณ์ามิาตรการป้องกันิ ค่วบี้คุ่มิ และ/หัร่อลด้
ค่วามิเสุ้ย� งด้ังกล่าวได้้อย่างมิ้ประสุิทธิิภาพ พร้อมิทัง� ทบี้ทวนิกระบี้วนิการ
ทั�งหัมิด้ด้ังกล่าวอย่างสุมิำ�าเสุมิอ
ธินิาค่ารมิ้ค่ณ์ะกรรมิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ ซึ่่�งประกอบี้
ด้้วยผืู่้บี้ริหัารระด้ับี้สุูงของธินิาค่ารจ่ากทั�งสุายธิุรกิจ่และสุายสุนิับี้สุนิุนิ
โด้ยมิ้หันิ้าท้�สุนิับี้สุนิุนิและค่วบี้คุ่มิดู้แลการด้ำาเนิินิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารและการบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่อ� งทางธิุรกิจ่ใหั้เป็นิไปตามินิโยบี้าย
ของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิ้ หั นิ่ ว ยงานิค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิปฏิิ บี้ั ติ ก าร สุั ง กั ด้ สุายบี้ริ หั าร
ค่วามิเสุ้� ย ง เพ่� อ ดู้ แ ลการบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิปฏิิ บี้ั ติ ก าร เช่่ นิ
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การติ ด้ ตามิและสุนิั บี้ สุนิุ นิ ทุ ก หันิ่ ว ยงานิใหั้ ด้าำ เนิิ นิ การตามิระบี้บี้การ
บี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการภายในิหันิ่วยงานิของตนิ การบี้ริหัาร
ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิปฏิิบี้ตั กิ ารในิระด้ับี้ภาพรวมิองค่์กร การพิจ่ารณ์าแนิวทาง
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการในิขั�นิตอนิการพัฒนิาผื่ลิตภัณ์ฑ์์
และบี้ริการ การค่ำานิวณ์เงินิกองทุนิเพ่�อรองรับี้ค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ
ภายใต้หัลักเกณ์ฑ์์ Basel การดู้แลระบี้บี้และวิเค่ราะหั์ข้อมิูลเหัตุการณ์์
ค่วามิเสุ้ยหัายท้�เกิด้จ่ากค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการ (Loss Data) เป็นิต้นิ
หันิ่ ว ยงานิบี้ริ หั ารค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิปฏิิ บี้ั ติ ก ารมิ้ ก ารประสุานิงานิกั บี้
หันิ่วยงานิกำากับี้ดู้แล และสุายตรวจ่สุอบี้และค่วบี้คุ่มิ โด้ยการแลกเปล้�ยนิ
ข้อมิูล ร่วมิกันิวิเค่ราะหั์ และกำาหันิด้แนิวทางการบี้ริหัารค่วบี้คุ่มิ เพ่�อเพิ�มิ
ประสุิทธิิภาพในิการบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิปฏิิบี้ัติการและกระบี้วนิการ
ค่วบี้คุ่มิภายในิของธินิาค่าร
ธินิาค่ารมิ้การบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่�องทางธิุรกิจ่ (Business Continuity
Management : BCM) เพ่�อใหั้มิ�ันิใจ่ว่าธินิาค่ารสุามิารถืด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
ได้้อย่างต่อเนิ่�องเมิ่�อเกิด้เหัตุฉุกเฉินิต่าง ๆ ท้�ทำาใหั้การปฏิิบี้ัติงานิตามิ
ปกติต้องหัยุด้ช่ะงัก โด้ยธินิาค่ารมิ้นิโยบี้ายการบี้ริหัารค่วามิต่อเนิ่�อง
ทางธิุรกิจ่ (BCM Policy) ซึ่่�งได้้รับี้อนิุมิัติจ่ากค่ณ์ะกรรมิการธินิาค่าร อ้กทั�ง
มิ้การกำาหันิด้มิาตรฐานิ และกรอบี้การด้ำาเนิินิธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่�อง (BCM
Framework) ในิการพิจ่ารณ์าทบี้ทวนิและจ่ัด้ทำาแผื่นิรองรับี้การด้ำาเนิินิ
ธิุรกิจ่อย่างต่อเนิ่�อง (Business Continuity Plan) อย่างสุมิำ�าเสุมิอ เพ่�อ
ใหั้ค่รอบี้ค่ลุมิและพร้อมิรองรับี้สุถืานิการณ์์ต่าง ๆ ท้�อาจ่เกิด้ข่�นิ รวมิถื่ง
จ่ัด้ใหั้มิ้การฝึกซึ่้อมิทด้สุอบี้เป็นิประจ่ำาทุกปี
7) ควัามเสำ่ย
� งดำ้านิเทคโนิโลย่สำารสำนิเทศ

ค่วามิเสุ้ย� งด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ (Information Technology Risk : IT Risk)
หัมิายถื่ง ค่วามิเสุ้ย� งท้อ� าจ่เกิด้ข่นิ� จ่ากการใช่้เทค่โนิโลย้ ซึ่่ง� จ่ะมิ้ผื่ลกระทบี้ต่อ
ระบี้บี้หัร่อการปฏิิบี้ตั งิ านิ รวมิถื่งค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้จ่ากภัยคุ่กค่ามิทางไซึ่เบี้อร์
ปั จ่ จ่ั ย ค่วามิเสุ้� ย งด้้ า นิเทค่โนิโลย้ สุ ารสุนิเทศท้� สุาำ ค่ั ญ ของธินิาค่าร
ประกอบี้ด้้วย ปัจ่จ่ัยภายในิ ได้้แก่ ค่วามิสุามิารถืและค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิ
ของระบี้บี้งานิและเทค่โนิโลย้ ท�้ธินิาค่ารนิำามิาใช่้เพ่�อการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่
การรั ก ษีาค่วามิปลอด้ภั ย ของระบี้บี้งานิและข้ อ มิู ล โด้ยเฉพาะข้ อ มิู ล
ท้�เก้�ยวข้ องกั บี้การจ่ั ด้การข้ อมิู ลสุ่ วนิบีุ้ ค่ค่ล ค่วามิถืู กต้ องแมิ่ นิยำาของ
การประมิวลผื่ล การพัฒนิาค่วามิรูแ้ ละค่วามิสุามิารถืของบีุ้ค่ลากรท้เ� ก้ย� วข้อง
กับี้การใช่้งานิเทค่โนิโลย้ใหัมิ่ ๆ และค่วามิรูค่้ วามิเข้าใจ่เก้ย� วกับี้ค่วามิเสุ้ย� ง
ด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศอย่างเพ้ยงพอของบีุ้ค่ลากร ซึ่่ง� รวมิถื่งค่วามิเสุ้ย� ง
เก้ย� วกับี้การทุจ่ริตหัร่อการละเลยการปฏิิบี้ตั งิ านิ สุำาหัรับี้ปัจ่จ่ัยภายนิอก ได้้แก่
ค่วามิเสุ้ย� งจ่ากภัยคุ่กค่ามิทางไซึ่เบี้อร์ (Cyber Risk) ซึ่่ง� มิ้จ่าำ นิวนิเพิมิ� ข่นิ� อย่าง
รวด้เร็ว มิ้รปู แบี้บี้ท้หั� ลากหัลาย และมิ้ค่วามิซึ่ับี้ซึ่้อนิมิากข่นิ� นิอกจ่ากนิันิ�
ในิปัจ่จุ่บี้นิั ค่วามิเสุ้ย� งจ่ากการเปล้ย� นิแปลงสุภาพแวด้ล้อมิของหั่วงโซึ่่ธิรุ กิจ่ท้มิ� ้
การพ่ง� พาเทค่โนิโลย้ การเช่่อ� มิโยงข้อมิูลธิุรกิจ่ เช่่อ� มิโยงค่วามิเสุ้ย� งของธิุรกิจ่
ท้เ� ก้ย� วข้องกับี้เทค่โนิโลย้ และการจ่ัด้การค่วามิปลอด้ภัยข้อมิูลในิการทำาธิุรกิจ่
กลายเป็นิปัจ่จ่ัยท้สุ� ร้างโอกาสุและค่วามิเสุ้ย� งทางธิุรกิจ่ ตามิภูมิทิ ศั นิ์ทางธิุรกิจ่
ซึ่่ง� กำาลังมิ้การเปล้�ยนิแปลงท้�สุำาค่ัญในิด้้านิการเข้าสุู่ยุค่ด้ิจ่ิทัล

66

— ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ทัง� นิ้� ธินิาค่ารตระหันิักถื่งค่วามิเสุ้ย� งท้เ� กิด้จ่ากการใช่้เทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ
(Information Technology Risk : IT Risk) และค่วามิสุำาค่ัญของการรักษีา
ค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยของสุารสุนิเทศและค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยทางไซึ่เบี้อร์
(Information Security and Cyber Security) ธินิาค่ารจ่่งได้้กำาหันิด้นิโยบี้าย
การบี้ริหัารค่วามิเสุ้�ยงด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ (IT Risk Management
Policy) ปรับี้ปรุงนิโยบี้ายการรักษีาค่วามิปลอด้ภัยข้อมิูล ใหั้ค่รอบี้ค่ลุมิ
ค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยด้้านิไซึ่เบี้อร์ และด้ำาเนิินิการยกระด้ับี้ค่วามิพร้อมิ
และเพิ�มิข้ด้ค่วามิสุามิารถืในิการกำากับี้ดู้แลและบี้ริหัารจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยง
ด้้านิเทค่โนิโลย้สุารสุนิเทศ ใหั้เป็นิไปอย่างเหัมิาะสุมิทั�งองค่์กร โด้ยการ
สุร้างกรอบี้การด้ำาเนิินิการในิด้้านิต่าง ๆ ได้้แก่ ปรับี้ปรุงเทค่โนิโลย้
ด้้านิค่วามิมิันิ� ค่งปลอด้ภัยใหั้ทนิั สุมิัยและค่รอบี้ค่ลุมิการจ่ัด้การเทค่โนิโลย้
ใหัมิ่ ๆ อยูเ่ สุมิอ ปรับี้เปล้ย� นิกรอบี้การประเมิินิค่วามิเสุ้ย� งตามิสุถืานิการณ์์
อย่ า งเหัมิาะสุมิ สุร้ า งค่วามิตระหันิั ก และค่วามิรู้ ค่ วามิสุามิารถื
ด้้านิค่วามิมิั�นิค่งปลอด้ภัยใหั้กับี้บีุ้ค่ลากรของธินิาค่าร รวมิถื่งลูกค่้าหัร่อ
ผืู่้ใช่้บี้ริการของธินิาค่ารอยู่เป็นิประจ่ำา พัฒนิาแผื่นิการรับี้มิ่อภัยไซึ่เบี้อร์
ในิรูปแบี้บี้ต่าง ๆ เพ่�อลด้ผื่ลกระทบี้ได้้อย่างรวด้เร็วและมิ้ประสุิทธิิภาพ
ตลอด้จ่นิเสุริ มิ สุร้ า งค่วามิร่ ว มิมิ่ อ กั บี้ หันิ่ ว ยงานิภายนิอกเพ่� อ เพิ� มิ
ค่วามิสุามิารถืในิการรับี้มิ่อและจ่ัด้การค่วามิเสุ้�ยงทางไซึ่เบี้อร์ได้้อย่างมิ้
ประสุิทธิิผื่ลมิากข่�นิ

• เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2 ประกอบี้ด้้วย
1) ตราสุารหันิ้�ด้้อยสุิทธิิระยะยาวท้�มิ้สุิทธิิด้้อยกว่าผืู่้ฝากเงินิและ
เจ่้าหันิ้�สุามิัญ
2) เงินิสุำารองทัว� ไป (General Provision) รวมิแล้วไมิ่เกินิร้อยละ 1.25
ของสุินิทรัพย์เสุ้�ยงด้้านิเค่รด้ิต
3) สุ่วนิได้้เสุ้ยท้�ไมิ่มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิท้�นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2
ทั�งนิ้� ในิการนิำาแนิวทาง Basel III มิาบี้ังค่ับี้ใช่้ ธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
มิ้การผื่่อนิปรนิ สุำาหัรับี้ตราสุารหันิ้�ด้้อยสุิทธิิท�้นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2
ซึ่่�งมิ้คุ่ณ์สุมิบี้ัติไมิ่ค่รบี้ถื้วนิตามิหัลักเกณ์ฑ์์ Basel III ในิเร่�องค่วามิสุามิารถื
ในิการรองรับี้ผื่ลขาด้ทุนิ (Loss Absorption) ในิกรณ์้ท้�ธินิาค่ารไมิ่สุามิารถื
ด้ำาเนิินิกิจ่การต่อไปได้้ (At the Point of Non-viability) กล่าวค่่อไมิ่มิเ้ ง่อ� นิไข
ใหั้สุามิารถืแปลงเป็นิหัุ้นิสุามิัญหัร่อตัด้เป็นิหันิ้�สุูญ เมิ่�อทางการตัด้สุินิใจ่
จ่ะเข้าช่่วยเหัล่อทางการเงินิแก่ธินิาค่าร โด้ยธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย
กำาหันิด้ใหั้ทยอยลด้นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิในิอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ�มิตัง� แต่
ปี 2556 ถื่งปี 2565
เงินิกองทุนิในิระด้ับี้กลุมิ่ ธิุรกิจ่ทางการเงินิของธินิาค่าร ณ์ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ
2563 และ วันิท้� 31 ธิันิวาค่มิ 2562 มิ้ด้ังนิ้�

8) ควัามเสำ่ย
� งจำากควัามเพ่ยงพอของเงินิกองท้นิ

เงินิกองทุนิเป็นิแหัล่งเงินิทุนิท้�มิ้ค่วามิสุำาค่ัญมิากในิการด้ำาเนิินิธิุรกิจ่ของ
สุถืาบี้ันิการเงินิ ด้ังนิั�นิ การจ่ัด้การเงินิกองทุนิอย่างมิ้ประสุิทธิิผื่ล สุะท้อนิ
ถื่งค่วามิมิั�นิค่งแข็งแกร่งทางการเงินิ และสุ่งผื่ลโด้ยตรงต่อค่วามินิ่าเช่่�อถื่อ
ของสุถืาบี้ันิการเงินินิั�นิ ๆ
โค่รงสุร้างเงินิกองทุนิตามิประกาศหัลักเกณ์ฑ์์การกำากับี้ดู้แลเงินิกองทุนิตามิ
แนิวทาง Basel III ของธินิาค่ารแหั่งประเทศไทย แบี้่งออกเป็นิ เงินิกองทุนิ
ช่ันิ� ท้� 1 ท้เ� ป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ (Common Equity Tier 1) เงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 1
ท้เ� ป็นิตราสุารทางการเงินิ (Additional Tier 1) และเงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 2 (Tier 2)
• เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้�เป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ ประกอบี้ด้้วย
1) ทุนิช่ำาระแล้ว
2) สุ่วนิเกินิ (ตำ�ากว่า) มิูลค่่าหัุ้นิสุามิัญ
3) ทุนิสุำารองตามิกฎหัมิาย
4) เงินิสุำารองท้�จ่ัด้สุรรจ่ากกำาไรสุุทธิิ
5) กำาไรสุุทธิิค่งเหัล่อหัลังการจ่ัด้สุรร
6) สุ่วนิได้้เสุ้ยท้�ไมิ่มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิท้�นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1
ท้�เป็นิสุ่วนิของเจ่้าของ
7) รายการอ่�นิของสุ่วนิของเจ่้าของ
8) รายการหัักต่าง ๆ อาทิ ค่่าค่วามินิิยมิ สุินิทรัพย์ไมิ่มิ้ตัวตนิ และ
สุินิทรัพย์ภาษี้เงินิได้้รอการตัด้บี้ัญช่้ เป็นิต้นิ
• เงินิกองทุนิช่ันิ� ท้� 1 ท้เ� ป็นิตราสุารทางการเงินิ ประกอบี้ด้้วยสุ่วนิได้้เสุ้ย
ท้�ไมิ่มิ้อำานิาจ่ค่วบี้คุ่มิท้�นิับี้เป็นิเงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้�เป็นิตราสุาร
ทางการเงินิ

หนึ่่วย : ล้านึ่บาที่
31 ธคื. 63 31 ธคื. 62
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้เ� ป็นิสุ่วนิเจ่้าของ
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 1 ท้เ� ป็นิตราสุารทางการเงินิ
เงินิกองทุนิช่ั�นิท้� 2
เงินึ่กองทีุ่นึ่ที่ัง� สี่ินึ่� ต่ามกฏหมาย

431,381
407,621
23,760
70,686
502,067

406,529
406,463
66
72,211
478,740

ปัจ่จ่ัยค่วามิเสุ้�ยงด้้านิค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ ได้้แก่ ประเภท
ปริมิาณ์และคุ่ณ์ภาพของสุินิทรัพย์เสุ้�ยง และค่วามิสุามิารถืในิการหัา
รายได้้ของธินิาค่าร ซึ่่ง� ภาวะวิกฤติเศรษีฐกิจ่อาจ่ทำาใหั้ธินิาค่ารมิ้สุนิิ ทรัพย์
รวมิถื่ ง เงิ นิ ลงทุ นิ ท้� มิ้ คุ่ ณ์ ภาพลด้ลง และ/หัร่ อ มิู ล ค่่ า ของสุิ นิ ทรั พ ย์
เงิ นิ ลงทุ นิ และ/หัร่ อ หัลั ก ประกั นิ ลด้ตำ�า ลง ทำา ใหั้ สุิ นิ ทรั พ ย์ เ สุ้� ย งของ
ธินิาค่ารเพิ�มิข่�นิ ซึ่่�งอาจ่สุ่งผื่ลกระทบี้ต่อผื่ลกำาไรของธินิาค่าร และทำาใหั้
เงินิกองทุนิของธินิาค่ารลด้ลง อันิจ่ะนิำาไปสุู่ระด้ับี้ของเงินิกองทุนิต่อ
สุินิทรัพย์เสุ้�ยงท้�ลด้ลงด้้วย
ในิการบี้ริหัารค่วามิเพ้ยงพอของเงินิกองทุนิ ธินิาค่ารมิ้เป้าหัมิายท้จ่� ะด้ำารง
ฐานิะของเงินิกองทุนิในิระด้ับี้เพ้ยงพอท้จ่� ะสุนิับี้สุนิุนิยุทธิศาสุตร์การขยาย
ธิุรกิจ่ภายใต้กรอบี้ค่วามิเสุ้�ยงท้�ยอมิรับี้ได้้ของธินิาค่าร และเป็นิไปตามิ
หัลักเกณ์ฑ์์ของทางการ ตลอด้จ่นิค่วามิค่าด้หัวังของตลาด้
กระบี้วนิการบี้ริ หั ารเงิ นิ กองทุ นิ ของธินิาค่ารเป็ นิ ไปตามิหัลั ก เกณ์ฑ์์
การกำากับี้ดู้แลเงินิกองทุนิโด้ยทางการ โด้ยมิ้การประเมิินิค่วามิเสุ้�ยงและ

รายงานประจำาปี 2563 —

15.76%
9.00%

9.50%

20.04%

อััตราส่่วนเงิินกอังิทุุนทุั�งิส่ิ�น
ต่อัส่ินทุรัพย์์เส่่�ย์งิ

17.01%

ั �1
อััตราส่่วนเงิินกอังิทุุนช้ัันทุ่
ต่อัส่ินทุรัพย์์เส่่�ย์งิ

17.01%

7.50%

8.00%

14.89%

ั �1
อััตราส่่วนเงิินกอังิทุุนช้ัันทุ่
ทุ่�เป็็นส่่วนขอังิเจ้ัาขอังิ
ต่อัส่ินทุรัพย์์เส่่�ย์งิ

ณ ว้ น ทุี� 31 ธ้ น วาคม 2563 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทุางการเงิ น ของธนาคารมี
อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้�นทุี� 1 ทุี�เป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง
อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้น� ทุี� 1 ต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง และอ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุน
ทุ้�งสี่ิ�นต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง ทุี�ร้อยละ 14.89, 15.76 และ 18.34 ต้ามลำาด้บ
ในขณะทุี� ณ ว้นทุี� 31 ธ้นวาคม 2562 อยู่ทุ�รี ้อยละ 17.01, 17.01 และ
20.04 ต้ามลำาด้บ ทุ้�งนี� เงินกองทุุนของธนาคารอยู่ในระด้บทุี�สี่ามารถ
รองร้บการดำารงเงินกองทุุนสี่่วนเพีิ�มด้งกล่าวแล้ว

18.34%

ภายใต้้หล้กเกณฑ์์ Basel III ธนาคารแห่งป็ระเทุศไทุยกำาหนดให้ธนาคาร
พีาณิช้ย์ทุี�จดทุะเบียนในป็ระเทุศและกลุ่มธุรกิจทุางการเงินของธนาคาร
พีาณิ ช้ ย์ ดำา รงเงิ น กองทุุ น ข้� น ต้ำ�า เป็็ น 3 อ้ ต้ ราสี่่ ว น ได้ แ ก่ อ้ ต้ ราสี่่ ว น
เงินกองทุุนช้้�นทุี� 1 ทุี�เป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยละ 4.50 อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้�นทุี� 1 ต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้อยละ 6.00 และอ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนทุ้�งสี่ิ�นต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง ไม่ต้ำ�ากว่า
ร้ อ ยละ 8.50 และกำา หนดการดำา รงเงิ น กองทุุ น สี่่ ว นเพีิ� ม เพี่� อ รองร้ บ
ผลขาดทุุนในภาวะวิกฤต้ิ (Capital Conservation Buffer) โดยให้ดำารง

11.50%

ธนาคารคำา นวณความเพีี ย งพีอของเงิ นกองทุุ นข้� นต้ำ�า ต้ามหล้ กเกณฑ์์
Basel III ของธนาคารแห่งป็ระเทุศไทุย โดยใช้้วธิ ี Standardised Approach
(SA) สี่ำาหร้บความเสี่ี�ยงด้านเครดิต้ ความเสี่ี�ยงด้านต้ลาด และความเสี่ี�ยง
ด้านป็ฏิิบ้ต้ิการ

อ้ ต้ ราสี่่ ว นเงิ น กองทุุ น สี่่ ว นเพีิ� ม อี ก มากกว่ า ร้ อ ยละ 2.50 ต้้� ง แต้่ ว้ น ทุี�
1 มกราคม 2562 เป็็นต้้นไป็ รวมทุ้�งกำาหนดให้ธนาคารในฐานะธนาคาร
พีาณิช้ย์ทุี�มีน้ยต้่อความเสี่ี�ยงเช้ิงระบบต้้องดำารงเงินกองทุุนสี่่วนเพีิ�มเพี่�อ
รองร้บความเสี่ียหาย (Higher Loss Absorbency) ในรูป็ของเงินกองทุุน
ช้้�นทุี� 1 ทุี�เป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง เพีิ�มเต้ิมจากการดำารง
อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนข้�นต้ำ�าอีกร้อยละ 1.00 ต้้�งแต้่วน้ ทุี� 1 มกราคม 2563
เป็็นต้้นไป็ ด้งน้น� ต้้ง� แต้่วน้ ทุี� 1 มกราคม 2563 ธนาคารต้้องดำารงอ้ต้ราสี่่วน
เงินกองทุุนช้้น� ทุี� 1 ทุีเ� ป็็นสี่่วนของเจ้าของต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง มากกว่าร้อยละ
8.00 อ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนช้้น� ทุี� 1 ต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ีย� ง มากกว่าร้อยละ 9.50
และอ้ต้ราสี่่วนเงินกองทุุนทุ้�งสี่ิ�นต้่อสี่ินทุร้พีย์เสี่ี�ยง มากกว่าร้อยละ 12.00

12.00%

ความเพีียงพีอของเงินกองทุุนภายใต้้กระบวนการ ICAAP (Internal Capital
Adequacy Assessment Process) ซึ่่ง� เป็็นการป็ระเมินความเสี่ีย� งทุ้ง� หมดทุี�
มีนย้ สี่ำาค้ญแบบมองไป็ข้างหน้า เพี่อ� ให้ธนาคารสี่ามารถบริหารความเสี่ีย� ง
ได้อย่างเหมาะสี่มมีป็ระสี่ิทุธิภาพี และมีระด้บของเงินกองทุุนทุีเ� พีียงพีอต้่อ
การดำาเนินธุรกิจ ทุ้�งภายใต้้ภาวะป็กต้ิและภาวะวิกฤต้ิ
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