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1. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 
ธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ประจําป 2555 โดยแสดงขอมูล

เชิงปริมาณในระดับธนาคาร (Solo Basis) และในระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ซึ่งเปนไปตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารมีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ไดแก บริษัท ธนบรรณ จํากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

2. เงินกองทุน 
2.1 การบริหารเงินกองทุน  

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับ
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ทางการ โดยธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตางๆ ท้ัง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

โดยมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน 
รวมท้ังมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสมํ่าเสมอตอคณะกรรมการตางๆ 
เพื่อใหการบริหารจัดการเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุม มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
1,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และธนาคารไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 2,000 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาท ตอกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2553  

เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2555 มีมติใหเรียกชําระคาหุนของธนาคารเพิ่มข้ึน
จาก 2,000 ลานบาท เปน 2,500 ลานบาท เปนการเรียกชําระจากหุนสามัญท่ีไดจดทะเบียนไวแลวเพิ่มข้ึนอีก จํานวน 50 ลาน
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนท่ีเรียกชําระเพิ่มข้ึนในครั้งนี้ เปนเงิน 500 ลานบาท และธนาคารไดรับชําระเงินคาหุนท่ี
เรียกชําระเพิ่มเติมดังกลาวและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาทุนท่ีเรียกชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2555 ทําใหธนาคารมีทุนชําระแลวเปนเงิน 2,500 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องและเพิ่มความ
แข็งแกรงของเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดโดยไดรับการสนับสนุนจากกลุม  ผูถือหุนใหมในนาม Polaris Capital Investment Limited ซึ่งเขาเปนผูถือหุนในอัตรา
รอยละ 25 ของจํานวนหุนท้ังหมดของธนาคาร ผูถือหุนใหมนี้เปนกลุมบริหารการลงทุนภายใต Northstar Group กลุมบริษัท
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีการลงทุนในกลุมธุรกิจมากกวา 20 แหง รวมถึงธุรกิจธนาคาร ประกันชีวิต น้ํามัน กาซ ถาน
หิน เหมืองแร น้ํามันปาลม และโทรคมนาคม มีประสบการณการลงทุนและประสบความสําเร็จในธุรกิจดานการเงินกลุมลูกคา
รายยอยจากธนาคาร BTPN และ BFI ของประเทศอินโดนีเซีย จึงเปนกลุมท่ีมีศักยภาพอยางมากท่ีจะชวยขับเคลื่อนการเติบโตท่ี
ดีใหแกธนาคารไดในระยะยาว 
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ตอมาเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 มีมติใหเรียกชําระคาหุนของธนาคารเพิ่มข้ึนจาก 
2,500 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาท โดยเปนการเรียกชําระจากหุนสามัญคงเหลือของธนาคารท่ียังมิไดจัดสรรอีก 50 ลานหุน 
ท่ีไดจดทะเบียนไวแลว เปนจํานวน 50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนท่ีเรียกชําระเพิ่มข้ึนในครั้งนี้ เปนเงิน 500 
ลานบาท ภายในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มความแข็งแกรงในเงินกองทุนของธนาคาร โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารเปนผูดําเนินการตามข้ันตอนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหเปนไปตามมติท่ีประชุมตอไป  

เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนท่ีมีมูลคาและความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการ
เงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสะทอนถึงความม่ันคงแข็งแกรงทางการเงิน รวมท้ังสงผลกระทบ
โดยตรงตอความนาเช่ือถือของสถาบันการเงินนั้นๆ ดวยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ธนาคารจึงไดกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการเงินกองทุนท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ Basel II ซึ่งไดเริ่มบังคับใชในประเทศไทยต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และมีผลบังคับใชครบท้ัง 3 หลักการ อันประกอบดวยหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ํา (Pillar 1) หลักเกณฑการกํากับ
ดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย (Pillar 3) 
นอกจากนี้ ไดมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในอนาคตภายใตหลักเกณฑ Basel III (โดยไดเริ่มบังคับใช ต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม 2556) เพื่อใหม่ันใจวาจะไมเกิดผลกระทบใดๆ ตอระดับเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งอาจสงผลตอการดําเนิน
ธุรกิจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการดํารงเงินกองทุนโดยธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังนี้ไดมีการติดตามและรายงานความ
คืบหนาของหลักเกณฑ Basel III ตอผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการไดอยางทันทวงที 
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2.2 โครงสรางเงินกองทุนของธนาคาร และกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 2,041.98 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 จํานวน 
1,898.93 ลานบาท และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 จํานวน 143.05 ลานบาท สวนกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน
2,054.92 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 จํานวน 1,908.91 ลานบาท และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 จํานวน 146.01 ลานบาท ซึ่ง
มีองคประกอบท่ีสําคัญมาจากทุนท่ีชําระแลวโดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กับ ณวันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 ตามตารางดังตอไปนี้  

ตารางที่  1  เงินกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : พันบาท
รายการ 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

1. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 1,898,925                 1,556,379                 
     1.1 ทุนชําระแลว 2,500,000                 2,000,000                 
     1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        
     1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร (442,768)                   (445,921)                   
     1.4 รายการหักเงินกองทุนชั้นท่ี 1* (160,607)                   -                            
2. เงินกองทุนชั้นท่ี 2 143,053                    96,966                      
3. เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 2,041,978                 1,653,345                 
     3.1 เงินกองทุนท้ังสิ้นกอนรายการหัก (1 + 2) 2,041,978                 1,653,345                 
     3.2 รายการหักจากเงินกองทุนท้ังสิ้น -                            -                             
-  กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
รายการ 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

1. เงินกองทุนชั้นท่ี 1 1,908,911                 1,566,365                  
     1.1 ทุนชําระแลว 2,500,000                 2,000,000                  
     1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                         
     1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร (432,780)                   (435,933)                   
     1.4 รายการหักเงินกองทุนชั้นท่ี 1* (160,607)                   -                             
     1.5 สวนของผูถือหุนสวนนอย (2)                              (2)                               
2. เงินกองทุนชั้นท่ี 2 146,011                    96,966                       
3. เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 2,054,922                 1,663,331                  
     3.1 เงินกองทุนท้ังสิ้นกอนรายการหัก (1 + 2) 2,054,922                 1,663,331                  
     3.2 รายการหักจากเงินกองทุนท้ังสิ้น -                            -                             
* เชน ขาดทุน (สุทธิ)  
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2.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ 15.86 และกลุมธุรกิจ
ทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ 15.13 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดไวท่ีระดับ รอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเทากับ รอยละ 
14.74 และเปนอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินเทากับ รอยละ 14.05 ซึ่งสูงกวา
อัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 4.25 (ดูขอ 2.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใชวิธีการคํานวณเงินกองทุน ตามตารางดังตอไปนี้ 
 

วิธีทีใ่ชในการคํานวณการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามประเภทความเส่ียง วิธี 

- ความเสี่ยงดานเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเสี่ยงดานตลาด 

(ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา) 

Standardized Approach (SA) 

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ Basic Indicator Approach (BIA) 
 

2.4 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงแตละดาน  

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel II 
โดยกําหนดใหธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามหลักเกณฑของ Basel II Pillar I เพื่อรองรับ
สินทรัพยเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 2,041.98 ลานบาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตอง
ดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,094.72 ลานบาท ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นสูงกวามูลคา
เงินกองทุนข้ันตํ่าจํานวน 947.26 ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนข้ันตํ่า สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 972.76 ลาน
บาท และความเสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 121.96 ลานบาท และกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้น จํานวน 2,054.92 
ลานบาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,154.71 ลานบาท 
กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าจํานวน 900.21 ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนข้ัน
ตํ่า สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 992.87 ลานบาท และความเสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 161.84 ลานบาท ท้ังนี้ธนาคาร
และกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมมีการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาด เนื่องจากธนาคารและกลุมธุรกิจทาง
การเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
ตองดํารงเพื่อรองรับความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กับ ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ตามตารางดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 944,399                       999,397                       
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) 
ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                               -                               

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

679                              904                              

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 
ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

126,107                       141,050                       

     4. ลูกหนี้รายยอย 540,184                       537,940                       
     5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 180,607                       197,160                       
     6. สินทรัพยอื่น 96,822                         122,343                       
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 28,359                         40,659                         
First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด 972,758                       1,040,056                     
- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 964,516                       993,352                       
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) 
ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                               -                               

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

714                              921                              

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 
ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

84,626                         92,090                         

     4. ลูกหนี้รายยอย 644,560                       625,314                       
     5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 180,607                       197,160                       
     6. สินทรัพยอื่น 54,009                         77,867                         
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 28,359                         40,659                         
First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด 992,875                       1,034,011                     
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา โดยวิธี SA  

-  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเส่ียงดานการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการคา) 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน -                               -                               
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด -                               -                               
* ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2555  ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา  

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเส่ียงดานการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการคา) 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน -                               -                               
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด -                               -                               
* ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2555  กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา  

 

ตารางที่ 5 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ โดยวิธี BIA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 121,962                       109,616                        
 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 161,839                       146,774                        
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2.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 15.86 และกลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตาม
หลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 15.13 โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กับ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ตามตารางดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ 6 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรัพยเส่ียง และอัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : %
อัตราสวน 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

1. เงินกองทุนท้ังสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง 15.86                           12.22                           

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง 14.74                           11.51                            
 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : %
อัตราสวน 31 ธันวาคม 2555 30 มิถุนายน 2555

1. เงินกองทุนท้ังสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง 15.13                           11.97                           

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง 14.05                           11.28                            
 

3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเส่ียงดานตางๆ  
ธนาคารมีนโยบายในการจัดโครงสรางองคกรท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนกระบวนการ

บริหารจัดการท่ีจําเปนในการบริหารกลยุทธหลักของธนาคาร และเอื้อตอการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ รวมถึงมีการกําหนด
หนาท่ีของแตละฝายงาน ตลอดจนการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบและสายการรายงานอยางชัดเจน สอดคลองกับหลักการ
ควบคุมภายในท่ีดี โดยธนาคารไดรวมการบริหารความเสี่ยงเขากับการดําเนินธุรกรรมประจําวัน และการวางแผนกลยุทธ เพื่อ
สรางความเหมาะสมระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน มีการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหพนักงานมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึงหนาท่ีในการบริหารความเสี่ยง  พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง และการปรับลดความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม 



            การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนประจําป 2555 

8 

ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุมครอบคลุมความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อใหสามารถบริหาร 
ควบคุม และติดตามความเสี่ยงของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ธนาคารและกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีไดมาตรฐานและสอดคลองกับหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม
(Consolidated Supervision) ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุม
ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งกําหนดใหบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ตองมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมสอดคลองกับแนวนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงในแตละดานของธนาคารและเหมาะสมกับบริษัท ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมท้ังจัดใหมีการตรวจสอบกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อใหธนาคารสามารถกํากับดูแล ติดตาม
การปฏิบัติงานของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินใหถือปฏิบัติตามนโยบายของกลุมธุรกิจทางการเงินไดและสอบทานรายงาน
ทางการเงินของกลุมธุรกิจทางการเงินใหถูกตองและเพียงพอ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลท่ีดี การทําธุรกรรมระหวางกันตองเปนไปอยางเหมาะสม อยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และ
เปนไปตามขอกําหนดของทางการ รวมท้ังตองไมมีเง่ือนไข หรือขอกําหนดพิเศษใดๆ ตางจากการทําธุรกรรมปกติกับบุคคล
ท่ัวไปท่ีมีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน    

ธนาคารมีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนแบบ Consolidated basis ควบคูกับการดํารงเงินกองทุนแบบ Solo basis ซึ่ง
เปนไปตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อเพิ่มความม่ันคงและความมีเสถียรภาพ
ใหเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนจากการประกอบธุรกิจในลักษณะกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีการกํากับ
ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน  

การบริหารความเส่ียงดานตางๆ ของธนาคาร 

3.1 ความเส่ียงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และ
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันสงผลกระทบ ตอ
รายได เงินกองทุน หรือการดํารงอยูของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินจึงไดรวมกันวางแผนกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ สงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตกระบวนการบริหารท่ีสําคัญและเกี่ยวของ
กันสองกระบวนการ คือ 

1. การบริหารเชิงกลยุทธ : ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ระดมทรัพยากรและศักยภาพท่ีมีอยูมาใช
เพื่อใหเกิดมูลคาสูงสุดและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงกระบวนการบริหารเปน 3 
ระดับ ไดแก การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ 

2. การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ : มีการพัฒนาเครื่องมือในการปองกันและแกไขความเสี่ยง เพื่อลดโอกาส ท่ีจะ
เกิดความเสี่ยงดานกลยุทธ และใหธนาคารมีความตระหนักตอความเสี่ยงนี้ โดยกําหนดกรอบวิธีปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
การระบุ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ 
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การกํากับดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธอยางรอบคอบเหมาะสมจะชวยใหธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 
สามารถรักษาและเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ และเพื่อใหมีการ
สอบยันและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเปนหลักในการดูแลและติดตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธของธนาคารโดยมีกลุมบริหารความเสี่ยงชวยสนับสนุนในการกํากับดูแลการบริหาร การ
บํารุงรักษา และการควบคุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ธนาคารจะติดตาม และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธเปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงให
สะทอนความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังการประเมินระดับและแนวโนมสําหรับความ
เสี่ยงดานกลยุทธเปนประจําทุกป 

3.2 ความเส่ียงดานตลาด  

ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน 
และราคาตราสารซื้อขายในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

หากพิจารณาตามธุรกรรมท่ีมีอยูของธนาคาร ธนาคารจะมีความเสี่ยงดานตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร ท่ีมา
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย และราคาตราสารทางการเงิน โดยภาพรวมธนาคารมีความเสี่ยงดานตลาดในระดับคอนขาง
ตํ่า เนื่องจากสินเช่ือและเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายุครบกําหนดท่ีเหมาะสม ในสวนของเงินลงทุน ธนาคารไมมีนโยบาย
ท่ีจะทําธุรกรรมเพื่อการคา และการลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใชในการดํารงสภาพ
คลองตามกฎหมาย   

ในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด ธนาคารกําหนดนโยบายในการทําธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารรวมท้ังนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการทําธุรกรรม การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยงเปนราย
เดือนอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงดวยการกําหนดเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัย 

สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ธนาคารใหบริษัทยอย ไดใชดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายของตนเองให
สอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ ภายใตกรอบท่ีกําหนด โดยกลุมบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการกํากับ และติดตามอยาง
ใกลชิด 

3.3 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมีการดําเนิน
กลยุทธปรับโครงสรางงบดุลของธนาคารใหสอดคลองกับทิศทางดอกเบ้ียในอนาคต และใหเคลื่อนไหวอยูในกรอบความเสี่ยง
ท่ีกําหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบ้ีย และพฤติกรรมของลูกคาอยางใกลชิด เพื่อประเมินความเสี่ยง
ใหสะทอนกับความเปนจริงมากท่ีสุด รวมท้ังมีการติดตามฐานะความเสี่ยงดวยความถี่มากข้ึน หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสินทรัพยและหนี้สินอยางมีนัยสําคัญ โดยมีการจัดทํารายงาน Repricing Gap เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงดาน
อัตราดอกเบ้ีย และประเมินความออนไหวตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือน
ขางหนา ภายใตสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียรอยละ1-2 ของรายการสินทรัพยและหนี้สินทุกประเภทตาม
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ระยะเวลา นอกจากนี้ธนาคารมีการจําลองสถานการณการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบ้ีย เพื่อบริหารรายไดดอกเบ้ียสุทธิใหมี
เสถียรภาพไมวาทิศทางดอกเบ้ียจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

ตารางที่ 7  ผลการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย * ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท
สกุลเงิน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

บาท (31,670)                       (18,869)                       

อื่นๆ -                               -                               
รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (31,670)                       (18,869)                        

            * ใหธนาคารพาณิชยใชรอยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเทากับ 100 bps 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 100 bps ตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิของธนาคาร พบวา จะสงผลกระทบตอ
รายไดดอกเบ้ียสุทธิสกุลเงินบาท เทากับ 31.67 ลานบาท   

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
สกุลเงิน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

บาท (34,010)                       (18,205)                       

อื่นๆ -                               -                               
รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (34,010)                       (18,205)                        

            * ใหธนาคารพาณิชยใชรอยละการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเทากับ 100 bps 

หากรวมบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ( Full Consolidation) พบวามีผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ สกุลเงินบาท
เทากับ 34.01 ลานบาท ซึ่งสูงกวากรณีเฉพาะธนาคาร จํานวน 2.34 ลานบาท 

3.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเม่ือ
ถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาท่ีจะยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของธนาคารท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของธนาคาร มุงเนนการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีคุณภาพและกระจายความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม ท้ังในสวนของสินทรัพยสภาพคลองและแหลงท่ีมาของเงินทุน สวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร กําหนดใหมีการจัดระดับเตือนภัยดานสภาพคลอง (Management Action Triggers) เพื่อเปนเครื่องมือในการสง
สัญญาณใหกับผูบริหาร ควบคูกับระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) พรอมท้ังไดจัดใหมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพื่อสรางความม่ันใจวาธนาคารสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด
ได และมีความสอดคลองเหมาะสมกับแหลงเงินทุนท่ีสามารถเขาถึงไดดวยตนทุนเหมาะสมในเวลาท่ีตองการ รวมทั้งชวยให
ธนาคารมีสภาพคลองและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแตละชวงเวลา โดยมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ 

เครื่องมือติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง ประกอบดวย อัตราสวนดานสภาพคลอง และอัตราสวนดานระดับการ
พึ่งพาแหลงเงินทุนจากลูกคารายใหญ เชน อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝาก และ
อัตราสวนการกระจุกตัวของแหลงเงินฝากลูกคารายใหญ เปนตน  นอกจากนี้มีการใช Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับ
และจายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอัตราการฝากตอ อัตราการถอนเงินของลูกคาเงินฝาก และอัตราการ
รับชําระเงินงวดคืนจากลูกคาสินเช่ือ เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง รวมท้ังทดสอบอัตราสวนดังกลาว หากมีภาวะวิกฤต
เกิดข้ึน ท้ังนี้เพื่อเตรียมแหลงเงินทุนรองรับไดทันกาล  

ธนาคารกําหนดใหมีเครื่องบงช้ีความผิดปกติของสภาพคลองในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเสี่ยง 
โดยการกําหนดเพดานความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk Limits) ท่ีครอบคลุมท้ังในสถานการณปกติ (Behavioral 
Scenario) และสถานการณฉุกเฉิน (Stress Test Scenario) เพื่อสะทอนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปจจุบัน รวมท้ัง
สามารถควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองไดทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

ธนาคารไดจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคลองท่ัวไป และภาวะวิกฤต
ท่ีไมมีสัญญาณเตือนลวงหนา  โดยการกําหนดสมมติฐานท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝากเงินในระดับ
ตางๆ และกําหนดวิธีการรองรับปญหาสภาพคลอง โดยมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบในกรณีเกิด
ภาวะวิกฤตข้ึนอยางชัดเจน พรอมท้ังการจัดเตรียมแผนการจัดหาแหลงเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตดวย 

นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการจําลองสถานการณ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหการดําเนินงานสามารถปฏิบัติไดจริงตามแผนงานท่ีวางไว 

โดยภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ยงดานสภาพคลองในระดับปานกลาง โดยมีนโยบายดํารงสภาพคลองข้ันตํ่าเพื่อรองรับ
การดําเนินธุรกรรมระหวางวันไมตํ่ากวารอยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะท่ีเกณฑท่ัวไปในการดํารงสภาพคลองท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดอยูท่ีรอยละ 6 นอกจากนี้เงินลงทุนสวนใหญของธนาคารอยูในพันธบัตรรัฐบาล หรือท่ีรัฐบาลคํ้า
ประกัน ซึ่งอยูในความตองการของตลาดและมีสภาพคลองสูง รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีดี อยางใกลชิดและทันตอเหตุการณ 

สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไดจัดใหมีนโยบาย แนวทางการปฏิบัติข้ันตํ่าในการบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลองและใหบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายของตนเองใหสอดคลองกับลักษณะธุรกิจภายใต
กรอบท่ีกําหนด โดยกลุมบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการกํากับและติดตามอยางใกลชิด 
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3.5 ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพรอง 
หรือความไมเพียงพอของกระบวนการปฏิบัติงานภายในองคกร บุคลากร ระบบงานหรือระบบสารสนเทศ และเหตุการณจาก
ปจจยัภายนอก รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการถือเปนความเสี่ยงสําคัญท่ีธนาคารจัดใหมีการบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะชวยปองกันและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับธนาคาร รวมท้ังชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน พัฒนาคุณภาพการใหบริการ สรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา อันเปนการเพิ่มมูลคาใหกับธนาคารในระยะยาว
ดวย 

ธนาคารดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ภายใตการกํากับดูแลสูงสุดโดยคณะกรรมการธนาคารซึ่งเปน
ผูอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เพื่อใหทุกหนวยงานของธนาคารใชเปนกรอบในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง คณะกรรมการธนาคารไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีระบุ ประเมิน ติดตาม และบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคาร ตลอดจนดําเนินการใหม่ันใจวาการจัดการความเสี่ยงไดรับการดําเนินการโดยผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบอยางเหมาะสมและครบถวน ธนาคารไดจัดต้ังฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ทําหนาท่ีบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการในภาพรวม ธนาคารกําหนด บทบาท หนาท่ี ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ของหนวยงานเปน 3 
ระดับ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงท้ัง 3 ระดับ ชวยลดกรองความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารใหไดมากท่ีสุด กลาวคือ 

ระดับท่ี 1 ทําหนาท่ีโดยหนวยงานทุกหนวยงานซึ่งเปนเจาของความเสี่ยงของหนวยงานตนเอง มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายในหนวยงาน โดยไดรับการสนับสนุนจากผูชํานาญความเสี่ยงดานปฏิบัติการของ
หนวยงาน (Operation Risk Specialist : ORS)  

ระดับท่ี 2 ทําหนาท่ีโดยฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หนวยงานสนับสนุนตางๆ และกลุมผูชํานาญเฉพาะ
ทาง เชน ฝายการบัญชี กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายกฏหมาย เปนตน ทําหนาท่ีสนับสนุน แนะนําและใหความเห็นตอ
วิธีการท่ีหนวยงานในการบริหารระดับท่ี 1 ใชดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 3 ทําหนาท่ีโดยฝายตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 
และระบบการกํากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ เพื่อใหม่ันใจวามาตรการควบคุมภายในท่ีดําเนินการสามารถควบคุมความเสี่ยง
ในการทําธุรกิจของธนาคารอยางมีประสิทธิผล 

ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ธนาคารใหความสําคัญท้ังความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากปจจัยภายในธนาคารและ
ปจจัยภายนอก โดยมีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงานท่ีมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันท้ังองคกรและผานการพิจารณาเห็นชอบจากฝายบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ ฝาย
ตรวจสอบ และฝายกํากับและสอบทานสินเช่ือ เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการปฏิบัติงานของแตละฝายงานท่ีกําหนดขึ้นนั้น
ครบถวน มีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และการปฎิบัติงานเปนไปตามตามกฎเกณฑตางๆท่ีเกี่ยวของ การดําเนินการเพื่อ
เสริมสรางกระบวนการ และจิตสํานึกในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกรอยางตอเนื่อง
โดยการอบรมและสื่อสารนโยบาย ความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบาย มีความรูความเขาใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีแฝงอยูใน
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กระบวนการทํางานของตนเอง และตระหนักวาตนเองมีสวนสําคัญในการปองกันหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ธนาคาร ท้ังนี้โดยใหผูชํานาญการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (ORS) ของทุกหนวยงาน ทําหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม และ
ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการในหนวยงานรวมกับฝายบริหาร
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ท่ีธนาคารไมสมารถควบคุมได ธนาคารให
ความสําคัญในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (แผน BCP) ใหสามารถรองรับภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือภัยจากมนุษย ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหม่ันใจไดวาใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ธนาคารจะยังสามารถใหบริการสําหรับธุรกรรมงานท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่อง หรือกลับสูการ
ดําเนินการปกติภายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะธุรกรรมท่ีมีผลตอระบบการเงินและความเช่ือถือของลูกคาท่ีมีตอสถาบัน
การเงิน ธนาคารกําหนดใหมีการทดสอบและทบทวนแผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการทําประกันภัย เพื่อรองรับหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยท่ีอยูเหนือ
การควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของธนาคารและการใหบริการแกลูกคา 

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารในป 2555 โดยฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ มีดังนี้ 

(1) การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการรวมกับฝายงาน โดยการใหความเห็นในการพิจารณาความเสี่ยงดานปฎิบัติการท่ี
อาจเกิดข้ึนในกระบวนการตางๆ และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว 

(2) การกํากับดูแล ติดตาม ตลอดจนสงเสริมใหหนวยงานมีการรายงานขอมูลความเสียหายและเหตุการณผิดปกติท่ีเกิด
จากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Incident and Loss Management : ILM) ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดอยางถูกตอง
ครบถวน และทันเวลา เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยการพิจารณาแกไขปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานรวมกันระหวางฝายงาน ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงซ้ําขึ้นอีก 
และสามารถลดผลกระทบจากความเสียหายท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร   

(3) การจัดทําเครื่องมือตางๆ ใหทุกหนวยงานของธนาคารใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ มีการใช
วิธีการท่ีเปนมาตรฐานในการระบุ ประเมิน ควบคุมและบริหาร การติดตามและรายงานความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ 
ไดแก 

o การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA) เปน
เครื่องมือท่ีใหทุกหนวยงานนําไปใชในการระบุ ประเมินความเสี่ยง และประเมินประสิทธิภาพของการ
ควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพื่อใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และเพียงพอ
ภายในหนวยงาน  

o การจัดทําดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เปนเครื่องมือท่ีใหทุกหนวยงานใชในการ
ติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) และรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) โดย KRIs จะทําหนาท่ีเปน
สัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning Signal) ท่ีจะชวยใหหนวยงานทราบถึงระดับความเสี่ยงท่ีมีอยู
ในชวงเวลาหนึ่ง โดยอาศยัตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุเพื่อปองกัน และ/
หรือ แกไข รวมถึงช้ีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในอนาคต เพื่อใหธนาคารสามารถปรับตัว และปองกัน
ความเสี่ยงไดกอนท่ีความเสี่ยงเหลานั้นจะเกิดข้ึนจริง และสงผลเสียตอธนาคาร  
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(4)   การทบทวนนโยบายและปรับปรุงแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหสามารถรองรับสถานการณปจจุบันท่ี
มีเหตุการณฉุกเฉินหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรงท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังการกําหนดศูนยปฏิบัติงานสํารอง
เพิ่มข้ึน เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการและม่ันใจไดวาในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยังสามารถ
ใหบริการแกลูกคาหรือคูคาของธนาคารไดอยางตอเนื่อง หรืออยางนอยดําเนินการไดใกลเคียงกับภาวะปกติ หรือ
กลับสูการดําเนินการปกติภายในเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการทดสอบ และทบทวนแผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหนําไปใชปฏิบัติไดจริงและมีประสิทธิภาพ  

(5)   การอบรมและสื่อสารนโยบาย ความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ การจัดทําแผนรองรับการทํา
ธุรกิจอยางตอเนื่อง และการจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการ
บริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ รวมท้ังตระหนักวาตนเองมีสวนสําคัญในการปองกันหรือลดความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีแฝงอยูในกระบวนการทํางานของตนเอง   

สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกํากับดูแลใหบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินมีการจัดทํานโยบายและเครื่องมือท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหเพียงพอตอการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมท้ังสงเสริมใหมีการสราง
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง ใหพนักงานของบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินมีความตระหนักและถือเปนหนาท่ีของทุก
คนในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารในการบริหารความเสี่ยง 

ในการดําเนินการบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินจะศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคารเพื่อนําไปปรับใช
ใหเหมาะสมกับการทําธุรกรรมของบริษัท ท้ังนี้โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของธนาคารเปนผูสนับสนุน ให
คําปรึกษา แนะนําการสรางเครื่องมือ รายงานท่ีเกี่ยวของ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

3.6 ความเส่ียงดานเครดิต  

ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการท่ีลูกหนี้หรือคูสัญญา ไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
เง่ือนไขและขอตกลงตามสัญญา ซึ่งอาจเปนเพราะลูกหนี้หรือคูสัญญาประสบปญหาทางการเงิน หรือจงใจไมปฏิบัติตาม
สัญญา สงผลใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร ท้ังนี้ ความเสี่ยงดานเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑทางการเงินทุกประเภทท้ัง
ธุรกรรมท่ีอยูบนงบดุล (On Balance Sheet) เชน เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี ต๋ัวเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล (Off 
Balance Sheet) เชน หนังสือสัญญาคํ้าประกันประเภทตางๆ เปนตน 

3.6.1 โครงสรางการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 

การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
เปาหมายเพื่อใหธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสรางองคกร กระบวนการ และ
ระบบงานดานเครดิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของธนาคาร และ
หลักเกณฑของทางการ 

ธนาคารแบงโครงสรางการดูแลความเสี่ยงดานเครดิตบนหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจัดโครงสรางองคกรดานเครดิตใหมี
การถวงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหนวยงานดานการตลาดสินเช่ือ หนวยงานดานการวิเคราะหและอนุมัติสินเช่ือ 
และหนวยงานดานการปฏิบัติการสินเช่ือ ออกจากกันอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ในการกําหนดหรือปรับปรุงกระบวนการ
เครดิตของธนาคาร หนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของกันในกระบวนการเครดิตจะรวมกันดําเนินการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ภายใตความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยมีหนวยงานดานการกํากับและสอบทานทําหนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ
เครดิตของธนาคาร 

3.6.2 อํานาจกระทําการ 

คณะกรรมการธนาคารเปนผูอนุมัติ อํานาจกระทําการของผูบริหารและคณะกรรมการชุดตางๆ โดยอํานาจกระทําการ
ครอบคลุมท้ังอํานาจอนุมัติสินเช่ือ อํานาจการรับความเสี่ยงประเภทตางๆ เปนตน โดยกระจายอํานาจอนุมัติตามความ
เหมาะสม และพยายามกําหนดใหอํานาจอนุมัติเปนไปตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Authority) โดยอํานาจอนุมัติสินเช่ือ
จะถูกกําหนดท้ังในรูปองคคณะ และในรูปตัวบุคคล ดังนี้ 

- ผูมีอํานาจอนุมัติระดับองคคณะ  

ประกอบดวยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือ ทําหนาท่ีอนุมัติสินเช่ือแตละประเภทตามอํานาจกระทําการท่ีกําหนด 

- ผูมีอํานาจอนุมัติระดับตัวบุคคล   

ธนาคารกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติระดับบุคคลใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือรายยอยเพื่อความคลองตัว แล ะ
ประสิทธิภาพในกระบวนการสินเช่ือ อยางไรก็ตามเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันในการอนุมัติสินเช่ือจึงกําหนดให
ตองมีการอนุมัติรวมกันอยางนอย 2 คน (Co-Sign) ภายใตวงเงินอนุมัติ และอํานาจกระทําการท่ีธนาคารกําหนด 

3.6.3 กระบวนการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 

- การพิจารณาและอนุมัติสินเช่ือ  

กระบวนการในการอนุมัติสินเช่ือและระบบงานของธนาคารไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะลูกคา ความ
เสี่ยง และผลิตภัณฑ โดยธนาคารใหความสําคัญกับการแบงแยกหนาท่ีระหวางผูดูแลลูกคากับผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือ โดย
แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) กลาวคือ กลุมลูกคาธุรกิจ ซึ่งมีความ
ตองการทางการเงินท่ีหลากหลาย จะมีผูดูแลลูกคาท่ีเขาใจถึงความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินของลูกคาเปนอยางดี โดยผูดูแล
ลูกคาจะเปนผูจัดโครงสรางสินเช่ือและนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม รวมถึงเปนผูจัดเตรียมและสนับสนุนขอมูลใหแก
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีวิเคราะห ซึ่งเปนผูวิเคราะห และจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยง นําเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจในการ
อนุมัติสินเช่ือตามท่ีธนาคารกําหนด ท้ังนี้ผูมีอํานาจในการอนุมัติสินเช่ือธุรกิจจะมีเฉพาะระดับคณะกรรมการเทานั้น 

สําหรับกลุมลูกคารายยอย อาทิสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ธนาคารใชกระบวนการท่ีเปนมาตรฐาน และระบบงานดานเครดิต
ตามประเภทผลิตภัณฑ กลาวคือธนาคารจะกําหนดหลักเกณฑข้ึนเพื่อใชเปนมาตรฐานเดียวกัน ภายใตกรอบโครงการ (Product 
Program) ท่ีกําหนดข้ึน และมีการนํา Credit Scoring และขอมูลประวัติทางดานเครดิต (เครดิตบูโร) มาใชเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาภายใตกรอบโครงการดวย เพื่อใหกระบวนการพิจารณาสินเช่ือมีความกระชับ และตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดในระยะเวลาอันสั้น ท้ังนี้ ธนาคารใหความสําคัญในความถูกตองของขอมูล และตัวตนของลูกคาเปนอยางมาก ซึ่งข้ันตอน
การตรวจสอบจะดําเนินการโดยหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการวิเคราะห และจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อนําเสนอ
ขออนุมัติตอผูมีอํานาจในการอนุมัติสินเช่ือ ซึ่งจะมีท้ังในระดับคณะกรรมการ และระดับรายบุคคลตามท่ีธนาคารกําหนด 
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- การปฏิบัติการดานสินเช่ือหลังการอนุมัติ  

ธนาคารใชหลักการรวมศูนยงานปฏิบัติการดานสินเช่ือเพื่อใหการบริการดานสินเช่ือมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามท่ีไดมีการอนุมัติ โดยรวมศูนยงานดานการจัดทําเอกสารสัญญา นิติกรรมดานหลักประกัน การต้ังวงเงินและการ
เบิกใชวงเงิน การเก็บรักษาเอกสารดานสินเช่ือ รวมถึงสนับสนุนขอมูลเครดิต 

- การทบทวนคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารใหความสําคัญกับการทบทวนคุณภาพสินเช่ือเปนอยางมากโดยถือวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอการพัฒนา
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคาร โดยกําหนดใหมีการทบทวนสินเช่ือธุรกิจทุกรายท่ีมีวงเงินหรือยอดคง
คางต้ังแต 5 ลานบาท อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมีปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบกับลูกหนี้อยางมีนัยสําคัญ 

- การติดตามคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารกําหนดใหหนวยงานเก็บเงินและเรงรัดหนี้สินดําเนินการประเมินคุณภาพสินเช่ืออยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
และหากพบวามีลูกหนี้รายใดท่ีเริ่มสงสัญญาณท่ีจะมีการผิดนัดชําระหนี้ธนาคารจะเขาดําเนินการโดยทันที โดยยึดแนวทางการ
ติดตามหนี้ท่ีจะตองเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้ผลการติดตามคุณภาพหนี้ของลูกหนี้ทุกกลุมจะมี
การรายงานใหผูบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือทราบอยางสมํ่าเสมอ 

- การแกไขหนี ้

ธนาคารจะเริ่มเขาสูกระบวนการแกไขหนี้นับต้ังแตลูกหนี้ประสบปญหา เพื่อใหลูกหนี้สามารถกลับมาชําระหนี้ได 
หรือเพื่อใหธนาคารเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังแกลูกหนี้และธนาคาร โดยแนวทางหรือวิธีใน
การแกไขหนี้ เชน การปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเม่ือมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว ก็จะตองมีการติดตามดูแลคุณภาพหนี้ และรายงานใหผูบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

3.6.4 เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงดานเครดิต 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องมือท่ีใชในการกลั่นกรองและวัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้เปนอยางมาก 
เนื่องจากนํามาใชในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ Credit Scoring ให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑสินเช่ือในแตละประเภท สําหรับสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารไดปรับปรุงเครื่องมือ Credit Rating ใหมีความ
เปนสากล และสามารถจัดระดับความเสี่ยงลูกหนี้ไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ธนาคารไดตระหนักถึงระดับความแมนยําและประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือดังกลาว จึงมีการติดตามผลของการใช รวมถึงวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานโดยจัดทํา Back Test อยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 

3.6.5 การรายงานความเส่ียงดานเครดิต 
ธนาคารกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานเครดิต ใหแกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

ธนาคารทราบอยางสมํ่าเสมอ โดยรายงานความเสี่ยงดานเครดิตจะครอบคลุมภาพรวมของ Credit Portfolio ในดานตางๆ ของ
ธนาคาร เชน การเติบโตของสินเช่ือ คุณภาพสินเช่ือและแนวโนม การกระจุกตัวดานเครดิต ความเพียงพอของเงินคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ การประเมินผลเครื่องมือ Credit Scoring และ Credit Rating รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานเครดิต 
(Stress Test) เปนตน  
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3.6.6 การปองกันหรือลดความเส่ียงดานเครดิต 

ธนาคารมีแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยงดานเครดิตท่ีสําคัญดังนี ้

- กําหนดกระบวนการอนุมัติ โดยแยกโครงสรางองคกรดานตลาดออกจากผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือ เพื่อใหมีการ
ถวงดุลอํานาจ (Check and Balance)  

- กําหนดระดับอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-base Authority) 

- กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนมาตรฐานในการอํานวยสินเช่ือภายใตกรอบโครงการ (Product Program)  

ซึ่งครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกคาเปาหมาย เง่ือนไขวงเงิน หลักประกัน เปนตน 

- กําหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยมีการแบงกลุมทรัพยสินท่ีจะรับเปนหลักประกัน สภาพคลอง และ
อัตราการรับหลักประกันท่ีเหมาะสม  

3.6.7 แนวทางที่ใชในการกําหนดเพดานควบคุมความเส่ียง 

ธนาคารใหความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของพอรตสินเช่ือ ซึ่งเปนสวนสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยงดานเครดิต ธนาคารจึงมีการบริหารจัดการรวมถึงการรายงานการกระจุกตัวของสินเช่ือ และคุณภาพของพอรตสินเช่ือ
อยางสมํ่าเสมอ โดยมุงหมายท่ีจะปองกันไมใหพอรตมีความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือแกภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป
นอกจากนี้ธนาคารยังไดกําหนดวงเงินสูงสุดในการใหสินเช่ือตอกลุมลูกคา (Single Lending Limit) ประเภทตางๆไวเปน
สัดสวนรอยละของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  

3.6.8 คําจํากัดความ “การผิดนัดชําระหนี้” และ “การดอยคาของสินทรัพย”  

- การผิดนัดชําระหนี้ หมายถึง การท่ีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ (เงินตนหรือดอกเบ้ีย) เกินกวา 90 นับแตวันถึงกําหนด
ชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันท่ีธนาคารทวงถามหรือเรียกใหชําระคืน 
แลวแตวันใดจะถึงกอน หรือลูกหนี้ท่ีจัดเปนสินทรัพยจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดช้ัน และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน 

- การดอยคาของสินทรัพย หมายถึง การท่ีราคาตลาดของสินทรัพยลดลงอยางเปนสาระสําคัญในระหวางงวด โดย
จํานวนท่ีลดลงนั้นสูงกวาจํานวนท่ีคาดวาจะลดลงตามเวลาท่ีผานไปหรือจากการใชงานตามปกติ 

3.6.9 การจัดช้ันสินทรัพยและการกันสํารอง  
ธนาคารมีจัดช้ันสินทรัพย และต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยแบงแยก

สินทรัพยในพอรตสินเช่ือออกเปน 6 ระดับ ตามระยะเวลาท่ีลูกหนี้คางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ีย หรือเขาเง่ือนไขอื่นๆ ตามท่ีได
กําหนดไว และมีการกันคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับของการจัดช้ันดังนี้ 

- สินทรัพยจัดช้ันปกติ และจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษหรือจัดช้ันควรระวังเปนพิเศษ จะใชวิธีผลตางของยอดหนี้คงคาง
ตามบัญชีกับราคาประเมินหลักประกันตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด คูณดวยอัตรารอยละ 1 และ
รอยละ 2 ตามลําดับ 
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- สินทรัพยจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน ช้ันสงสัย และช้ันสงสัยจะสูญ  จะต้ังสํารองในอัตรารอยละ 100 ของสวนตาง
ระหวางยอดหนี้คงคางตามบัญชี กับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 
โดยใชวิธีการคํานวณตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

- สินทรัพยจัดช้ันสูญ ธนาคารตัดออกจากบัญชีท้ังจํานวน 

นอกจากการกันสํารองตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแลว ธนาคารยังมีนโยบายกันสํารอง
สวนเกินเพิ่มเติม เพื่อรองรับความสูญเสียท่ีเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณความเสี่ยงในอนาคตดวย ตามความเหมาะสม 
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3.7 ขอมูลทั่วไปของฐานะที่เก่ียวของกับความเส่ียงดานเครดิต 

ตารางที่ 8 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญ กอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียง 
ดานเครดิต 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : พันบาท
รายการ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

1. สินทรัพยในงบดุล 21,416,750                  20,157,416                  
     1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 18,766,501                  18,383,475                  

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/ 2,038,797                    1,282,667                    
     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคางรับ) 611,452                       491,274                       

2. รายการนอกงบดุล 3/ 414,606                       267,999                       
     2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคํ้าประกันการกูยืมเงิน และเล็ตเตอรออฟเครดิต -                               -                               

     2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด4/ -                               -                               
     2.3 วงเงินท่ียังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารไดผูกพันไวแลว 414,606                       267,999                        

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
รายการ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

1. สินทรัพยในงบดุล 22,549,094                  20,966,532                  
     1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 19,896,768                  19,188,768                  

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/ 2,038,797                    1,282,667                    
     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคางรับ) 613,529                       495,097                       

2. รายการนอกงบดุล 3/ 414,606                       267,999                       
     2.1 การรับอาวัลตั๋วเงิน การคํ้าประกันการกูยืมเงิน และเล็ตเตอรออฟเครดิต -                               -                               

     2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด4/ -                               -                               
     2.3 วงเงินท่ียังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารไดผูกพันไวแลว 414,606                       267,999                       
1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี
   และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรพัย
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพันธที่เก่ียวของกับตราสารทุนดวย  
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ตารางที่ 9 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญ กอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียง
ดานเครดิต จําแนกตามประเทศของลูกหนี้  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงินลงทุน
ในตราสารหน้ี

สุทธิ 2/

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ยคางรับ)

รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน
 การคํ้าประกันการ
กูยืมเง ิน และเล็ต
เตอรออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ
นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิไดเบิก
ใชซึ่งธนาคารได

ผูกพันไวแลว

1. ประเทศไทย 21,416,750          18,766,501               2,038,797             611,452                     414,606           -                          -                      414,606                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                             -                   -                          -                      -                          

รวมทั้งสิ้น 21,416,750          18,766,501               2,038,797             611,452                     414,606           -                          -                      414,606                  

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงินลงทุน
ในตราสารหน้ี

สุทธิ 2/

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ยคางรับ) รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน
 การคํ้าประกันการ
กูยืมเง ิน และเล็ต
เตอรออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ
นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิไดเบิก
ใชซึ่งธนาคารได

ผูกพันไวแลว

1. ประเทศไทย 20,157,416          18,383,475               1,282,667             491,274                     267,999           -                          -                      267,999                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                             -                   -                          -                      -                          

รวมทั้งสิ้น 20,157,416          18,383,475               1,282,667             491,274                     267,999           -                          -                      267,999                  
1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ

ประเทศของลูกหน้ี

31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/

ประเทศของลูกหน้ี

31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงินลงทุน
ในตราสารหน้ี

สุทธิ 2/

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ยคางรับ)

รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน 
การคํ้าประกันการ
กูยืมเงิน และเล็ต
เตอรออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ
นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิไดเบิก
ใชซึ่งธนาคารได

ผูกพันไวแลว

1. ประเทศไทย 22,549,094          19,896,768               2,038,797             613,529                     414,606           -                          -                      414,606                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                             -                   -                          -                      -                          

รวมทั้งสิ้น 22,549,094          19,896,768               2,038,797             613,529                     414,606           -                          -                      414,606                  

หนวย : พันบาท

รวม
เงินใหสินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงินลงทุน
ในตราสารหน้ี

สุทธิ 2/

เงินฝาก 
(รวมดอกเบี้ยคางรับ)

รวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน 
การคํ้าประกันการ
กูยืมเงิน และเล็ต
เตอรออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ
นอกตลาด

วงเงินที่ยังมิไดเบิก
ใชซึ่งธนาคารได

ผูกพันไวแลว

1. ประเทศไทย 20,966,532          19,188,768               1,282,667             495,097                     267,999           -                          -                      267,999                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                             -                   -                          -                      -                          

รวมทั้งสิ้น 20,966,532          19,188,768               1,282,667             495,097                     267,999           -                          -                      267,999                  
1/ รวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/ ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพย
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ

ประเทศของลูกหน้ี

31 ธันวาคม 2555
สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/

ประเทศของลูกหน้ี

31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล 3/
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ตารางที่ 10  มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุล กอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียง 
ดานเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท

อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม
1. สินทรัพยในงบดุล 5,681,493             15,735,257          21,416,750          4,403,744             15,753,672          20,157,416           
     1.1 เงินใหสินเช่ือรวมสุทธิ1/ 3,172,651             15,593,850          18,766,501          2,646,233             15,737,242          18,383,475           

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 1,897,390             141,407                2,038,797             1,266,237             16,430                  1,282,667             
     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคางรับ) 611,452                -                       611,452                491,274                -                       491,274                

2. รายการนอกงบดุล3/ 347,233                67,373                  414,606                164,254                103,745                267,999                
     2.1 การรับอาวัลต๋ัวเงิน การค้ําประกันการกูยืมเงิน 
และเล็ตเตอรออฟเครดิต

-                       -                       -                       -                       -                       -                        

     2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด -                       -                       -                       -                       -                       -                        
     2.3 วงเงินท่ียังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารไดผูกพันไวแลว 347,233                67,373                  414,606                164,254                103,745                267,999                

รายการ
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 
 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม
1. สินทรัพยในงบดุล 5,731,235             16,817,859          22,549,094          4,425,428             16,541,104          20,966,532          
     1.1 เงินใหสินเช่ือรวมสุทธิ1/ 3,220,316             16,676,452          19,896,768          2,664,094             16,524,674          19,188,768          

     1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 1,897,390             141,407                2,038,797             1,266,237             16,430                  1,282,667             
     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคางรับ) 613,529                -                       613,529                495,097                -                       495,097                

2. รายการนอกงบดุล3/ 347,233                67,373                  414,606                164,254                103,745                267,999                
     2.1 การรับอาวัลต๋ัวเงิน การคํ้าประกันการกูยืมเงิน 
และเล็ตเตอรออฟเครดิต

-                       -                       -                       -                       -                       -                       

     2.2 สัญญาอนุพันธนอกตลาด -                       -                       -                       -                       -                       -                       

     2.3 วงเงินท่ียังมิไดเบิกใชซึ่งธนาคารไดผูกพันไวแลว 347,233                67,373                  414,606                164,254                103,745                267,999                

1/ รวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

   และรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย
2/ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อการดอยคาของหลักทรพัย
3/ กอนคูณคาแปลงสภาพ

รายการ
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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ตารางที่ 11 มูลคายอดคงคางเงนิใหสินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ กอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงดานเครดิตจําแนกตามประเทศของลูกหนี้ และตามเกณฑการจัดช้ันที่ ธปท. กําหนด  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 17,860,046          829,379                164,028                74,799                  171,556                19,099,808          -                    
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    

รวมท้ังสิ้น 17,860,046          829,379                164,028                74,799                  171,556                19,099,808          -                    

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 17,374,393          856,154                47,719                  156,914                164,721                18,599,901          -                    
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    

รวมท้ังสิ้น 17,374,393          856,154                47,719                  156,914                164,721                18,599,901          -                    

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555
เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/ เงินลงทุนใน

ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/ เงินลงทุนใน

ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ

 
- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 18,855,478          986,308                199,893                76,129                  171,556                20,289,364          -                    
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    

รวมท้ังสิ้น 18,855,478          986,308                199,893                76,129                  171,556                20,289,364          -                    

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 18,074,561          983,737                62,972                  157,478                164,735                19,443,483          -                    
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    

รวมท้ังสิ้น 18,074,561          983,737                62,972                  157,478                164,735                19,443,483          -                    
1/ รวมยอดคงคางเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555
เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/ เงินลงทุนใน

ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ 1/ เงินลงทุนใน

ตราสารหน้ี
สงสัยจะสูญ
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ตารางที่ 12 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (แยกเปน General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวดสําหรับเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามประเทศ  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท

General 
Provision2/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

1. ประเทศไทย 161,296                247,559                -                                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  
รวมทั้งส้ิน 172,011                161,296                247,559                -                                  

หนวย : พันบาท

General 
Provision2/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

1. ประเทศไทย 134,687                18,296                  -                                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  
รวมทั้งส้ิน 81,738                  134,687                18,296                  -                                  
1/ รวมมูลคาเงินสํารองท่ีกันไวและหนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรบัของรายการระหวางธนาคาร
   และตลาดเงินดวย
2/ เปดเผยเปนยอดรวม

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555
เงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับ 1/

เงินลงทุนในตราสารหน้ี
Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับ 1/

เงินลงทุนในตราสารหน้ี
Specific provision
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

General 
Provision2/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

1. ประเทศไทย 201,629                367,398                -                                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  
รวมทั้งส้ิน 190,966                201,629                367,398                -                                  

หนวย : พันบาท

General 
Provision2/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

1. ประเทศไทย 172,977                107,025                -                                  
2. ตางประเทศ (ไมรวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  
รวมทั้งส้ิน 81,738                  172,977                107,025                -                                  
1/ รวมมูลคาเงินสํารองท่ีกันไวและหนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรบัของรายการระหวางธนาคาร
   และตลาดเงินดวย
2/ เปดเผยเปนยอดรวม

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555
เงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับ 1/

เงินลงทุนในตราสารหน้ี
Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2554
เงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับ 1/

เงินลงทุนในตราสารหน้ี
Specific provision
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ตารางที่ 13 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับ * กอนพิจารณาผลการปรับลดความเส่ียงดานเครดิต  
จําแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดช้ันที่ ธปท. กําหนด   

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมท้ังส้ิน
1. การเกษตรและเหมืองแร 2,743                    -                             -                       -                       -                       2,743                    
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 1,101,667             17,443                       20,407                  -                       10,005                  1,149,522             
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 879,713                5,353                         2,836                    13,382                  75,620                  976,904                
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 321,026                21,739                       -                       -                       50,396                  393,161                
5. สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 5,723,971             299,561                     64,826                  14,506                  10,972                  6,113,836             
6. สินเชื่อเพ่ือเชาซื้อและลิสซิ่ง 5,681,335             375,991                     34,902                  30,115                  7,417                    6,129,760             
7. อ่ืนๆ 4,149,591             109,292                     41,057                  16,796                  17,146                  4,333,882             
รวม 17,860,046          829,379                     164,028                74,799                  171,556                19,099,808          

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมท้ังส้ิน
1. การเกษตรและเหมืองแร 3,468                    -                             -                       -                       -                       3,468                    
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 1,074,389             24,357                       3,410                    17,075                  8,614                    1,127,845             
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 760,180                75,459                       -                       -                       31,001                  866,640                
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 172,164                127,033                     -                       -                       1,087                    300,284                
5. สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 6,432,280             345,784                     25,929                  93,628                  92,708                  6,990,329             
6. สินเชื่อเพ่ือเชาซื้อและลิสซิ่ง 5,354,763             208,861                     1,069                    13,256                  11,277                  5,589,226             
7. อ่ืนๆ 3,577,149             74,660                       17,311                  32,955                  20,034                  3,722,109             
รวม 17,374,393          856,154                     47,719                  156,914                164,721                18,599,901          
* รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกิจ
31 ธันวาคม 2554

ประเภทธุรกิจ
31 ธันวาคม 2555
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น

1. การเกษตรและเหมืองแร 2,743                    -                       -                       -                       -                       2,743                    
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 1,101,667             17,443                  20,407                  -                       10,005                  1,149,522             
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 879,713                5,353                    2,836                    13,382                  75,620                  976,904                
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 321,026                21,739                  -                       -                       50,396                  393,161                
5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 5,723,971             299,561                64,826                  14,506                  10,972                  6,113,836             
6. สินเชื่อเพื่อเชาซ้ือและลิสซ่ิง 6,856,840             532,920                70,767                  31,444                  7,417                    7,499,388             
7. อ่ืนๆ 3,969,518             109,292                41,057                  16,797                  17,146                  4,153,810             
รวม 18,855,478          986,308                199,893                76,129                  171,556                20,289,364          

หนวย : พันบาท

ปกติ กลาวถึงเปนพิเศษ ต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น

1. การเกษตรและเหมืองแร 3,468                    -                       -                       -                       -                       3,468                    
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 1,074,389             24,357                  3,410                    17,075                  8,614                    1,127,845             
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 760,180                75,459                  -                       -                       31,001                  866,640                
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 172,164                127,033                -                       -                       1,087                    300,284                
5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 6,432,280             345,784                25,929                  93,628                  92,708                  6,990,329             
6. สินเชื่อเพื่อเชาซ้ือและลิสซ่ิง 6,195,539             336,444                16,322                  13,821                  11,291                  6,573,417             
7. อ่ืนๆ 3,436,541             74,660                  17,311                  32,954                  20,034                  3,581,500             
รวม 18,074,561          983,737                62,972                  157,478                164,735                19,443,483          
* รวมยอดคงคางเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกิจ
31 ธันวาคม 2554

ประเภทธุรกิจ
31 ธันวาคม 2555
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ตารางที่ 14 มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหนี้สูญที่ตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเช่ือรวม ดอกเบี้ยคางรับ * จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)       

หนวย : พันบาท

General 
Provision1/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

General 
Provision1/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร -                       -                       -                       -                       
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 27,785                  -                       20,923                  -                       
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,991                    -                       2,890                    -                       
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 6,507                    -                       -                       -                       
5. สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 37,075                  151,837                58,019                  171                       
6. สินเชื่อเพ่ือเชาซ้ือและลิสซ่ิง 68,381                  35,257                  25,244                  10,283                  
7. อ่ืนๆ 18,557                  60,465                  27,611                  7,842                    
รวม 172,011                161,296                247,559                81,738                  134,687                18,296                  

ประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

General 
Provision1/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

General 
Provision1/ Specific provision

มูลคาหน้ีสูญที่ตัด
ออกจาก บัญชี
ระหวางงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร -                       -                       -                       -                       
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 27,785                  -                       20,923                  -                       
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,991                    -                       2,890                    -                       
4. การสาธารณูปโภคและบริการ 6,507                    -                       -                       -                       
5. สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 37,075                  151,837                58,019                  171                       
6. สินเชื่อเพ่ือเชาซ้ือและลิสซ่ิง 108,714                155,096                63,534                  99,012                  
7. อ่ืนๆ 18,557                  60,465                  27,611                  7,842                    
รวม 190,966                201,629                367,398                81,738                  172,977                107,025                
* รวมเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
1/ เปดเผยเปนยอดรวม

ประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) 
สําหรับเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบี้ยคางรับ* 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)       

หนวย : พันบาท

General 
Provision

Specific 
provision

รวม
General 
Provision

Specific 
provision

รวม

เงินสํารองที่กันไวตนงวด 81,738               134,687             216,425             40,440               85,941               126,381             
หน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวด -                     247,558             247,558             -                     18,296               18,296               
เงินสํารองที่กันไวเพิ่มหรือลดระหวางงวด 90,273               274,167             364,440             41,298               67,042               108,340             
เงินสํารองที่กันไวคงเหลือปลายงวด 172,011             161,296             333,307             81,738               134,687             216,425             

รายการ
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 
 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

General 
Provision

Specific 
provision

รวม
General 
Provision

Specific 
provision

รวม

เงินสํารองที่กันไวตนงวด 81,738               172,977             254,715             40,440               135,440             175,880             
หน้ีสูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวด -                     367,397             367,397             -                     107,025             107,025             
เงินสํารองที่กันไวเพิ่มหรือลดระหวางงวด 109,228             396,049             505,277             41,298               144,562             185,860             
เงินสํารองที่กันไวคงเหลือปลายงวด 190,966             201,629             392,595             81,738               172,977             254,715             
* รวมเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

รายการ
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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ตารางที่ 16 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุล*  
แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)       

หนวย : พันบาท

สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล** รวม สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล** รวม
 ลูกหนี้ท่ีไมดอยคุณภาพ 21,679,345                1,173,739                  22,853,084          21,366,276             101,052                     21,467,328          
      1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

2,543,422                  -                             2,543,422            1,726,854               -                             1,726,854            

      2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ
 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน
 และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

90,884                       1,050,578                  1,141,462            51,801                    -                             51,801                 

      3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

1,906,309                  54,898                       1,961,207            2,137,359               50,914                       2,188,273            

      4. ลูกหนี้รายยอย 9,719,041                  66,009                       9,785,050            9,312,214               47,989                       9,360,203            
      5. สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 6,014,826                  2,254                         6,017,080            6,777,926               2,149                         6,780,075            
      6. สินทรัพยอื่น 1,404,863                  -                             1,404,863            1,360,122               -                             1,360,122            
 ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 268,918                     1,356                         270,274               237,715                  32                               237,747               
 First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                             -                             -                       -                         -                             -                       
    รวม 21,948,263                1,175,095                  23,123,358          21,603,991             101,084                     21,705,075          
* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision

** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดวย)

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล** รวม สินทรัพยในงบดุล รายการนอกงบดุล** รวม
 1. ลูกหน้ีท่ีไมดอยคุณภาพ 22,331,498                1,173,638                   23,505,136           21,647,550             100,975                      21,748,525           
      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีภาครัฐบาล

2,543,422                  -                              2,543,422             1,726,854               -                              1,726,854             

      2. ลูกหน้ีสถาบันการเงิน ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ
 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน
 และลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย

92,961                       1,050,578                   1,143,539             55,624                    -                              55,624                  

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

1,399,624                  41,689                        1,441,313             1,911,283               50,837                        1,962,120             

      4. ลูกหน้ีรายยอย 11,374,948                79,117                        11,454,065           10,343,582             47,989                        10,391,571           
      5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 6,014,826                  2,254                          6,017,080             6,777,926               2,149                          6,780,075             
      6. สินทรัพยอ่ืน 905,717                     -                              905,717                832,281                  -                              832,281                
 2. ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 268,918                     1,356                          270,274                237,715                  32                               237,747                
 3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                             -                              -                        -                          -                              -                        
    รวม 22,600,416                1,174,994                   23,775,410           21,885,265             101,007                      21,986,272           
* หลังคูณดวยคาแปลงสภาพ และ Specific provision

** รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดวย)

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก 

ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit 
Assessment Institutions – ECAIs) กับ Rating Grade ของลูกหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกท่ีธนาคารและบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินเลือกใชจํานวน 4 สถาบันไดแก Standard and Poor’s, Fitch Ratings, บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด (TRIS 
Rating) และบริษัท ฟทชเรทต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Rating (Thailand)) ดังนี ้

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย 
เลือกใชสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ไดแก Standard and Poor’s และ Fitch Ratings 

2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ท่ีไมเขาเกณฑน้ําหนักความเสี่ยง = 0 เลือกใชสถาบันจัด
อันดับเครดิตภายนอก ไดแก Standard and Poor’s และ Fitch Ratings 

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน เลือกใชสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ไดแก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด (TRIS 
Rating) และ บริษัท ฟทชเรทต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Rating (Thailand)) 
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กระบวนการกําหนดน้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี ้

ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating ท่ีลูกหนี้ไดรับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกกับ 
Rating Grade ของลูกหนี้ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี Standardized Approach (SA) เพื่อใชเทียบเคียงกับน้ําหนัก
ความเสี่ยงตามประเภทลูกหนี้ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  
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ตารางที่ 17 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเส่ียงดานเครดิตในแตละประเภทสินทรัพย จําแนกตามแตละน้ําหนัก 
ความเส่ียง โดยวิธี SA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)        
หนวย : พันบาท

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ท่ีไมดอยคุณภาพ
      1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

3,644,927          -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัท
หลักทรัพย

-                     39,957             -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-                     20,871             -                   180,198           -                   -                   -                     -                     -                     -                     1,299,243          -                     

      4. ลูกหนี้รายยอย 8,472,077          1,043                 
      5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย -                   -                     5,967,090          -                     48,401               -                     -                     
      6. สินทรัพยอื่น -                     -                   -                   -                   -                   762,997           1,596,493          -                     -                     -                     819,786             -                     

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ -                     -                   -                   -                   -                   15                    2,464                 -                     58,094               -                     20,906               188,795             

 รายการท่ี ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.

*หลังคูณคาแปลงสภาพ
1/ ในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงข้ึนอยูกับสัดสวนของเงินสํารองท่ีกันไวตอยอดหนี้ท้ังสิ้น

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2555

ยอดคงคางท่ีมี Rating ยอดคงคางท่ีไมมี Rating

ยอดคงคาง
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หนวย : พันบาท

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ท่ีไมดอยคุณภาพ
      1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

1,748,022          -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัท
หลักทรัพย

-                     31,297             -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-                     -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     1,531,802          -                     

      4. ลูกหนี้รายยอย 7,923,277          6,408                 
      5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย -                   -                     6,760,657          -                     17,220               -                     -                     
      6. สินทรัพยอื่น -                     -                   -                   -                   -                   629,583           1,925,987          -                     -                     -                     893,073             -                     

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ -                     -                   -                   -                   -                   -                   326                    -                     114,191             -                     66,281               56,949               

 รายการท่ี ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.

*หลังคูณคาแปลงสภาพ
1/ ในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งน้ําหนักความเสี่ยงข้ึนอยูกับสัดสวนของเงินสํารองท่ีกันไวตอยอดหนี้ท้ังสิ้น

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2554

ยอดคงคางท่ีมี Rating ยอดคงคางท่ีไมมี Rating

ยอดคงคาง
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ท่ีไมดอยคุณภาพ
      1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

3,644,927          -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัท
หลักทรัพย

-                     42,034             -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-                     20,871             -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     991,424             -                     

      4. ลูกหนี้รายยอย 10,108,799        1,458                 
      5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย -                   -                     5,967,090          -                     48,401               -                     -                     
      6. สินทรัพยอื่น -                     -                   -                   -                   -                   767,536           1,596,493          -                     -                     -                     316,101             -                     

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ -                     -                   -                   -                   -                   15                    2,464                 -                     58,094               -                     20,906               188,795             
 รายการท่ี ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
*หลังคูณคาแปลงสภาพ
1/ ในสวนที่ไม  ม ีการปรับลดความเส ี่ ยงดานเครดิต ซึ่งน ้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น

ยอดคงคาง

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2555

ยอดคงคางท่ีมี Rating ยอดคงคางท่ีไมมี Rating
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หนวย : พันบาท

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ท่ีไมดอยคุณภาพ
      1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

1,748,022          -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัท
หลักทรัพย

-                     35,121             -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-                     -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     1,305,650          -                     

      4. ลูกหนี้รายยอย 8,954,645          6,408                 
      5. สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย -                   -                     6,760,657          -                     17,220               -                     -                     
      6. สินทรัพยอื่น -                     -                   -                   -                   -                   630,399           1,925,987          -                     -                     -                     364,416             -                     

น้ําหนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ1/ -                     -                   -                   -                   -                   -                   326                    -                     114,191             -                     66,281               56,949               
 รายการท่ี ธปท. กําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนของ สง.
*หลังคูณคาแปลงสภาพ
1/ ในสวนที่ไม  ม ีการปรับลดความเส ี่ ยงดานเครดิต ซึ่งน ้ําหนักความเสี่ยงขึ้นอยูกับสัดสวนของเงินสํารองที่กันไวตอยอดหนี้ทั้งสิ้น

ยอดคงคาง

ประเภทสินทรัพย
31 ธันวาคม 2554

ยอดคงคางท่ีมี Rating ยอดคงคางท่ีไมมี Rating
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การปองกันหรือปรับลดความเส่ียงดานเครดิต 

- นโยบาย และกระบวนการบริหารและประเมินมูลคาหลักประกัน 

ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตระหนักดีวา ความเสี่ยงทางดานเครดิตเปนความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความ
สูญเสียตอธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยสวนใหญเกิดจากการใหสินเช่ือ ซึ่งสามารถปรับลดความเสี่ยงไดโดย
อาศัยหลักประกัน และการค้ําประกัน ธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินจึงจัดทํานโยบายหลักประกัน เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

- ประเภทหลักประกัน และประเภทการคํ้าประกันท่ีสําคัญของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

หลักประกันทางการเงิน หลักประกันท่ีไมใช 

หลักประกันทางการเงิน 

ผูค้ําประกัน 

 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝาก 
พันธบัตรรัฐบาล 

 ทองคํา 

 หุนสามัญที่มีการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การอาวัล โดยธนาคารพาณิชย  

 อสังหาริมทรัพย 

 ยานพาหนะ 

 เคร่ืองจักร 

 รถจักรยานยนต 

 รัฐบาล / ธนาคารกลาง 

 รัฐวิสาหกิจ 

 ธนาคารพาณิชย 

 บริษัทเอกชน 

 

ท้ังนี้ประเภทของหลักประกันท่ีนํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตจะตองเปนหลักประกันทางการเงิน หรือการคํ้าประกัน 
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ตารางที่ 18 มูลคายอดคงคางในสวนท่ีมีหลักประกัน* ของแตละประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA จําแนกตามประเภทของ
หลักประกัน 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)       
หนวย : พันบาท

หลักประกันทาง
การเงิน1/

การคํ้าประกันและ
อนุพันธดานเครดิต

หลักประกันทาง
การเงิน1/

การคํ้าประกันและ
อนุพันธดานเครดิต

 ลูกหนี้ท่ีไมดอยคุณภาพ 2,824,991               50,927                    2,089,186               20,504                    
      1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
(MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                          -                          -                          -                          

      2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ี
บริษัทหลักทรัพย

1,050,578               50,927                    -                          20,504                    

      3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
 (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

460,895                  -                          656,470                  -                          

      4. ลูกหนี้รายยอย 1,311,930               -                          1,430,518               -                          
      5. สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 1,588                      -                          2,198                      -                          
      6. สินทรัพยอื่น -                          -                          -                          -                          
 ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 2,479                      -                          326                         -                          
    รวม 2,827,470               50,927                    2,089,512               20,504                    

*มูลคาหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ทั้งในและนอกงบดุลแลว
1/หลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเส่ียงได (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท

หลักประกันทาง
การเงิน1/

การค้ําประกันและ
อนุพันธดานเครดิต

หลักประกันทาง
การเงิน1/

การค้ําประกันและ
อนุพันธดานเครดิต

ลูกหน้ีที่ไมดอยคุณภาพ 2,824,991               50,927                    2,089,186               20,504                    
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
(MDBs) ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช
น้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                          -                          -                          -                          

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ี
บริษัทหลักทรัพย

1,050,578               50,927                    -                          20,504                    

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ท่ีใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

460,895                  -                          656,470                  -                          

     4. ลูกหนี้รายยอย 1,311,930               -                          1,430,518               -                          
     5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 1,588                      -                          2,198                      -                          
     6. สินทรัพยอื่น -                          -                          -                          -                          
ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 2,479                      -                          326                         -                          
    รวม 2,827,470               50,927                    2,089,512               20,504                    
*มูลคาหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้ังในและนอกงบดุลแลว
1/หลักประกันทางการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเส่ียงได (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
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3.8 ขอมูลฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

ฐานะความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบดวยตราสารทุนที่จัดประเภทเปน “หลักทรัพย
อ่ืน” ท่ีถือไวเพ่ือวัตถุประสงคตอไปนี้ "เงินลงทุนท่ัวไปในการปรับโครงสรางหนี้" และ "เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทยอยกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน" ซึ่งถือเปนการลงทุน เชิงกลยุทธของธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในงบการเงินดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอย
คาของเงินลงทุน (ถามี) ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวจะแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตารางที่ 19 มูลคาฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)    
หนวย : พันบาท

มูลคาฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
1. มูลคาฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน -                               -                               
     1.1. มูลคาตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) -                               -                               
     1.2. มูลคาตราสารทุนอื่นๆ (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 573,215                       573,215                       
2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน -                               -                               
3. กําไร (ขาดทุน) ท่ีรับรูในงบดุลแตยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน -                               -                               
4. สวนต่ํากวาทุนสุทธิท้ังหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย -                               -                               
5. มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคํานวณท่ีธนาคารใชวิธี SA 48,723                         48,723                          

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

1. มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน -                               -                               
     1.1. มูลคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) -                               -                               
     1.2. มูลคาตราสารทุนอื่นๆ (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) 1,720                           1,720                           
2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน -                               -                               
3. กําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในงบดุลแตยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน -                               -                               
4. สวนต่ํากวาทุนสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย -                               -                               
5. มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคํานวณที่ธนาคารใชวิธี SA 146                              146                               


