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4.

5.

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
Basel III หลักการที่ 3 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ กาหนดให้ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
เปิ ดเผยข้อมู ลทั้งเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณเกี่ ยวกับการประเมิ นความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นและความเสี่ ยงต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
เป็ นประจาทุ กงวด 6 เดื อน โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันสิ้ นงวดเดื อนมิถุนายนและธันวาคม ทั้งในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดับ
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น (Full Consolidation Basis) โดยรายงาน ณ วันสิ้ นงวดเดื อนมิ ถุนายนจะเปิ ดเผยข้อมู ลเชิ งปริ มาณส าหรั บ
โครงสร้ างเงิ นกองทุ นและความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ น และความเสี่ ยงด้านตลาด ในขณะที่ รายงาน ณ วันสิ้ นงวดปี จะเป็ น
การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่แสดงเพื่อการเปรี ยบเทียบนั้นเป็ น
ข้อมูล ณ วันสิ้ นงวดปั จจุบันเปรี ยบเที ยบกับข้อมูล ณ วันสิ้ นงวดก่ อนหน้า 1 งวด โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางเวปไซต์ของธนาคาร
www.tcrbank.com
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประจาปี 2556 โดยแสดงข้อมูล
เชิ งปริ มาณในระดับธนาคาร (Solo Basis) และในระดับกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน (Full Consolidation) ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ธนาคารมีบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน (Full Consolidation) ได้แก่ บริ ษทั ธนบรรณ จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงและการบริ หารเงิ นกองทุน เพื่อให้มีระดับ
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอที่ จะสนับสนุ นกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิ จ รวมทั้งเพื่อปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
ของทางการ โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม่าเสมอ เพื่อประกอบการวางแผนการดาเนินงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ธนาคารมีกระบวนการบริ หารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมทั้งมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้
การบริ หารจัดการเงินกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ในปี 2556 ธนาคารแห่ งประเทศไทย ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III โดยอ้างอิง
จากหลักเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุ นฉบับใหม่น้ ี
เริ่ มมี ผลใช้บังคับในระดับธนาคารตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไปและเริ่ มมีผลใช้บงั คับในระดับกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ มีความพร้อม ธนาคารแห่ งประเทศไทย อนุ ญาตให้
สามารถถือปฎิบตั ิได้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ได้ โดยได้ปรับองค์ประกอบเงินกองทุนและสัดส่ วนขั้นต่าของแต่ละองค์ประกอบ
ใหม่ เป็ นดังนี้

1

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
องค์ ประกอบเงินกองทุน

อัตราส่ วนขั้นตา่ ของเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
(Common Equity Tier 1 : CET1)

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5

เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 : T1)

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.0

เงินกองทุนทั้งสิ้น

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5

ธนาคารและกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเงิ นกองทุ นให้เป็ นไปตามเกณฑ์ Basel III
ทั้ง 3 หลักการ (Pillars) ได้แก่ หลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ า (Pillar 1) หลักเกณฑ์การกากับดู แลเงิ นกองทุ นโดยทางการ
(Pillar 2) และหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์และกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิน (Pillar 3) โดย
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป ซึ่ งธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นตระหนักว่าเงิ นกองทุ นเป็ นแหล่งเงิ นทุ น
ที่มีมูลค่าและความสาคัญมากในการดาเนิ นธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิ ทธิผล จึงเป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะสะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ
3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 2,494.46 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1) และ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 2,374.32 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2) จานวน 120.14 ล้านบาท
ส่ วนกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นมี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นจ านวน 2,505.16 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 และเงิ นกองทุ น
ชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 2,358.98 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 (T2) จ านวน 146.18 ล้านบาท ซึ่ ง
มีองค์ประกอบที่สาคัญมาจากทุนที่ชาระแล้ว โดยแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับ ณวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
รายการ
1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.3 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.4 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)

31 ธันวาคม 2556
2,374,324
2,374,324
3,000,000
2,300
(586,678)
(41,298)
120,140
2,494,464

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
2,369,372
2,369,372
3,000,000
2,300
(535,522)
(97,406)
104,866
2,474,238

31 ธันวาคม 2556
2,358,976
2,358,976
3,000,000
2,300
(570,403)

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
2,361,202
2,361,202
3,000,000
2,300
(507,257)

(2)

(1)

(72,919)
146,180
2,505,156

(133,840)
124,050
2,485,252

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
รายการ
1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.3 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.4 รายการของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์เ ฉพาะส่วนของ
ผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
1.1.5 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)
* เช่น ผลขาดทุน(สุ ทธิ) ,สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมี อตั ราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
เท่ากับร้อยละ 15.16 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 4.50 และเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 (T1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคารร้อยละ 15.16 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ
6.00 โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 15.92 ซึ่ งสูงกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 14.64 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ
4.50 และเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของกลุ่มธุรกิ จทางการเงินร้อยละ 14.64 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้น
ต่าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ ร้อยละ 6.00 โดยมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 15.54 ซึ่ งสู ง
กว่าอัตราส่วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 (ดูรายละเอียดในข้อ 3.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่ อไปนี้

วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ ยงด้านเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านตลาด

Standardized Approach (SA)

(ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า)
- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

Basic Indicator Approach (BIA)
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3.4 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ ละด้ าน
ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น ดารงเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III
โดยก าหนดให้ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นต้องด ารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar I เพื่ อรองรั บ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุ นทั้งสิ้ นจานวน 2,494.46 ล้านบาท เที ยบกับมูลค่าเงิ นกองทุนขั้นต่ าที่ ตอ้ ง
ดารงตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยจานวน 1,331.63 ล้านบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นสู งกว่ามูลค่าเงินกองทุน
ขั้นต่ าจ านวน 1,162.83 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิ นกองทุ นขั้นต่ า ส าหรั บความเสี่ ยงด้านเครดิ ตจ านวน 1,182.71 ล้านบาท และ
ความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การจ านวน 148.92 ล้านบาท และกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นมี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ น จานวน 2,505.16 ล้านบาท
เที ยบกับมูลค่าเงิ นกองทุ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งดารงตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยจานวน 1,369.82 ล้านบาท กลุ่มธุ รกิ จ
ทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นสู งกว่ามูลค่าเงิ นกองทุนขั้นต่ าจานวน 1,135.34 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิ นกองทุนขั้นต่ า สาหรับ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 1,166.85 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจานวน 202.97 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ไม่มีการดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่ องจากธนาคารและกลุ่มธุรกิ จทางการเงินไม่มีปริ มาณ
ธุ รกรรมในบัญชี เพื่อการค้า โดยมี รายละเอี ยดของเงิ นกองทุ นขั้นต่ าที่ ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นต้องดารงเพื่ อรองรั บ
ความเสี่ ยง แยกตามประเภทความเสี่ ยง โดยแสดงข้อมู ลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2556
ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

31 ธันวาคม 2556
1,157,560

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
1,011,923

-

-

3,086

7,986

179,021

143,784

709,583
175,070
90,800
25,152
1,182,712

594,055
174,419
91,679
30,813
1,042,736

31 ธันวาคม 2556
1,141,698

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
1,024,475

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

-

-

3,118

8,025

100,990

96,397

814,804
175,070
47,716
25,152
1,166,850

696,880
174,419
48,754
30,813
1,055,288
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด*
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด

31 ธันวาคม 2556
-

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
-

31 ธันวาคม 2556
-

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
-

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2556 ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด*
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2556 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี BIA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร

31 ธันวาคม 2556
148,920

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
134,941

31 ธันวาคม 2556
202,971

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2556
182,510

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
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3.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 15.92 และกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนด เท่ ากับร้ อยละ 15.54 โดยแสดงข้อมู ลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556 ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อ
สินทรัพย์ เสี่ยงและอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : %
31 ธันวาคม 2556
อัตราส่ วน การดารงเงินกองทุน
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
3. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคาร

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
15.16
4.50
15.16
6.00
15.92
8.50

30 มิถุนายน 2556
ธนาคาร

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
17.10
4.50
17.10
6.00
17.86
8.50

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : %
31 ธันวาคม 2556
อัตราส่ วน การดารงเงินกองทุน
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
3. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง

กลุ่ มธุรกิจทาง
ธนาคารแห่ ง
การเงิน
ประเทศไทยกาหนด
14.64
4.50
14.64
6.00
15.54
8.50

30 มิถุนายน 2556
กลุ่ มธุรกิจทาง
ธนาคารแห่ ง
การเงิน
ประเทศไทยกาหนด
16.21
4.50
16.21
6.00
17.07
8.50
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4. ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
ธนาคารมีนโยบายในการจัดโครงสร้างองค์กรที่ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
บริ หารจัดการที่ จาเป็ นในการบริ หารกลยุทธ์หลักของธนาคาร และเอื้อต่อการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ รวมถึงมีการกาหนด
หน้าที่ ของแต่ละฝ่ ายงาน ตลอดจนการแบ่ งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบและสายการรายงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยธนาคารได้รวมการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับการดาเนิ นธุรกรรมประจาวัน และการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้าง
ความเหมาะสมระหว่างความเสี่ ยงและผลตอบแทน มีการสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงหน้าที่ในการบริ หารความเสี่ ยง พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยง และการปรับลดความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
ธนาคารมี การบริ หารความเสี่ ยงแบบรวมกลุ่มครอบคลุมความเสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น เพื่ อให้สามารถบริ หาร
ควบคุ ม และติ ดตามความเสี่ ยงของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นได้อย่างทั่วถึ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จ
ทางการเงิ นของธนาคารมี ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ ม
(Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยธนาคารมีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิ จ
ทางการเงิ น ซึ่ งก าหนดให้ บริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น ต้องมี การบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมสอดคล้องกับแนวนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละด้านของธนาคารและเหมาะสมกับบริ ษทั ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ของกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น รวมทั้งจัดให้ มี การตรวจสอบกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น เพื่ อให้ ธนาคารสามารถก ากับดู แล ติ ดตาม
การปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินให้ถือปฏิ บตั ิตามนโยบายของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินได้และสอบทานรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
นอกจากนี้ ธนาคารยังกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในการทาธุ รกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี การทาธุรกรรมระหว่างกันต้องเป็ นไปอย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของทางการ รวมทั้งต้องไม่มีเงื่ อนไข หรื อข้อกาหนดพิเศษใดๆ ต่างจากการทาธุ รกรรมปกติกบั บุคคลทัว่ ไปที่ มี
ความเสี่ ยงในระดับเดียวกัน
ธนาคารมีนโยบายในการดารงเงิ นกองทุ นแบบ Consolidated basis ควบคู่กบั การดารงเงิ นกองทุ นแบบ Solo basis ซึ่ งเป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์ การก ากับแบบรวมกลุ่ มที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนด เพื่ อเพิ่ มความมั่นคงและความมี เสถี ยรภาพ
ให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจในลักษณะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีการกากับดูแล
ความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนิ นงาน และ
การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผลกระทบ ต่อรายได้
เงินกองทุน หรื อการดารงอยูข่ องธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และแผนการ
ดาเนิ นงานอย่างรอบคอบ ส่ งเสริ มการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมสาหรับ
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การนาไปปฏิ บตั ิ อาทิ การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิ บตั ิงาน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปั ญหาของธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การกากับดู แลความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์อย่างรอบคอบเหมาะสมจะช่ วยให้ ธนาคารและบริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น
สามารถรักษาและเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเชิ งกลยุทธ์และการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ และเพื่อให้มีการสอบ
ยันและถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจึงเป็ นหลักในการดูแลและติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารโดยมีกลุ่มบริ หารความเสี่ ยงช่วยสนับสนุ นในการกากับดูแลการบริ หาร การบารุ งรักษา และ
การควบคุมกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
ธนาคารจะติ ดตาม และทบทวนกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เป็ นประจาอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อปรับปรุ งให้
สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการประเมินระดับและแนวโน้มสาหรับความเสี่ ยง
ด้านกลยุทธ์เป็ นประจาทุกปี
ในปี 2556 เป็ นปี ที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหว จากปั จจัยภายนอกและภายใน ปั จจัยภายนอกจากสภาวะ
เศรษฐกิ จโลกที่ มี แนวโน้ มคงที่ และหดตัวลง ไม่ ว่าจะมาจากสภาพเศรษฐกิ จของประเทศในสหภาพยุโรป หรื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น สาหรับปั จจัยภายในประเทศที่เป็ นผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ความวุน่ วายทางการเมืองของการชุมนุ มต่อต้าน
รัฐบาล เป็ นต้น ปั จจัยเป็ นปั จจัยลบที่ส่งผลต่อเสถียรภาพความมัน่ คงของธนาคาร
ธนาคารจึงยังคงแนวนโยบายในเพิ่มการกันเงินสารองส่ วนเกิ นเพิ่มเติม เพื่อรองรับสภาวะความผันผวนในอนาคตมากขึ้น
โดยนโยบายดังกล่าวธนาคารได้ริเริ่ มปฏิบตั ินบั ตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา และ แนวนโยบายดังกล่าวเป็ นแนวนโยบายที่ทางธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระบบให้เพิ่มการกันสารองส่ วนเกิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินสารองส่วนเกินทั้งสิ้น 204.30 ล้านบาท หรื อ เติบโตจากปี 2555 คิดเป็ น ร้อยละ 60.87
4.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
ราคาตราสารซื้อขายในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุรกรรมที่ มีอยูข่ องธนาคาร ธนาคารจะมีความเสี่ ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคาร ที่ มา
จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และราคาตราสารทางการเงิ น โดยภาพรวมธนาคารมี ความเสี่ ยงด้านตลาดในระดับ
ปานกลาง เนื่ องจากเมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิ จโลก มีความผันผวน ส่ งผลให้ ความเสี่ ยงด้านการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย
มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ นเชื่อและเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายุครบกาหนดที่ เหมาะสม สามารถจัดการได้ และในส่ วน
ของเงิ นลงทุ น ธนาคารไม่มี นโยบายที่ จะท าธุ รกรรมเพื่ อการค้า การลงทุ นส่ วนใหญ่ เป็ นการลงทุ นในตราสารหนี้ รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการดารงสภาพคล่องตามกฎหมาย
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ธนาคารกาหนดนโยบายในการทาธุ รกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคารรวมทั้งนโยบาย
ในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการทาธุรกรรม การบริ หารความเสี่ ยง และติดตามดูแลความเสี่ ยงเป็ นรายเดือน
อย่างสม่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ ยงด้วยการกาหนดเพดานความเสี่ ยง และระดับสัญญาณเตือนภัย
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ส าหรั บบริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น ธนาคารให้บริ ษ ัทย่อย ได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จในการกาหนดนโยบายของตนเองให้
สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ ภายใต้กรอบที่กาหนด โดยกลุ่มบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมีการกากับ และติดตามอย่างใกล้ชิด
4.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมีการดาเนิ นกลยุทธ์
ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให้เคลื่อนไหวอยูใ่ นกรอบความ
เสี่ ยงที่กาหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ ย และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ ยง
ให้สะท้อนกับความเป็ นจริ งมากที่ สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ ยงด้วยความถี่มากขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สิ นทรัพย์และหนี้ สินอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีการจัดทารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย
และประเมิ นความอ่ อนไหวต่ อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดื อนข้างหน้ า ภายใต้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 1-2 ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทุ กประเภทตามระยะเวลา นอกจากนี้
ธนาคารมีการจาลองสถานการณ์ การปรับเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ ย เพื่อบริ หารรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ให้มีเสถียรภาพไม่วา่ ทิ ศทาง
ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ตารางที่ 7 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
สกุล เงิน

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555**

บาท
อืน่ ๆ

(22,190.00)
-

(38,022.00)
-

รวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย

(22,190.00)

(38,022.00)

*
**

ให้ธนาคารพาณิ ชย์ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps
ปรับปรุ งข้อมูลการกระจายตัวของเงินให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา

ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้น 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ในระยะเวลา 12 เดื อนข้างหน้าของธนาคาร
พบว่าจะส่ งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ สกุลเงิ นบาท เท่ากับ 22.19 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของ ปี ที่ แล้ว
พบว่ามีผลกระทบต่ากว่า 15.83 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
สกุล เงิน

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555**

บาท
อืน่ ๆ

(25,471.00)
-

(40,361.00)
-

รวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย

(25,471.00)

(40,361.00)

*
**

ให้ธนาคารพาณิ ชย์ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps
ปรับปรุ งข้อมูลการกระจายตัวของเงินให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
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หากรวมบริ ษ ัทในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น ( Full Consolidation) พบว่ามี ผลกระทบต่ อรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ในระยะเวลา
12 เดื อนข้างหน้า สกุลเงิ นบาทเท่ ากับ 25.47 ล้านบาท ซึ่ งสู งกว่ากรณี เฉพาะธนาคาร จานวน 3.28 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว พบว่ามีผลกระทบต่ากว่า 14.89 ล้านบาท
4.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ ธนาคารอาจไม่สามารถชาระเงิ นตามภาระผูกพันเมื่อถึง
กาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุนได้
แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ องของธนาคาร มุ่ งเน้นการลงทุ นในสิ นทรั พย์ที่ มี คุ ณภาพและกระจาย
ความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ทั้งในส่ วนของสิ นทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน ส่ วนกระบวนการการบริ หารความเสี่ ยง
ของธนาคาร ก าหนดให้ มี การจัดระดับเตื อนภัยด้านสภาพคล่ อง (Management Action Triggers) เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการส่ ง
สัญญาณให้กบั ผูบ้ ริ หาร ควบคู่กบั ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้งได้จดั ให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้าน
สภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าธนาคารสามารถชาระเงิ นตามภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้ และ
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับแหล่งเงิ นทุนที่ สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยต้นทุนที่ เหมาะสมในเวลาที่ ตอ้ งการ รวมทั้งช่วยให้ธนาคาร
มี สภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่ วงเวลา โดยมี การทบทวนอย่างสม่ าเสมอเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ
เครื่ องมือติดตามความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย อัตราส่ วนด้านสภาพคล่อง และอัตราส่ วนด้านระดับการพึ่งพา
แหล่งเงินทุนจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น อัตราส่วนสิ นทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก และอัตราส่วน
เงิ นฝากรวม BE ของลู กค้ารายใหญ่ 20 รายแรก เป็ นต้น นอกจากนี้ มี การใช้ Liquidity Gap ติ ดตามกระแสเงิ นสดรั บและจ่ าย
ในภาวะปกติ โดยมี การปรับพฤติ กรรม ตามสถิ ติอตั ราการฝากต่อ อัตราการถอนเงิ นของลูกค้าเงิ นฝาก และอัตราการรั บชาระ
เงินงวดคืนจากลูกค้าสิ นเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง รวมทั้งทดสอบอัตราส่ วนดังกล่าว หากมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเตรี ยมแหล่งเงินทุนรองรับได้ทนั กาล
ธนาคารกาหนดให้มีเครื่ องบ่งชี้ความผิดปกติของสภาพคล่องในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเสี่ ยง โดย
การกาหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ที่ ครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ ปกติ (Behavioral Scenario)
และสถานการณ์ฉุกเฉิ น (Stress Test Scenario) เพื่อสะท้อนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปั จจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ธนาคารได้จดั ทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรั บภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทัว่ ไป และภาวะวิกฤต
ที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า โดยการกาหนดสมมติฐานที่ อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงิ นฝากของผูฝ้ ากเงินในระดับต่างๆ
และกาหนดวิธีการรองรับปั ญหาสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดรายละเอียดการปฏิบตั ิงานและผูร้ ับผิดชอบในกรณี เกิดภาวะวิกฤต
ขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งการจัดเตรี ยมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการจาลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานสามารถปฏิบตั ิได้จริ งตามแผนงานที่วางไว้
โดยภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องในระดับปานกลาง โดยมีนโยบายดารงสภาพคล่องขั้นต่ าเพื่อรองรั บ
การดาเนิ นธุ รกรรมระหว่างวันไม่ต่ากว่าร้อยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะที่ เกณฑ์ทวั่ ไปในการดารงสภาพคล่องที่ธนาคารแห่ ง
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ประเทศไทยกาหนดอยู่ที่ร้อยละ 6 นอกจากนี้ เงิ นลงทุ นส่ วนใหญ่ ของธนาคารอยู่ในพันธบัตรรัฐบาล หรื อที่ รัฐบาลค้ าประกัน
ซึ่งอยูใ่ นความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสู ง รวมทั้งมีการบริ หารจัดการที่ดี อย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์
สาหรับบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารได้จดั ให้มีนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิข้ นั ต่าในการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่องและให้บริ ษ ัทย่อยได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จในการกาหนดนโยบายของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะธุ รกิ จภายใต้กรอบ
ที่กาหนด โดยกลุ่มบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารมีการกากับและติดตามอย่างใกล้ชิด
4.5 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากความบกพร่ อง หรื อ
ความไม่เพียงพอของกระบวนการปฏิ บัติงานภายในองค์กร บุ คลากร ระบบงานหรื อระบบสารสนเทศ และเหตุการณ์ จากปั จจัย
ภายนอก รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการถื อเป็ นความเสี่ ยงสาคัญที่ ธนาคารจัดให้มีการบริ หาร ติ ดตาม ควบคุ มดู แลอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่ อง เพื่ อช่ วยป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นและมี ผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งช่ วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริ การ สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า อันเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ธนาคาร
ในระยะยาวด้วย
ธนาคารดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ภายใต้การกากับดูแลสูงสุดโดยคณะกรรมการธนาคารซึ่ งเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการ เพื่อให้ทุ กหน่ วยงานของธนาคารใช้เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงท าหน้าที่ ระบุ ประเมิ น ติ ดตาม และบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการของธนาคาร ตลอดจนดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่าการจัดการความเสี่ ยงได้รับการดาเนิ นการโดยผูม้ ี หน้าที่
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ทาหน้าที่ บริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ
ในภาพรวม ธนาคารกาหนด บทบาท หน้าที่ ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ของหน่ วยงานเป็ น 3 ระดับ เพื่อให้สามารถ
ช่วยลดกรองความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารให้ได้มากที่สุด กล่าวคือ
ระดับที่ 1 ทาหน้าที่ โดยหน่ วยงานทุ กหน่ วยงานซึ่ งเป็ นเจ้าของความเสี่ ยงของหน่ วยงานตนเอง (Risk Owner) มี หน้าที่
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผชู ้ านาญความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการของหน่วยงาน (Operation Risk Specialist : ORS) ทาหน้าที่สนับสนุน ส่ งเสริ ม และประสานงานกับ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการ ในการใช้เครื่ องมื อ และมี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่ธนาคารกาหนด
ระดับที่ 2 ทาหน้าที่โดยฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ และกลุ่มผูช้ านาญเฉพาะทาง เช่น
ฝ่ ายการบัญชี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ ายกฏหมาย เป็ นต้น ทาหน้าที่ สนับสนุ น แนะนาวิธีการหรื อ
แนวทางให้หน่วยงานในระดับที่ 1 ใช้ดาเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ระดับที่ 3 ทาหน้าที่โดยฝ่ ายตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และ
ระบบการกากับการปฏิ บตั ิตามกฏเกณฑ์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ธนาคารให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดจากปั จจัยภายในธนาคารและปั จจัย
ภายนอก โดยการบริ หารความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดจากปั จจัยภายใน มีการจัดทานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ แนวทาง
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ปฏิบตั ิงาน คู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานเดี ยวกันทั้งองค์กรและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากฝ่ ายบริ หารความ
เสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ ฝ่ ายตรวจสอบ และฝ่ ายกากับและสอบทานสิ นเชื่อ เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายงานที่
กาหนดขึ้นนั้นครบถ้วน มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการปฎิบตั ิงานเป็ นไปตามตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ดาเนิ นการเพื่อเสริ มสร้างกระบวนการ และจิตสานึกในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่ องโดยการอบรมและสื่ อสารนโยบาย ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และการจัดทาเครื่ องมือที่ใช้ในการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่แฝงอยูใ่ นกระบวนการ
ทางานของตนเอง และตระหนักว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร
ส าหรั บการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ การที่ เกิ ดจากปั จจัยภายนอก ที่ ธนาคารไม่ สามารถควบคุ มได้ ธนาคารให้
ความสาคัญในการจัดท าแผนรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤต หรื อเหตุการณ์
ฉุ กเฉิ นต่างๆ ที่ อาจเกิ ดจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั หรื อภัยจากมนุ ษย์ ซึ่ งในปั จจุบนั มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าใน
กรณี ที่ เกิ ดเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ น ธนาคารจะยังสามารถให้ บริ การส าหรั บธุ รกรรมงานที่ ส าคัญได้อย่างต่ อเนื่ อง หรื อกลับสู่ การ
ดาเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีผลต่อระบบการเงินและความเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อสถาบันการเงิน
ธนาคารก าหนดให้ มี การทดสอบและทบทวนแผนดังกล่ าวอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อให้ สามารถน าไปใช้ปฏิ บัติ ได้จริ งอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั มีการพิจารณาการทาประกันภัย เพื่อรองรับหรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยที่อยูเ่ หนื อการ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคารและการให้บริ การแก่ลูกค้า
โดยในปี 2556 ธนาคารมีการบริ หารจัดการในหลายด้าน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน และบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน ให้รองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิ จตามแผนงานของธนาคาร การดาเนิ นการที่สาคัญ
มีดงั นี้
• การเพิ่มอัตรากาลัง (ทั้งในส่ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ และระดับหัวหน้างาน) การปรับโครงสร้าง/หน้าที่
ความรับผิดชอบในฝ่ ายงาน และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
• การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มี Segregation of Duties
• การเพิ่มกระบวนการควบคุม (Internal control & Controlling) และการควบคุมด้วยระบบงาน
• การบริ หารความเสี่ ยงจากการทุจริ ตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริ ตภายนอก (External Fraud)
โดยทีมป้ องกันทุจริ ต (Fraud Team)
• การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)
• การเพิ่ม Monitoring dashboard ในการบริ หารงาน
ในส่วนของฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ มีการดาเนินการดังนี้
(1) การอบรมและสื่ อสารนโยบาย ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ การจัดทาแผนรองรับการทาธุรกิ จ
อย่างต่ อเนื่ อง และการจัดท าเครื่ องมื อที่ ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อให้พนักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจ เกิ ดความ
ตระหนักว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงที่ แฝงอยูใ่ นกระบวนการ
ทางานของตนเอง และมีการใช้เครื่ องมือ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงเป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด
(2) การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการร่ วมกับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาความเสี่ ยงด้านปฎิ บตั ิการที่ อาจเกิ ดขึ้น
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ในกระบวนการต่างๆ และการพิจารณาแนวทาง / การปรับปรุ งกระบวนการ ในการควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
(3) การจัดการข้อมูลความเสี ยหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Incident and Loss Management
: ILM) โดยการกากับดู แล ติ ดตาม ตลอดจนส่ งเสริ มให้หน่ วยงานต่างๆ มี การรายงาน ILM ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา รวมทั้งการพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ หรื อปรับปรุ งกระบวนการปฏิ บตั ิงาน ร่ วมกันระหว่างฝ่ ายงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงซ้ าขึ้นอีก หรื อสามารถลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
(4) การดาเนิ นการให้ทุกหน่วยงานทบทวนการจัดทาเครื่ องมือ ที่ ใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความ
เสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้ครอบคลุมความเสี่ ยงที่ สาคัญ และมีการควบคุมความ
เสี่ ยงอย่างเพี ยงพอ เหมาะสม คงเหลื อความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ หน่ วยงานยอมรั บได้ โดยเครื่ องมื อที่ ก าหนดให้ ทุ ก
หน่วยงานใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง ได้แก่
• การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA) เป็ นเครื่ องมื อที่
ให้ทุกหน่วยงานนาไปใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ ยง และประเมินประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมความเสี่ ยง
ของตนเอง เพื่อให้มีการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยงที่เหมาะสม และเพียงพอภายในหน่วยงาน
• การจัดท าดัชนี ช้ ี วดั ความเสี่ ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็ นเครื่ องมื อที่ ให้ทุกหน่ วยงานใช้ในการติ ดตาม
ความเสี่ ยง (Risk Monitoring) และรายงานความเสี่ ยง (Risk Reporting) โดย KRIs จะทาหน้าที่เป็ นสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้า (Early Warning Signal) ที่จะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นช่วงเวลาหนึ่ ง โดย
อาศัยตัวชี้วดั ที่หน่วยงานกาหนดขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ การค้นหาสาเหตุเพื่อป้ องกัน และ/หรื อ แก้ไข รวมถึงชี้โอกาส
ที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงในอนาคต เพื่ อให้ ธนาคารสามารถปรั บตัว และป้ องกันความเสี่ ยงได้ก่ อนที่ ความเสี่ ยง
เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริ ง และส่งผลเสี ยต่อธนาคาร
(5) การปรับปรุ งรายงาน Operational Risk Management Dashboard
(6) การพัฒนาตัวแทนฝ่ ายงานที่ ท าหน้ าที่ ORS และ BCP Coordinators โดยการก าหนด หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ (JOB
DESCRIPTION) ตัวชี้ วัดผลงาน (KPI) และการให้ รางวัล RISK AWARDS แก่ ORS และ BCP Coordinators เพื่ อสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน สามารถ ผลักดันให้มีการบริ หารความเสี่ ยงในฝ่ ายงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(7) การทบทวน ปรับปรุ งแผนรองรับการดาเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นที่เพิ่มมากขึ้น
(ปั จจุบนั เหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้นหลายรู ปแบบ และมีผลกระทบขยายวงกว้างมากขึ้นหรื อมีระดับความรุ นแรงมากขึ้น)
โดยในปี 2556 ธนาคารมี การจัดท าแผน BCP รองรั บเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ นจาก Energy Crisis และแผน BCP รองรั บการ
ชุ มนุ มต่อต้านรั ฐบาลของกลุ่ม กปปส. รวมทั้งมี การเตรี ยมความพร้อมของศู นย์ปฏิ บัติงานส ารอง การทดสอบ และ
ทบทวนแผนBCP อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นขึ้น จะสามารถนาไปใช้ปฏิ บตั ิได้
จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ ธนาคารสามารถให้บริ การได้อย่างต่อเนื่ อง หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ
หรื อกลับสู่การดาเนินการปกติภายในเวลาที่เหมาะสม
สาหรับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกากับดูแลให้บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ นมีการจัดทานโยบายและเครื่ องมือที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการให้เพียงพอต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงของบริ ษ ัท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด รวมทั้งส่ งเสริ มให้ มี การสร้ างวัฒนธรรมใน
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การบริ หารความเสี่ ยง ให้พนักงานของบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความตระหนักและถือเป็ นหน้าที่ของทุกคนในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารในการบริ หารความเสี่ ยง
ในการดาเนิ นการบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะศึกษากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารเพื่อนาไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการทาธุรกรรมของบริ ษทั ทั้งนี้ โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารเป็ นผูส้ นับสนุน ให้คาปรึ กษา
แนะนาการสร้างเครื่ องมือ รายงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
4.6 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงจากการที่ ลูกหนี้ หรื อคู่สัญญา ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามเงื่อนไข
และข้อตกลงตามสัญญา ซึ่ งอาจเป็ นเพราะลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ส่ งผลให้
เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยูบ่ นงบ
แสดงฐานะการเงิ น (On Balance Sheet) เช่ น เงิ นให้กู้ยืม เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ตัว๋ เงิ น ตลอดจนธุ รกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิ น
(Off Balance Sheet) เช่น หนังสื อสัญญาค้ าประกันประเภทต่างๆ เป็ นต้น
4.6.1 โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
การบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ธนาคารสามารถบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิต
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลักเกณฑ์ของทางราชการ
ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิตบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านเครดิตให้มีการ
ถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่ วยงานด้านการตลาดสิ นเชื่ อ และหน่วยงานด้านการวิเคราะห์และอนุ มตั ิสินเชื่อ ออก
จากกันอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดหรื อปรับปรุ งกระบวนการเครดิตของธนาคาร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกันจะ
ร่ วมกันดาเนิ นการ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ความเสี่ ยงที่ เหมาะสม โดยมีหน่ วยงานด้านการกากับและสอบทาน ทา
หน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร
4.6.2 อานาจกระทาการ
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ อานาจกระท าการของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการชุ ดต่างๆ โดยอานาจกระทาการ
ครอบคลุมทั้งอานาจอนุ มตั ิสินเชื่ อ อานาจการรับความเสี่ ยงประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยกระจายอานาจอนุ มตั ิตามความเหมาะสม
และพยายามกาหนดให้อานาจอนุมตั ิเป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Authority) โดยอานาจอนุมตั ิสินเชื่อจะถูกกาหนดทั้ง
ในรู ปองค์คณะ และในรู ปตัวบุคคล ดังนี้
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับองค์คณะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ และคณะอนุ กรรมการพิจารณา
สิ นเชื่อ ทาหน้าที่อนุมตั ิสินเชื่อแต่ละประเภทตามอานาจกระทาการที่กาหนด
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับรายบุคคล
ธนาคารมีการกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับบุคคลให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ภายใต้วงเงินอนุมตั ิ และอานาจกระทา
การที่ธนาคารกาหนด เพื่อความคล่องตัวและประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการสิ นเชื่อ
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4.6.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
- การพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ
ในกระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ ธนาคารให้ความสาคัญกับการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างหน่วยงานที่ ดูแลลูกค้า
และผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิสินเชื่ อ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ผูด้ ูแลลูกค้า
จะเป็ นผูจ้ ดั โครงสร้างสิ นเชื่อและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ที่กาหนดขึ้น
และเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยม รวมถึงสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผวู ้ เิ คราะห์เครดิตได้อย่างเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ ยง โดยผูว้ ิเคราะห์
เครดิ ตจะเป็ นผูท้ ี่ จดั ทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุ มตั ิสินเชื่ อ และนาเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการ หรื อผูม้ ี
อานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุ มตั ิสินเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ธนาคารจึงกาหนด
หลักเกณฑ์ข้ ึ นภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) และพัฒนาระบบงานด้านสิ นเชื่ อขึ้ นมาตามแต่ ละประเภทผลิ ตภัณฑ์
รวมถึงการนา Credit Rating และ Credit Scoring มาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยคัดกรองลูกค้า เพื่อให้กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น
- การปฏิบตั ิการด้านสิ นเชื่อหลังการอนุมตั ิ
ธนาคารใช้หลักการรวมศู นย์งานปฏิ บัติการด้านสิ นเชื่ อเพื่อให้การบริ การด้านสิ นเชื่ อมีมาตรฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นไปตามที่ได้มีการอนุมตั ิ โดยรวมศูนย์งานด้านการจัดทาเอกสารสัญญา นิ ติกรรมด้านหลักประกัน การตั้งวงเงินและการเบิกใช้
วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารด้านสิ นเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการสื บค้นข้อมูลเครดิตบูโร
- การทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการทบทวนคุ ณภาพสิ นเชื่ อเป็ นอย่างมาก โดยถือว่าเป็ นกระบวนการที่ สาคัญต่อการพัฒนา
มาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร โดยกาหนดให้มีการทบทวนสิ นเชื่อธุรกิจทุกรายที่มีวงเงินหรื อยอดคงค้าง
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบกับลูกหนี้อย่างมีนยั สาคัญ
- การติดตามคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารก าหนดให้ หน่ วยงานเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้ สิ นประเมิ นคุ ณภาพสิ นเชื่ อ และติ ดตามลู กหนี้ อย่างใกล้ชิด โดย
แบ่งแยกหน้าที่ในการติดตามอย่างชัดเจน หากพบว่ามีลูกหนี้ รายใดที่ เริ่ มส่ งสัญญาณที่ จะมีการผิดนัดชาระหนี้ จะเข้าดาเนิ นการ
โดยทันที โดยยึดแนวทางการติดตามหนี้ ที่รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และมีการรายงานผลการติดตามหนี้ ต่อผูบ้ ริ หาร และ
คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อทราบอย่างสม่าเสมอ
- การแก้ไขหนี้
ธนาคารจะเริ่ มเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหนี้ นบั ตั้งแต่ลูกหนี้ ประสบปั ญหา เพื่อให้ลูกหนี้ กลับมามีความสามารถในการชาระ
หนี้ หรื อเพื่อให้ธนาคารเกิดความเสี ยหายน้อยที่ สุด โดยยึดประโยชน์สูงสุ ดทั้งแก่ลูกหนี้ และธนาคาร โดยแนวทางหรื อวิธีในการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ธนาคารได้มอบหมายให้มีทีมงานดูแล
เรื่ องการปรับโครงสร้างหนี้ เป็ นการเฉพาะ และเมื่อมีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แล้ว ก็จะต้องมีการติดตามดูแลคุณภาพหนี้ และ
รายงานให้ผบู ้ ริ หาร และคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่ออย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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4.6.4 เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารตระหนักถึ งความส าคัญของเครื่ องมื อที่ ใช้จัดระดับความเสี่ ยงของลู กค้าเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากจะช่ วยให้
กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ธนาคารจึงพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องมือ Credit scoring ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยในแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่ อง สาหรับสิ นเชื่อธุรกิจธนาคารมีการพัฒนาเครื่ องมือ Credit Rating เพิ่มเติม
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและขนาดความเสี่ ยง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดระดับความเสี่ ยงของลูกค้ามีความแม่นยา ธนาคารจึ งมี
การติดตามผล และประเมินประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทาการทดสอบย้อนกลับ (Back Testing)
ขึ้นอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4.6.5 การรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต จะดาเนิ นการรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ าเสมอ โดยรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิ ตครอบคลุ มถึ งภาพรวมของ Credit Portfolio เช่ น
โครงสร้ างและคุ ณภาพของ Portfolio การกระจุ กตัวด้านเครดิ ต ความเพียงพอของเงิ นกันสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เป็ นต้น
รวมถึ งการรายงานผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมื อบริ หารความเสี่ ยง การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
(Stress Testing) เพือ่ ประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็ นต้น
4.6.6 การป้ องกันหรือลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีแนวทางในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตที่สาคัญดังนี้
- การกาหนดให้กระบวนการด้านสิ นเชื่อมีการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาด
การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- การกาหนดระดับอานาจอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk-Based Authority)
- การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการอานวยสิ นเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ซึ่ งครอบคลุม
ถึงคุณสมบัติลูกค้าเป้ าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็ นต้น
- การกาหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สินที่ จะรับเป็ นหลักประกัน สภาพคล่อง และอัตราการ
รับหลักประกันที่เหมาะสม
4.6.7 แนวทางทีใ่ ช้ ในการกาหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ธนาคารให้ความตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ ตสิ นเชื่ อ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ต ธนาคารจึ งมี การบริ หารจัดการรวมถึ งการรายงานการกระจุ กตัวของสิ นเชื่ อ และคุ ณภาพของพอร์ ตสิ นเชื่ ออย่าง
สม่ าเสมอ โดยมุ่งหมายที่ จะป้ องกันไม่ให้พอร์ ตมีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ภาคธุรกิ จใดธุรกิ จหนึ่ งมากเกิ นไป นอกจากนี้
ธนาคารยังได้กาหนดวงเงินสู งสุ ดในการให้สินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า (Single Lending Limit) ประเภทต่างๆ ไว้เป็ นสัดส่ วนร้อยละของ
เงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
4.6.8 คาจากัดความ “การผิดนัดชาระหนี”้ และ “การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ”
- การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ ลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (เงินต้นหรื อดอกเบี้ ย) เกินกว่า 90 นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระ
ไม่วา่ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาตามสัญญา หรื อวันที่ธนาคารทวงถามหรื อเรี ยกให้ชาระคืน แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน หรื อ
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ลูกหนี้ ที่จดั เป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้น และการกัน
เงินสารองของสถาบันการเงิน
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง การที่ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญในระหว่างงวด โดยจานวน
ที่ลดลงนั้นสูงกว่าจานวนที่คาดว่าจะลดลงตามเวลาที่ผา่ นไปหรื อจากการใช้งานตามปกติ
4.6.9 การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันสารอง
ธนาคารมี จัดชั้นสิ นทรั พย์ และตั้งค่าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยแบ่ งแยก
สิ นทรัพย์ในพอร์ ตสิ นเชื่อออกเป็ น 6 ระดับ ตามระยะเวลาที่ ลูกหนี้ คา้ งชาระเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย หรื อเข้าเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ ได้
กาหนดไว้ และมีการกันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับของการจัดชั้นดังนี้
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษหรื อจัดชั้นควรระวังเป็ นพิเศษ จะใช้วธิ ี ผลต่างของยอดหนี้คงค้างตาม
บัญชีกบั ราคาประเมินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด คูณด้วยอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามลาดับ
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสู ญ จะตั้งสารองในอัตราร้อยละ 100 ของส่ วนต่างระหว่าง
ยอดหนี้ คงค้างตามบัญชี กับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันโดยใช้วิธีการคานวณ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นสูญ ธนาคารตัดออกจากบัญชีท้ งั จานวน
นอกจากการกันสารองตามเกณฑ์ข้ นั ต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดแล้ว ธนาคารยังมีนโยบายกันสารองส่ วนเกิ น
เพิ่มเติม เพื่อรองรับความสูญเสี ยที่เป็ นผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงในอนาคตด้วย ตามความเหมาะสม
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4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางที่ 8 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
รายการ
1. สิ นทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2556
24,437,278

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555
21,416,750

19,602,388

18,766,501

4,503,372

2,038,797

331,518

611,452

278,332

414,606

-

-

-

-

278,332

414,606

31 ธันวาคม 2556
25,145,486

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555
22,549,094

20,308,707

19,896,768

4,503,372

2,038,797

333,407

613,529

278,332

414,606

-

-

-

-

278,332

414,606

1.1 เงินให้สินเชือ่ รวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
รายการ
1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรวมเงินให้สินเชือ่ สุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศของลูกหนี้
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

24,437,278
24,437,278

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวม
สุ ทธิ

1/

19,602,388
19,602,388

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ 2/
4,503,372
4,503,372

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

331,518
331,518

รวม

278,332
278,332

การรั บอาวัล ตั๋วเงิน
วงเงินที่ยงั มิได้ เบิก
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
ใช้ ซ่ึงธนาคารได้
กู้ยมื เงิน และเล็ต นอกตลาด
ผูกพันไว้ แล้ ว
เตอร์ อ อฟเครดิต
-

-

278,332
278,332
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2555
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

21,416,750
21,416,750

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวม
สุ ทธิ

1/

18,766,501
18,766,501

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ 2/
2,038,797
2,038,797

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

611,452
611,452

รวม

414,606
414,606

การรั บอาวัล ตั๋วเงิน
วงเงินที่ยงั มิได้ เบิก
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
ใช้ ซ่ึงธนาคารได้
กู้ยมื เงิน และเล็ต นอกตลาด
ผูกพันไว้ แล้ ว
เตอร์ อ อฟเครดิต
-

-

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

414,606
414,606
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- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

25,145,486
25,145,486

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวม
สุ ทธิ 1/
20,308,707
20,308,707

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ

2/

4,503,372
4,503,372

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

333,407
333,407

รวม

278,332
278,332

การรั บอาวัล ตั๋วเงิน
วงเงินที่ยงั มิได้ เบิก
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
ใช้ ซ่ึงธนาคารได้
กู้ยมื เงิน และเล็ต
นอกตลาด
ผูกพันไว้ แล้ ว
เตอร์ อ อฟเครดิต
-

-

278,332
278,332
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2555
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

22,549,094
22,549,094

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวม
สุ ทธิ 1/
19,896,768
19,896,768

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ

2/

2,038,797
2,038,797

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

613,529
613,529

รวม

414,606
414,606

การรั บอาวัล ตั๋วเงิน
วงเงินที่ยงั มิได้ เบิก
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
ใช้ ซ่ึงธนาคารได้
กู้ยมื เงิน และเล็ต
นอกตลาด
ผูกพันไว้ แล้ ว
เตอร์ อ อฟเครดิต
-

-

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

414,606
414,606
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ตารางที่ 10 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

รายการ

31 ธันวาคม 2555

อายุไม่เกิน 1 ปี
6,166,228

อายุเกิน 1 ปี
18,271,050

1.1 เงินให้สินเชือ่ รวมสุทธิ 1/

2,255,651

17,346,737

19,602,388

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ 2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

3,579,059

924,313

331,518

1. สิ นทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

3/

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว

รวม
อายุไม่เกิน 1 ปี
24,437,278
5,681,493

อายุเกิน 1 ปี
15,735,257

รวม
21,416,750

3,172,651

15,593,850

18,766,501

4,503,372

1,897,390

141,407

2,038,797

-

331,518

611,452

-

611,452

56,921

221,411

278,332

347,233

67,373

414,606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,921

221,411

278,332

347,233

67,373

414,606

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

รายการ

อายุไม่เกิน 1 ปี
5,636,660

อายุเกิน 1 ปี
19,508,826

1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/

1,724,194

18,584,513

20,308,707

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

3,579,059

924,313

333,407
56,921
-

1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

3/

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุ พนั ธ์นอกตลาด4/
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
1/

31 ธันวาคม 2555
รวม
อายุไม่เกิน 1 ปี
25,145,486
5,731,235

อายุเกิน 1 ปี
16,817,859

รวม
22,549,094

3,220,316

16,676,452

19,896,768

4,503,372

1,897,390

141,407

2,038,797

-

333,407

613,529

-

613,529

221,411

278,332

347,233

67,373

414,606

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,921

221,411

278,332

347,233

67,373

414,606

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรวมเงินให้สินเชือ่ สุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
ตารางที่ 11 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้ านเครดิตจาแนกตามประเทศของลูกหนี้ และตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน

18,164,582
18,164,582

1,421,084
1,421,084

187,918
187,918

สงสั ย
196,069
196,069

สงสั ยจะสู ญ
245,683
245,683

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
20,215,336
20,215,336
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2555
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น
1/

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน

17,860,046
17,860,046

829,379
829,379

สงสั ย

164,028
164,028

74,799
74,799

สงสั ยจะสู ญ
171,556
171,556

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
19,099,808
19,099,808
-

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น

18,640,496
18,640,496

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
1,682,764
1,682,764

279,551
279,551

สงสั ย
201,411
201,411

สงสั ยจะสู ญ
245,690
245,690

รวม
21,049,912
21,049,912

เงินลงทุ นใน
ตราสารหนี้
สงสั ยจะสู ญ
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2555
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้น
1/

18,855,478
18,855,478

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
986,308
986,308

199,893
199,893

สงสั ย
76,129
76,129

สงสั ยจะสู ญ
171,556
171,556

รวม
20,289,364
20,289,364

เงินลงทุ นใน
ตราสารหนี้
สงสั ยจะสู ญ
-

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
ตารางที่ 12 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชี
ระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศ
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเทศของลู กหนี้

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

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
มูล ค่ าหนี้สู ญที่ เงินลงทุ นในตราสารหนี้
General
Specific
Specific provision
ตัดออกจาก
provision
Provision2/
บัญชี ระหว่ างงวด
492,809
16,340
120,140
492,809
16,340
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555

ประเทศของลู กหนี้

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

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
มูล ค่ าหนี้สู ญที่ เงินลงทุ นในตราสารหนี้
General
Specific
Specific provision
ตัดออกจาก
provision
Provision2/
บัญชี ระหว่ างงวด
161,296
247,558
172,011
161,296
247,558
-

1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินด้วย
2/ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเทศของลู กหนี้

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

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
มูล ค่ าหนี้สู ญที่ เงินลงทุ นในตราสารหนี้
General
Specific
Specific provision
ตัดออกจาก
provision
Provision2/
บัญชี ระหว่ างงวด
595,024
197,520
146,180
595,024
197,520
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555

ประเทศของลู กหนี้

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

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
มูล ค่ าหนี้สู ญที่ เงินลงทุ นในตราสารหนี้
General
Specific
Specific provision
ตัดออกจาก
provision
Provision2/
บัญชี ระหว่ างงวด
201,629
367,398
190,966
201,629
367,398
-

1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินด้วย
2/ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
ตารางที่ 13 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ * ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2556
ปกติ
กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
45,132
2,667
2,497,705
167,254
14,414
1,181,928
68,976
2,622
1,158,875
125,896
2,197
5,058,315
383,023
75,283
5,549,068
501,326
80,660
2,673,559
171,942
12,742
18,164,582
1,421,084
187,918

สงสั ย
150
32,006
5,573
68,830
59,937
29,573
196,069

สงสั ยจะสู ญ
31,683
22,821
47,974
64,613
50,336
28,256
245,683

รวมทั้ งสิ้ น
47,949
2,743,062
1,276,347
1,340,515
5,650,064
6,241,327
2,916,072
20,215,336
หน่ วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2555
ปกติ
2,743
1,101,667
879,713
321,026
5,723,971
5,681,335
4,149,591
17,860,046

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
17,443
20,407
5,353
2,836
21,739
299,561
64,826
375,991
34,902
109,292
41,057
829,379
164,028

สงสั ย
13,382
14,506
30,115
16,796
74,799

สงสั ยจะสู ญ
10,005
75,620
50,396
10,972
7,417
17,146
171,556

รวมทั้ งสิ้ น
2,743
1,149,522
976,904
393,161
6,113,836
6,129,760
4,333,882
19,099,808

* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

ปกติ
45,132
2,497,705
1,181,928
1,158,875
5,058,315
6,753,064
1,945,477
18,640,496

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
2,667
167,254
68,976
125,896
383,023
763,006
171,942
1,682,764

สงสั ย

14,414
2,622
2,197
75,283
172,293
12,742
279,551

150
32,006
5,573
68,830
65,279
29,573
201,411

สงสั ยจะสู ญ
31,683
22,821
47,974
64,613
50,343
28,256
245,690

รวมทั้งสิ้ น
47,949
2,743,062
1,276,347
1,340,515
5,650,064
7,803,985
2,187,990
21,049,912
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2555
ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

ปกติ
2,743
1,101,667
879,713
321,026
5,723,971
6,856,840
3,969,518
18,855,478

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
17,443
5,353
21,739
299,561
532,920
109,292
986,308

20,407
2,836
64,826
70,767
41,057
199,893

สงสั ย
13,382
14,506
31,444
16,797
76,129

สงสั ยจะสู ญ
10,005
75,620
50,396
10,972
7,417
17,146
171,556

รวมทั้งสิ้ น
2,743
1,149,522
976,904
393,161
6,113,836
7,499,388
4,153,810
20,289,364

* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
ตารางที่ 14 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวม ดอกเบีย้ ค้ างรับ * จาแนกตามประเภทธุรกิจ
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเภทธุรกิจ

General
Provision1/

1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชือ่ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชือ่ เพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อืน่ ๆ
รวม

Specific
provision
150
44,057
12,189
10,239
82,042
175,393
168,739
492,809

120,140

31 ธันวาคม 2555
มูล ค่ าหนี้สู ญที่
ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
15,055
1,285
16,340

General
Provision1/

172,011

Specific
provision
27,785
2,991
6,507
37,075
68,381
18,557
161,296

มูล ค่ าหนี้สู ญที่
ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
151,837
35,257
60,464
247,558

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเภทธุรกิจ

General
Provision1/

1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

Specific
provision

146,180

150
44,057
12,189
10,239
82,042
277,608
168,739
595,024

31 ธันวาคม 2555
มูล ค่ าหนี้สู ญที่
ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
196,235
1,285
197,520

General
Provision1/

190,966

Specific
provision
27,785
2,991
6,507
37,075
108,714
18,557
201,629

มูล ค่ าหนี้สู ญที่
ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
151,837
155,096
60,465
367,398

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/

เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific
provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้ สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้เ พิ่มหรื อลดระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายงวด

General
Provision
172,011
(51,871)
120,140

Specific
provision
161,296
16,340
347,853
492,809

31 ธันวาคม 2555
รวม
333,307
16,340
295,982
612,949

General
Provision
81,738
90,273
172,011

Specific
provision
134,687
247,558
274,167
161,296

รวม
216,425
247,558
364,440
333,307

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้ สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้เ พิ่มหรื อลดระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายงวด

General
Provision
190,966
(44,786)
146,180

Specific
provision
201,629
197,520
590,915
595,024

31 ธันวาคม 2555
รวม
392,595
197,520
546,129
741,204

General
Provision
81,738
109,228
190,966

Specific
provision
172,977
367,398
396,050
201,629

รวม
254,715
367,398
505,278
392,595

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

30

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
ตารางที่ 16 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมู ลค่ าเทียบเท่ าสิ นทรั พย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเภทสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม

สิ นทรั พ ย์ ในงบ
รายการนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน*
25,817,123
150,766

31 ธันวาคม 2555
สิ นทรั พ ย์ ในงบ
รายการนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน*
25,967,889
21,679,345
1,173,739
รวม

-

รวม
22,853,084

4,320,418

-

4,320,418

2,543,422

2,543,422

385,460

-

385,460

90,884

1,050,578

1,141,462

2,406,708

95,744

2,502,452

1,906,309

54,898

1,961,207

11,864,827
5,428,337
1,411,373
301,091
26,118,214

55,022
1,900
152,666

11,919,849
5,428,337
1,411,373
302,990
26,270,879

9,719,041
6,014,826
1,404,863
268,918
21,948,263

66,009
2,254
1,356
1,175,095

9,785,050
6,017,080
1,404,863
270,274
23,123,358

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
ประเภทสิ นทรั พ ย์
1. ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
2. ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม

สิ นทรั พ ย์ ในงบ
รายการนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน*
26,045,120
150,672

31 ธันวาคม 2555
สิ นทรั พ ย์ ในงบ
รายการนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน*
26,195,792
22,331,498
1,173,638
รวม

-

รวม
23,505,136

4,320,418

-

4,320,418

2,543,422

2,543,422

387,349

-

387,349

92,961

1,050,578

1,143,539

1,496,036

84,650

1,580,686

1,399,624

41,689

1,441,313

13,507,859
5,428,337
905,121
301,091
26,346,211

66,022
1,900
152,572

13,573,881
5,428,337
905,121
302,990
26,498,782

11,374,948
6,014,826
905,717
268,918
22,600,416

79,117
2,254
1,356
1,174,994

11,454,065
6,017,080
905,717
270,274
23,775,410

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2556
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธนาคารและบริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นเที ยบเคี ยง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอก (External Credit
Assessment Institutions – ECAIs) กับ Rating Grade ของลูกหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกที่ ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่ม
ธุรกิ จทางการเงิ นเลือกใช้จานวน 4 สถาบันได้แก่ Standard and Poor’s, Fitch Ratings, บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating) และ
บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand)) ดังนี้
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมื อนกับลู กหนี้ ภาครั ฐบาล ลู กหนี้ สถาบันการเงิ น และลูกหนี้ บริ ษ ัทหลักทรั พย์ เลื อกใช้
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
2. ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนักความเสี่ ยง = 0 เลือกใช้สถาบันจัดอันดับ
เครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน เลือกใช้สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating)
และ บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand))
กระบวนการกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นเที ยบเคี ยง Rating ที่ ลูกหนี้ ได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกกับ
Rating Grade ของลูกหนี้ ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การคานวณ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิ ชย์โดยวิธี Standardized Approach (SA) เพื่อใช้เที ยบเคียงกับน้ าหนักความเสี่ ยงตาม
ประเภทลูกหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
ตารางที่ 17 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
-

ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ นของ สง.

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
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-
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-
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-
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677,142
966,223
ยอดคงค้ าง

5,027,687
-

0

35

20
-

6,732

50

-

113,440

11,130,124
397,871
75

1,316,185

-

447
1,553
874,989

-

100
-

72,792

150
110,028

1/ ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ นของ สง.

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
0

20
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-
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-
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-

762,997
1,596,493
ยอดคงค้ าง

5,967,090
-

0

35

20
15

2,464

50

-

58,094

8,472,077
48,401
75

1,299,243

-

1,043
819,786

-

100
-

20,906

150
188,795

1/ ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
-

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ นของ สง.
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5,027,687
-

0

35

20
-

6,732

50

-

113,440

12,779,708
397,871
75

1,126,437

-

1,144
1,553
368,120

-

100
-

72,792

150
110,028

1/ ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ1/
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ นของ สง.
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-
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75
-

20,906
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1/ ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น

36

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
การป้ องกันหรือปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
- นโยบาย และกระบวนการบริ หารและประเมินมูลค่าหลักประกัน
ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักดีวา่ ความเสี่ ยงทางด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อ
ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการให้สินเชื่อ ซึ่ งสามารถปรับลดความเสี่ ยงได้โดยอาศัยหลักประกัน
และการค้ าประกัน ธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงจัดทานโยบายหลักประกัน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- ประเภทหลักประกัน และประเภทการค้ าประกันที่สาคัญของธนาคารและบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หลักประกันทางการเงิน

หลักประกันที่ไม่ใช่

ผูค้ ้ าประกัน

หลักประกันทางการเงิน
 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรื อบัตรเงินฝาก  อสังหาริ มทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาล
 ยานพาหนะ
 ทองคา
 เครื่ องจักร

 รัฐบาล / ธนาคารกลาง

 หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริ ษทั เอกชน

 รถจักรยานยนต์

 รัฐวิสาหกิจ
 ธนาคารพาณิ ชย์

 การอาวัล โดยธนาคารพาณิ ชย์
ทั้งนี้ประเภทของหลักประกันที่นามาใช้ปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจะต้องเป็ นหลักประกันทางการเงิน หรื อการค้ าประกัน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
ตารางที่ 18 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
-

ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556
ประเภทสิ นทรั พ ย์

ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รวม

การคา้ ประกันและ
การคา้ ประกันและ
หลั กประกันทาง
อนุพันธ์ ด้าน
อนุพันธ์ ด้าน
การเงิน1/
การเงิน1/
เครดิต
เครดิต
1,106,981
264,102
2,824,991
50,927

หลั กประกันทาง

-

-

-

-

-

264,102

1,050,578

50,927

316,477

-

460,895

-

789,278
1,226
6,732
1,113,713

264,102

1,311,930
1,588
2,479
2,827,470

50,927

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้งั ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
1/

หลักประกันทางการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral)
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2556
-

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556
ประเภทสิ นทรั พ ย์

ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และลูกหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รวม

การคา้ ประกันและ
การคา้ ประกันและ
หลั กประกันทาง
อนุพันธ์ ด้าน
อนุพันธ์ ด้าน
การเงิน1/
การเงิน1/
เครดิต
เครดิต
1,106,981
264,102
2,824,991
50,927

หลั กประกันทาง

-

-

-

-

-

264,102

1,050,578

50,927

312,727

-

460,895

-

793,028
1,226
6,732
1,113,713

264,102

1,311,930
1,588
2,479
2,827,470

50,927

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้งั ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
1/

หลักประกันทางการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral)
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4.8 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ฐานะความเสี่ ยงจากการลงทุนตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร ประกอบด้วยตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ น “หลักทรัพย์อื่น” ที่
ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ "เงิ นลงทุนทัว่ ไปในการปรับโครงสร้างหนี้ " และ "เงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ย่อยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน"
ซึ่งถือเป็ นการลงทุน เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะแสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ตารางที่ 19 มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
-

ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)

มูล ค่ าฐานะที่ เกีย่ วข้ อ งกับตราสารทุ น
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
1.2. มูลค่าตราสารทุนอืน่ ๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณทีธ่ นาคารใช้วธิ ี SA

-

31 ธันวาคม 2556
573,215
48,723

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555
573,215
48,723

31 ธันวาคม 2556
1,720
146

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2555
1,720
146

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

มูล ค่ าฐานะที่ เกีย่ วข้ อ งกับตราสารทุ น
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
1.2. มูลค่าตราสารทุนอืน่ ๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณทีธ่ นาคารใช้วธิ ี SA
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5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 19 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)

ข้ อ มูล คุณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ นเงินกองทุ น
ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอี ยด
ไม่มีขอ้ มูล

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ข้ อ มูล คุณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ นเงินกองทุ น
ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอี ยด
ไม่มีขอ้ มูล
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ตารางที่ 20 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรื อทยอย
หักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูล ค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด 31 ธันวาคม 2556

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 Tier 1 (T1) :
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) :
1 รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้อคืน
1.2 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.3 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.4 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.4.1 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ และตราสารทุน
รวมรายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของก่อ นรายการปรั บและรายการหัก
2 ปรั บ รายการปรั บจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ
3.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม )
3.3 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
6.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (TC = T1+T2)

3,000,000
2,300
(586,678)
2,415,622
41,298
41,298
2,374,324

-

-

2,374,324

120,140
120,140
2,494,464
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- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรื อทยอย
หักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูล ค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจางวด 31 ธันวาคม 2556

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 Tier 1 (T1) :
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1):
1 รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้อคืน
1.2 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.3 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.4 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.4.1 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ และตราสารทุน
1.5 รายการของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เ ฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมที่
รวมรายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
2 ปรั บ รายการปรั บจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ
3.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม)
3.3 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
6.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (TC = T1+T2)

3,000,000
2,300
(570,403)
(2)
2,431,895
72,919
72,919
2,358,976

-

-

2,358,976

146,180
146,180
2,505,156
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