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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์
Basel III หลกัการท่ี 3 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เปิดเผยข้อมูลทั้ งเชิงคุณภาพและปริมาณเก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นประจ าทุกงวด 6 เดือน โดยใชข้อ้มูล ณ วนัส้ินงวดเดือนมิถุนายนและธันวาคม ทั้งในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยรายงาน ณ วนัส้ินงวดเดือนมิถุนายนจะเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับ
โครงสร้างเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน และความเส่ียงด้านตลาด ในขณะท่ี รายงาน ณ วนัส้ินงวดปี จะเป็น 
การเปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีแสดงเพ่ือการเปรียบเทียบนั้นเป็น
ขอ้มูล ณ วนัส้ินงวดปัจจุบันเปรียบเทียบกบัขอ้มูล ณ วนัส้ินงวดก่อนหน้า 1 งวด โดยเปิดเผยผ่านช่องทางเวปไซต์ของธนาคาร 
www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประจ าปี 2556 โดยแสดงขอ้มูล
เชิงปริมาณในระดบัธนาคาร (Solo Basis) และในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารมีบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ไดแ้ก่ บริษทั ธนบรรณ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

3. เงนิกองทุน 

3.1 การบริหารเงนิกองทุน  

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบั
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ของทางการ โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตส้ถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวกิฤตอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
รวมทั้งมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยา่งสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให ้
การบริหารจดัการเงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปี 2556 ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศใชห้ลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III โดยอา้งอิง
จากหลกัเกณฑ์ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนฉบบัใหม่น้ี
เร่ิมมีผลใชบ้ังคบัในระดับธนาคารตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไปและเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีมีความพร้อม ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้
สามารถถือปฎิบติัไดก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ได ้โดยไดป้รับองคป์ระกอบเงินกองทุนและสดัส่วนขั้นต ่าของแต่ละองคป์ระกอบ
ใหม่ เป็นดงัน้ี 

http://www.tcrbank.com/
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องค์ประกอบเงนิกองทุน                                    อตัราส่วนขั้นต า่ของเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 4.5 
(Common Equity Tier 1 : CET1) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 : T1)  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 6.0 

เงินกองทุนทั้งส้ิน  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8.5  

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III  
ทั้ง 3 หลกัการ (Pillars) ได้แก่ หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
(Pillar 2) และหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยแ์ละกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Pillar 3) โดย 
เร่ิมใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ซ่ึงธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักว่าเงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน 
ท่ีมีมูลค่าและความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงิน ดงันั้น การจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะสะทอ้นถึงความมัน่คงแขง็แกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินนั้นๆ 

3.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของธนาคาร และกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 2,494.46 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (T1) และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 2,374.32 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (T2) จ านวน 120.14 ลา้นบาท 
ส่วนกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้ งส้ินจ านวน 2,505.16 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 2,358.98 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (T2) จ านวน 146.18 ล้านบาท ซ่ึง 
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้ โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กบั ณวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 
ตามตารางดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที ่ 1 เงนิกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 2,374,324                 2,369,372                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 2,374,324                 2,369,372                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 3,000,000                 3,000,000                 

1.1.2 ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.3 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (586,678)                   (535,522)                   

1.1.4 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (41,298)                     (97,406)                     

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 120,140                    104,866                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 2,494,464                 2,474,238                  
 

-  กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 2,358,976                 2,361,202                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 2,358,976                 2,361,202                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 3,000,000                 3,000,000                 

1.1.2 ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.3 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (570,403)                   (507,257)                   

1.1.4 รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของ

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1       

ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2)                              (1)                              

1.1.5 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (72,919)                     (133,840)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 146,180                    124,050                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 2,505,156                 2,485,252                 

* เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ,สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

รายการ
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3.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
เท่ากบัร้อยละ 15.16 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 4.50 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 (T1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารร้อยละ 15.16 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 
6.00 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 15.92 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 14.64 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 
4.50 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (T1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินร้อยละ 14.64 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้น
ต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ ร้อยละ 6.00 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 15.54 ซ่ึงสูง
กวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50 (ดูรายละเอียดในขอ้ 3.5 ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที ่ 2 ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

 

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียงดา้นตลาด 

(ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพื่อการคา้) 

Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 
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3.4 ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III 
โดยก าหนดให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar I เพื่อรองรับ
สินทรัพยเ์ส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 2,494.46 ลา้นบาท เทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้ง
ด ารงตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 1,331.63 ลา้นบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุน
ขั้ นต ่ าจ านวน 1,162.83 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้ นต ่ า ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตจ านวน 1,182.71 ล้านบาท และ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการจ านวน 148.92 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้ งส้ิน จ านวน 2,505.16 ลา้นบาท  
เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 1,369.82 ลา้นบาท กลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าจ านวน 1,135.34 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นต ่า ส าหรับ
ความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 1,166.85 ลา้นบาท และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 202.97 ลา้นบาท ทั้งน้ีธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริมาณ
ธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการคา้ โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารงเพ่ือรองรับ 
ความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  
ตามตารางดงัต่อไปน้ี 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2556 

6 

ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,157,560                   1,011,923                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
3,086                          7,986                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
179,021                      143,784                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 709,583                      594,055                      

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 175,070                      174,419                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 90,800                        91,679                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 25,152                        30,813                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,182,712                   1,042,736                    
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,141,698                   1,024,475                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
3,118                          8,025                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
100,990                      96,397                        

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 814,804                      696,880                      

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 175,070                      174,419                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 47,716                        48,754                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 25,152                        30,813                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,166,850                   1,055,288                    
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ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

-  ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  
 

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร โดยวธีิ BIA 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 148,920                      134,941                       
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 202,971                      182,510                       
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3.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 15.92 และกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เท่ากับร้อยละ 15.54 โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กับ ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2556 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงและอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

-  ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : %

ธนาคาร
ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด
ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.16                           4.50                             17.10                           4.50                             

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.16                           6.00                             17.10                           6.00                             

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.92                           8.50                             17.86                           8.50                             

อตัราส่วน การด ารงเงินกองทุน

31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

 

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : %

กลุ่มธุรกจิทาง

การเงิน

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด

กลุ่มธุรกจิทาง

การเงิน

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 14.64                           4.50                             16.21                           4.50                             

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 14.64                           6.00                             16.21                           6.00                             

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.54                           8.50                             17.07                           8.50                             

31 ธันวาคม 2556 30 มถุินายน 2556

อตัราส่วน การด ารงเงินกองทุน
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4. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิความเส่ียงด้านต่างๆ  

ธนาคารมีนโยบายในการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นกระบวนการ
บริหารจดัการท่ีจ าเป็นในการบริหารกลยทุธ์หลกัของธนาคาร และเอ้ือต่อการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ รวมถึงมีการก าหนด
หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายงาน ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบและสายการรายงานอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ควบคุมภายในท่ีดี โดยธนาคารไดร้วมการบริหารความเส่ียงเขา้กบัการด าเนินธุรกรรมประจ าวนั และการวางแผนกลยทุธ์ เพ่ือสร้าง
ความเหมาะสมระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทน มีการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจ
และตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการบริหารความเส่ียง  พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง และการปรับลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงแบบรวมกลุ่มครอบคลุมความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้สามารถบริหาร 
ควบคุม และติดตามความเส่ียงของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินของธนาคารมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีได้มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม
(Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ซ่ึงก าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ต้องมีการบริหารความเส่ียงโดยรวมสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นของธนาคารและเหมาะสมกบับริษทั ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ งจัดให้มีการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้ธนาคารสามารถก ากับดูแล ติดตาม 
การปฏิบติังานของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถือปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดแ้ละสอบทานรายงาน 
ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินใหถู้กตอ้งและเพียงพอ 

นอกจากน้ี ธนาคารยงัก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมระหว่างกนัภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยยดึหลกัธรรมมาภิบาลท่ีดี การท าธุรกรรมระหวา่งกนัตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของทางการ รวมทั้ งตอ้งไม่มีเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดพิเศษใดๆ ต่างจากการท าธุรกรรมปกติกบับุคคลทัว่ไปท่ีมี
ความเส่ียงในระดบัเดียวกนั  

ธนาคารมีนโยบายในการด ารงเงินกองทุนแบบ Consolidated basis ควบคู่กบัการด ารงเงินกองทุนแบบ Solo basis ซ่ึงเป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและความมีเสถียรภาพ 
ให้เพียงพอในการรองรับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประกอบธุรกิจในลกัษณะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยธนาคารมีการก ากบัดูแล
ความเพยีงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

4.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ 
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบ ต่อรายได ้
เงินกองทุน หรือการด ารงอยูข่องธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงไดร่้วมกนัวางแผนกลยทุธ์และแผนการ
ด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจดัให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในท่ีเหมาะสมส าหรับ



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2556 

10 

การน าไปปฏิบติั อาทิ การจดัองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบติังาน 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจดัการกบัปัญหาของธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การก ากับดูแลความเส่ียงด้านกลยุทธ์อย่างรอบคอบเหมาะสมจะช่วยให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
สามารถรักษาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ และเพื่อให้มีการสอบ
ยนัและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงเป็นหลกัในการดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของธนาคารโดยมีกลุ่มบริหารความเส่ียงช่วยสนบัสนุนในการก ากบัดูแลการบริหาร การบ ารุงรักษา และ
การควบคุมกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

ธนาคารจะติดตาม และทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับปรุงให้
สะทอ้นความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการประเมินระดบัและแนวโน้มส าหรับความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์เป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2556 เป็นปีท่ีภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนไหว จากปัจจยัภายนอกและภายใน ปัจจยัภายนอกจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มคงท่ีและหดตัวลง ไม่ว่าจะมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป หรือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ส าหรับปัจจยัภายในประเทศท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ความวุน่วายทางการเมืองของการชุมนุมต่อตา้น
รัฐบาล เป็นตน้ ปัจจยัเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพความมัน่คงของธนาคาร  

ธนาคารจึงยงัคงแนวนโยบายในเพ่ิมการกนัเงินส ารองส่วนเกินเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะความผนัผวนในอนาคตมากข้ึน 
โดยนโยบายดงักล่าวธนาคารไดริ้เร่ิมปฏิบติันบัตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา และ แนวนโยบายดงักล่าวเป็นแนวนโยบายท่ีทางธนาคาร
แห่งประเทศไทย ไดส้นบัสนุนธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบใหเ้พ่ิมการกนัส ารองส่วนเกิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีเงินส ารองส่วนเกินทั้งส้ิน 204.30 ลา้นบาท หรือ เติบโตจากปี 2555 คิดเป็น ร้อยละ 60.87  

4.2 ความเส่ียงด้านตลาด  

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และ
ราคาตราสารซ้ือขายในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร 

หากพิจารณาตามธุรกรรมท่ีมีอยูข่องธนาคาร ธนาคารจะมีความเส่ียงดา้นตลาดจากธุรกรรมในบญัชีเพื่อการธนาคาร ท่ีมา
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย และราคาตราสารทางการเงิน โดยภาพรวมธนาคารมีความเส่ียงด้านตลาดในระดับ   
ปานกลาง เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจโลก มีความผนัผวน ส่งผลให้ ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 
มีมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม สินเช่ือและเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายคุรบก าหนดท่ีเหมาะสม สามารถจดัการได ้และในส่วน
ของเงินลงทุน ธนาคารไม่มีนโยบายท่ีจะท าธุรกรรมเพ่ือการคา้ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหน้ีรัฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ เพ่ือใชใ้นการด ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย   

ในการบริหารความเส่ียงด้านตลาด ธนาคารก าหนดนโยบายในการท าธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคารรวมทั้งนโยบาย 
ในการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการท าธุรกรรม การบริหารความเส่ียง และติดตามดูแลความเส่ียงเป็นรายเดือน
อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการก าหนดเพดานความเส่ียง และระดบัสญัญาณเตือนภยั 
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ส าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารให้บริษัทย่อย ได้ใช้ดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายของตนเองให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจ ภายใตก้รอบท่ีก าหนด โดยกลุ่มบริหารความเส่ียงของธนาคารมีการก ากบั และติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

4.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมีการด าเนินกลยทุธ์
ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคลอ้งกบัทิศทางดอกเบ้ียในอนาคต และให้เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบความ
เส่ียงท่ีก าหนด โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางดอกเบ้ีย และพฤติกรรมของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือประเมินความเส่ียง
ให้สะทอ้นกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเส่ียงดว้ยความถ่ีมากข้ึน หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอย่างมีนัยส าคญั โดยมีการจดัท ารายงาน Repricing Gap เพ่ือใช้ในการติดตามความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้
สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1-2 ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทุกประเภทตามระยะเวลา นอกจากน้ี
ธนาคารมีการจ าลองสถานการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารรายไดด้อกเบ้ียสุทธิให้มีเสถียรภาพไม่วา่ทิศทาง
ดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ตารางที ่ 7 ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ * ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

สกลุเงนิ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555**

บาท (22,190.00) (38,022.00)

อ่ืนๆ -                          -                              

รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (22,190.00) (38,022.00)  
* ใหธ้นาคารพาณิชยใ์ชร้้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 100 bps 
** ปรับปรุงขอ้มลูการกระจายตวัของเงินใหสิ้นเช่ือในแต่ละช่วงเวลา 

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 bps ต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหน้าของธนาคาร 
พบว่าจะส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิสกุลเงินบาท เท่ากบั 22.19 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของ ปีท่ีแลว้
พบวา่มีผลกระทบต ่ากวา่ 15.83 ลา้นบาท 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

สกลุเงนิ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555**

บาท (25,471.00) (40,361.00)

อ่ืนๆ -                          -                              

รวมผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (25,471.00) (40,361.00)  
* ใหธ้นาคารพาณิชยใ์ชร้้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั 100 bps 
** ปรับปรุงขอ้มลูการกระจายตวัของเงินใหสิ้นเช่ือในแต่ละช่วงเวลา 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2556 

12 

หากรวมบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ( Full Consolidation) พบว่ามีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา  
12 เดือนขา้งหน้า สกุลเงินบาทเท่ากับ 25.47 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่ากรณีเฉพาะธนาคาร จ านวน 3.28 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ พบวา่มีผลกระทบต ่ากวา่ 14.89 ลา้นบาท  

4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไม่สามารถช าระเงินตามภาระผูกพนัเม่ือถึง
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนได ้
แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพและกระจาย 
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ทั้งในส่วนของสินทรัพยส์ภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน ส่วนกระบวนการการบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร ก าหนดให้มีการจัดระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action Triggers) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ง
สญัญาณใหก้บัผูบ้ริหาร ควบคู่กบัระบบเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) พร้อมทั้งไดจ้ดัใหมี้แผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้น
สภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าธนาคารสามารถช าระเงินตามภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนดได ้และ 
มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัแหล่งเงินทุนท่ีสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีตอ้งการ รวมทั้งช่วยให้ธนาคาร 
มีสภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
สภาวะแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

เคร่ืองมือติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ประกอบดว้ย อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง และอตัราส่วนดา้นระดบัการพ่ึงพา
แหล่งเงินทุนจากลูกคา้รายใหญ่ เช่น อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่องต่อเงินฝาก อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินฝาก และอตัราส่วน
เงินฝากรวม BE ของลูกค้ารายใหญ่ 20 รายแรก เป็นต้น นอกจากน้ีมีการใช้ Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่าย 
ในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอตัราการฝากต่อ อัตราการถอนเงินของลูกคา้เงินฝาก และอตัราการรับช าระ
เงินงวดคืนจากลูกคา้สินเช่ือ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง รวมทั้งทดสอบอตัราส่วนดงักล่าว หากมีภาวะวิกฤตเกิดข้ึน ทั้งน้ี
เพ่ือเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับไดท้นักาล  

ธนาคารก าหนดให้มีเคร่ืองบ่งช้ีความผิดปกติของสภาพคล่องในระดบัสัญญาณเตือนภยั และระดบัเพดานความเส่ียง โดย
การก าหนดเพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ท่ีครอบคลุมทั้ งในสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario) 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Test Scenario) เพื่อสะทอ้นสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

ธนาคารไดจ้ดัท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทัว่ไป และภาวะวิกฤต 
ท่ีไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า โดยการก าหนดสมมติฐานท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินในระดบัต่างๆ 
และก าหนดวิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤต
ข้ึนอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งการจดัเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตดว้ย 

นอกจากน้ี ธนาคารจะมีการจ าลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนงานท่ีวางไว ้

โดยภาพรวม ธนาคารมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในระดบัปานกลาง โดยมีนโยบายด ารงสภาพคล่องขั้นต ่าเพ่ือรองรับ 
การด าเนินธุรกรรมระหวา่งวนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 12 ของเงินฝากรวม ในขณะท่ีเกณฑ์ทัว่ไปในการด ารงสภาพคล่องท่ีธนาคารแห่ง



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2556 

13 

ประเทศไทยก าหนดอยู่ท่ีร้อยละ 6 นอกจากน้ีเงินลงทุนส่วนใหญ่ของธนาคารอยู่ในพนัธบัตรรัฐบาล หรือท่ีรัฐบาลค ้ าประกัน  
ซ่ึงอยูใ่นความตอ้งการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริหารจดัการท่ีดี อยา่งใกลชิ้ดและทนัต่อเหตุการณ์ 

ส าหรับบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไดจ้ดัใหมี้นโยบาย แนวทางการปฏิบติัขั้นต ่าในการบริหารความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องและให้บริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายของตนเองให้สอดคลอ้งกับลกัษณะธุรกิจภายใตก้รอบ 
ท่ีก าหนด โดยกลุ่มบริหารความเส่ียงของธนาคารมีการก ากบัและติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

4.5 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง หรือ
ความไม่เพียงพอของกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร บุคลากร ระบบงานหรือระบบสารสนเทศ และเหตุการณ์จากปัจจัย
ภายนอก รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร 

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการถือเป็นความเส่ียงส าคญัท่ีธนาคารจดัให้มีการบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ดและ
ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ งช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาคุณภาพการให้บริการ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ อนัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัธนาคาร
ในระยะยาวดว้ย 

ธนาคารด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ภายใตก้ารก ากบัดูแลสูงสุดโดยคณะกรรมการธนาคารซ่ึงเป็นผูอ้นุมติั
นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของธนาคารใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีระบุ ประเมิน ติดตาม และบริหารจัดการ 
ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการของธนาคาร ตลอดจนด าเนินการให้มัน่ใจว่าการจดัการความเส่ียงได้รับการด าเนินการโดยผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถว้น โดยให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ในภาพรวม ธนาคารก าหนด บทบาท หน้าท่ี ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ของหน่วยงานเป็น 3 ระดบั เพื่อให้สามารถ
ช่วยลดกรองความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารใหไ้ดม้ากท่ีสุด กล่าวคือ 

ระดบัท่ี 1 ท าหน้าท่ีโดยหน่วยงานทุกหน่วยงานซ่ึงเป็นเจ้าของความเส่ียงของหน่วยงานตนเอง (Risk Owner) มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเส่ียงภายในหน่วยงาน โดยมีผูช้  านาญความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการของหน่วยงาน (Operation Risk Specialist : ORS)  ท าหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และประสานงานกบั
ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ ในการใช้เคร่ืองมือ และมีการบริหารจดัการความเส่ียงให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีธนาคารก าหนด 

ระดบัท่ี 2 ท าหนา้ท่ีโดยฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ และกลุ่มผูช้  านาญเฉพาะทาง เช่น 
ฝ่ายการบญัชี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกฏหมาย เป็นตน้ ท าหน้าท่ีสนับสนุน แนะน าวิธีการหรือ
แนวทางใหห้น่วยงานในระดบัท่ี 1 ใชด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียง 

ระดบัท่ี 3 ท าหน้าท่ีโดยฝ่ายตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการก ากบัการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ธนาคารให้ความส าคญัทั้งความเส่ียงท่ีจะเกิดจากปัจจยัภายในธนาคารและปัจจยั
ภายนอก โดยการบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดจากปัจจยัภายใน มีการจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ แนวทาง
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ปฏิบติังาน คู่มือการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานเดียวกนัทั้งองคก์รและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากฝ่ายบริหารความ
เส่ียงดา้นปฎิบติัการ ฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายก ากบัและสอบทานสินเช่ือ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงานท่ี
ก าหนดข้ึนนั้นครบถว้น มีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และการปฎิบติังานเป็นไปตามตามกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการ
ด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ และจิตส านึกในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบัขององคก์รอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยการอบรมและส่ือสารนโยบาย ความรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
บริหารความเส่ียง เพื่อให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบาย มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่นกระบวนการ
ท างานของตนเอง และตระหนกัวา่ตนเองมีส่วนส าคญัในการป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคาร  

ส าหรับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ท่ีธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ธนาคารให้
ความส าคญัในการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจเกิดจากภยัธรรมชาติ อุบติัภยั หรือภยัจากมนุษย ์ซ่ึงในปัจจุบนัมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ธนาคารจะยงัสามารถให้บริการส าหรับธุรกรรมงานท่ีส าคัญได้อย่างต่อเน่ือง หรือกลับสู่การ
ด าเนินการปกติภายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะธุรกรรมท่ีมีผลต่อระบบการเงินและความเช่ือถือของลูกคา้ท่ีมีต่อสถาบนัการเงิน 
ธนาคารก าหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม ่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัมีการพิจารณาการท าประกนัภยั เพ่ือรองรับหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

โดยในปี 2556 ธนาคารมีการบริหารจดัการในหลายดา้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และบริหารจดัการความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ให้รองรับธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจตามแผนงานของธนาคาร การด าเนินการท่ีส าคญั  
มีดงัน้ี 

• การเพ่ิมอตัราก าลงั (ทั้งในส่วนของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และระดบัหัวหนา้งาน) การปรับโครงสร้าง/หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบในฝ่ายงาน  และการจดัสรรทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

• การปรับโครงสร้างองคก์ร เพื่อใหมี้ Segregation of Duties 

• การเพ่ิมกระบวนการควบคุม (Internal control & Controlling) และการควบคุมดว้ยระบบงาน 

• การบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริตภายนอก (External Fraud) 

โดยทีมป้องกนัทุจริต (Fraud Team) 

• การพฒันากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) 

• การเพ่ิม Monitoring dashboard ในการบริหารงาน 

ในส่วนของฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ มีการด าเนินการดงัน้ี 

(1) การอบรมและส่ือสารนโยบาย ความรู้เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การจดัท าแผนรองรับการท าธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง และการจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนักวา่ตนเองมีส่วนส าคญัในการป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่นกระบวนการ
ท างานของตนเอง และมีการใชเ้คร่ืองมือ การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารก าหนด 

(2) การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการร่วมกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพิจารณาความเส่ียงดา้นปฎิบติัการท่ีอาจเกิดข้ึน
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ในกระบวนการต่างๆ และการพิจารณาแนวทาง / การปรับปรุงกระบวนการ ในการควบคุมความเส่ียงดงักล่าว 

(3) การจดัการขอ้มูลความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดจากความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Incident and Loss Management 
: ILM) โดยการก ากับดูแล ติดตาม ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการรายงาน ILM ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา รวมทั้งการพิจารณาแกไ้ขเหตุการณ์ หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน ร่วมกนัระหวา่งฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงซ ้ าข้ึนอีก หรือสามารถลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร   

(4) การด าเนินการให้ทุกหน่วยงานทบทวนการจดัท าเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความ
เส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่หน่วยงานมีการบริหารจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั และมีการควบคุมความ
เส่ียงอย่างเพียงพอ เหมาะสม คงเหลือความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้ โดยเคร่ืองมือท่ีก าหนดให้ทุก
หน่วยงานใชใ้นการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ 

• การประเมินความเส่ียงและการควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ให้ทุกหน่วยงานน าไปใชใ้นการระบุ ประเมินความเส่ียง และประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียง
ของตนเอง เพ่ือใหมี้การก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเพียงพอภายในหน่วยงาน  

• การจดัท าดัชนีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็นเคร่ืองมือท่ีให้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตาม
ความเส่ียง (Risk Monitoring) และรายงานความเส่ียง (Risk Reporting) โดย KRIs จะท าหน้าท่ีเป็นสัญญาณเตือน
ภยัล่วงหนา้ (Early Warning Signal) ท่ีจะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง โดย
อาศยัตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้หาสาเหตุเพ่ือป้องกนั และ/หรือ แกไ้ข รวมถึงช้ีโอกาส
ท่ีจะเกิดความเส่ียงในอนาคต เพ่ือให้ธนาคารสามารถปรับตัว และป้องกันความเส่ียงได้ก่อนท่ีความเส่ียง
เหล่านั้นจะเกิดข้ึนจริง และส่งผลเสียต่อธนาคาร  

(5) การปรับปรุงรายงาน Operational Risk Management Dashboard  

(6) การพัฒนาตัวแทนฝ่ายงานท่ีท าหน้าท่ี  ORS และ BCP Coordinators โดยการก าหนด หน้าท่ีความรับผิดชอบ (JOB 
DESCRIPTION)  ตัวช้ีวดัผลงาน (KPI) และการให้รางวลั RISK  AWARDS แก่ ORS และ BCP Coordinators เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน สามารถ ผลกัดนัใหมี้การบริหารความเส่ียงในฝ่ายงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(7) การทบทวน ปรับปรุงแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหส้ามารถรองรับการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
(ปัจจุบนัเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนหลายรูปแบบ และมีผลกระทบขยายวงกวา้งมากข้ึนหรือมีระดบัความรุนแรงมากข้ึน) 
โดยในปี 2556 ธนาคารมีการจัดท าแผน BCP รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินจาก Energy Crisis และแผน BCP รองรับการ
ชุมนุมต่อตา้นรัฐบาลของกลุ่ม กปปส. รวมทั้ งมีการเตรียมความพร้อมของศูนยป์ฏิบัติงานส ารอง การทดสอบ และ
ทบทวนแผนBCP อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน  จะสามารถน าไปใชป้ฏิบติัได้
จริงและมีประสิทธิภาพ ธนาคารสามารถให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรืออย่างนอ้ยด าเนินการไดใ้กลเ้คียงกบัภาวะปกติ 
หรือกลบัสู่การด าเนินการปกติภายในเวลาท่ีเหมาะสม   

ส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารก ากบัดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมีการจดัท านโยบายและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการให้เพียงพอต่อการบริหารความ
เส่ียงของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการสร้างวฒันธรรมใน 
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การบริหารความเส่ียง ให้พนกังานของบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความตระหนกัและถือเป็นหนา้ท่ีของทุกคนในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารในการบริหารความเส่ียง 

ในการด าเนินการบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะศึกษากระบวนการบริหารความเส่ียงของธนาคารเพ่ือน าไปปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัการท าธุรกรรมของบริษทั ทั้งน้ีโดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารเป็นผูส้นบัสนุน ให้ค  าปรึกษา 
แนะน าการสร้างเคร่ืองมือ รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

4.6 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญา ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงตามสัญญา ซ่ึงอาจเป็นเพราะลูกหน้ีหรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑท์างการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมท่ีอยูบ่นงบ
แสดงฐานะการเงิน (On Balance Sheet) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋เงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน  
(Off Balance Sheet) เช่น หนงัสือสญัญาค ้าประกนัประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

4.6.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองคก์ร กระบวนการ และระบบงานดา้นเครดิต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลกัเกณฑข์องทางราชการ 

ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจดัโครงสร้างองคก์รดา้นเครดิตให้มีการ
ถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานดา้นการตลาดสินเช่ือ และหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือ ออก
จากกนัอยา่งชดัเจน แต่อยา่งไรก็ตาม การก าหนดหรือปรับปรุงกระบวนการเครดิตของธนาคาร หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัจะ
ร่วมกนัด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีหน่วยงานดา้นการก ากบัและสอบทาน ท า
หนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร 

4.6.2 อ านาจกระท าการ 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้นุมติั อ านาจกระท าการของผูบ้ริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอ านาจกระท าการ
ครอบคลุมทั้งอ านาจอนุมติัสินเช่ือ อ านาจการรับความเส่ียงประเภทต่างๆ เป็นตน้ โดยกระจายอ านาจอนุมติัตามความเหมาะสม 
และพยายามก าหนดให้อ านาจอนุมติัเป็นไปตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Authority) โดยอ านาจอนุมติัสินเช่ือจะถูกก าหนดทั้ง
ในรูปองคค์ณะ และในรูปตวับุคคล ดงัน้ี 

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัองคค์ณะ 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ และคณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเช่ือ ท าหนา้ท่ีอนุมติัสินเช่ือแต่ละประเภทตามอ านาจกระท าการท่ีก าหนด 

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัรายบุคคล 

ธนาคารมีการก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัระดบับุคคลให้เป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ภายใตว้งเงินอนุมติั และอ านาจกระท า
การท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือความคล่องตวัและประสิทธิภาพในกระบวนการสินเช่ือ  
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4.6.3 กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

- การพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ 

ในกระบวนการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ ธนาคารให้ความส าคญักบัการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานท่ีดูแลลูกคา้ 
และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ผูดู้แลลูกคา้
จะเป็นผูจ้ดัโครงสร้างสินเช่ือและน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตก้รอบโครงการ (Product Program) ท่ีก าหนดข้ึน 
และเป็นผูจ้ดัเตรียม รวมถึงสนบัสนุนขอ้มูลใหแ้ก่ผูว้เิคราะห์เครดิตไดอ้ยา่งเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยผูว้ิเคราะห์
เครดิตจะเป็นผูท่ี้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง ใบค าขออนุมติัสินเช่ือ และน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการ หรือผูมี้
อ  านาจในการอนุมติัสินเช่ือตามท่ีธนาคารก าหนด 

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ธนาคารจึงก าหนด
หลักเกณฑ์ข้ึนภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) และพฒันาระบบงานด้านสินเช่ือข้ึนมาตามแต่ละประเภทผลิตภัณฑ ์
รวมถึงการน า Credit Rating และ Credit Scoring มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยคดักรองลูกคา้ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาสินเช่ือเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  

- การปฏิบติัการดา้นสินเช่ือหลงัการอนุมติั 

ธนาคารใช้หลกัการรวมศูนยง์านปฏิบัติการดา้นสินเช่ือเพื่อให้การบริการด้านสินเช่ือมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามท่ีไดมี้การอนุมติั โดยรวมศูนยง์านดา้นการจดัท าเอกสารสัญญา นิติกรรมดา้นหลกัประกนั การตั้งวงเงินและการเบิกใช้
วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารดา้นสินเช่ือ รวมถึงสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลเครดิตบูโร 

- การทบทวนคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการทบทวนคุณภาพสินเช่ือเป็นอย่างมาก โดยถือว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัต่อการพฒันา
มาตรฐานการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร โดยก าหนดให้มีการทบทวนสินเช่ือธุรกิจทุกรายท่ีมีวงเงินหรือยอดคงคา้ง
ตั้งแต่ 5 ลา้นบาท อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบกบัลูกหน้ีอยา่งมีนยัส าคญั 

- การติดตามคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารก าหนดให้หน่วยงานเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสินประเมินคุณภาพสินเช่ือ และติดตามลูกหน้ีอย่างใกล้ชิด โดย
แบ่งแยกหน้าท่ีในการติดตามอยา่งชดัเจน หากพบวา่มีลูกหน้ีรายใดท่ีเร่ิมส่งสัญญาณท่ีจะมีการผิดนัดช าระหน้ี จะเขา้ด าเนินการ
โดยทนัที โดยยึดแนวทางการติดตามหน้ีท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการรายงานผลการติดตามหน้ีต่อผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

- การแกไ้ขหน้ี 

ธนาคารจะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขหน้ีนบัตั้งแต่ลูกหน้ีประสบปัญหา เพ่ือใหลู้กหน้ีกลบัมามีความสามารถในการช าระ
หน้ี หรือเพ่ือให้ธนาคารเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด โดยยึดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ลูกหน้ีและธนาคาร โดยแนวทางหรือวิธีในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ธนาคารไดม้อบหมายให้มีทีมงานดูแล
เร่ืองการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการเฉพาะ และเม่ือมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้ ก็จะตอ้งมีการติดตามดูแลคุณภาพหน้ี และ
รายงานใหผู้บ้ริหาร และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ืออยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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4.6.4 เคร่ืองมอืการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของเคร่ืองมือท่ีใช้จัดระดับความเส่ียงของลูกค้าเป็นอย่างมาก เน่ืองจากจะช่วยให้
กระบวนการพิจารณาสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือ Credit scoring ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรายยอ่ยในแต่ละประเภทอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับสินเช่ือธุรกิจธนาคารมีการพฒันาเคร่ืองมือ Credit Rating เพ่ิมเติม
ให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้และขนาดความเส่ียง  ทั้งน้ีเพ่ือให้การจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้มีความแม่นย  า ธนาคารจึงมี
การติดตามผล และประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัท าการทดสอบยอ้นกลบั (Back Testing) 
ข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

4.6.5 การรายงานความเส่ียงด้านเครดติ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต จะด าเนินการรายงานความเส่ียงดา้นเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่ าเสมอ โดยรายงานความเส่ียงด้านเครดิตครอบคลุมถึงภาพรวมของ Credit Portfolio เช่น 
โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตวัด้านเครดิต ความเพียงพอของเงินกันส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นตน้ 
รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง การทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงด้านเครดิต  
(Stress Testing) เพือ่ประเมินผลกระทบท่ีมีต่อเงินกองทุน เป็นตน้ 

4.6.6 การป้องกนัหรือลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีส าคญัดงัน้ี 

- การก าหนดให้กระบวนการดา้นสินเช่ือมีการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยจดัโครงสร้างองคก์รดา้นการตลาด 
การวเิคราะห์ความเส่ียง และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ใหแ้ยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

- การก าหนดระดบัอ านาจอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระดบัความเส่ียง (Risk-Based Authority)   
- การก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการอ านวยสินเช่ือภายใตก้รอบโครงการ (Product Program) ซ่ึงครอบคลุม

ถึงคุณสมบติัลูกคา้เป้าหมาย เง่ือนไข วงเงิน หลกัประกนั เป็นตน้ 
- การก าหนดนโยบายในการรับหลกัประกนั โดยแบ่งกลุ่มทรัพยสิ์นท่ีจะรับเป็นหลกัประกนั สภาพคล่อง และอตัราการ

รับหลกัประกนัท่ีเหมาะสม 

4.6.7 แนวทางทีใ่ช้ในการก าหนดเพดานควบคุมความเส่ียง 

ธนาคารให้ความตระหนกัถึงความเส่ียงจากการกระจุกตวัของพอร์ตสินเช่ือ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการบริหารความเส่ียง
ด้านเครดิต ธนาคารจึงมีการบริหารจัดการรวมถึงการรายงานการกระจุกตัวของสินเช่ือ และคุณภาพของพอร์ตสินเช่ืออย่าง
สม ่าเสมอ โดยมุ่งหมายท่ีจะป้องกนัไม่ให้พอร์ตมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ภาคธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไป นอกจากน้ี
ธนาคารยงัไดก้ าหนดวงเงินสูงสุดในการให้สินเช่ือต่อกลุ่มลูกคา้ (Single Lending Limit) ประเภทต่างๆ ไวเ้ป็นสัดส่วนร้อยละของ
เงินกองทุนของธนาคาร ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

- การผิดนัดช าระหน้ี หมายถึง การท่ีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี (เงินตน้หรือดอกเบ้ีย) เกินกวา่ 90 นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระ 
ไม่วา่จะเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสญัญา หรือวนัท่ีธนาคารทวงถามหรือเรียกใหช้ าระคืน แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน หรือ
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ลูกหน้ีท่ีจดัเป็นสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัชั้น และการกนั
เงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หมายถึง การท่ีราคาตลาดของสินทรัพยล์ดลงอยา่งเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวด โดยจ านวน
ท่ีลดลงนั้นสูงกวา่จ านวนท่ีคาดวา่จะลดลงตามเวลาท่ีผา่นไปหรือจากการใชง้านตามปกติ 

4.6.9 การจดัช้ันสินทรัพย์และการกนัส ารอง 

ธนาคารมีจัดชั้นสินทรัพย ์และตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งแยก
สินทรัพยใ์นพอร์ตสินเช่ือออกเป็น 6 ระดบั ตามระยะเวลาท่ีลูกหน้ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย หรือเขา้เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีได้
ก าหนดไว ้และมีการกนัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามระดบัของการจดัชั้นดงัน้ี 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือจดัชั้นควรระวงัเป็นพิเศษ จะใชว้ธีิผลต่างของยอดหน้ีคงคา้งตาม
บญัชีกบัราคาประเมินหลกัประกนัตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด คูณดว้ยอตัราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามล าดบั 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ จะตั้งส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่าง
ยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชี กบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนัโดยใชว้ิธีการค านวณ
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นสูญ ธนาคารตดัออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

นอกจากการกนัส ารองตามเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแลว้ ธนาคารยงัมีนโยบายกนัส ารองส่วนเกิน
เพ่ิมเติม เพื่อรองรับความสูญเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ความเส่ียงในอนาคตดว้ย ตามความเหมาะสม 
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4.7 ข้อมูลทัว่ไปของฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ 

ตารางที ่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 24,437,278                 21,416,750                 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 19,602,388                 18,766,501                 

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 4,503,372                   2,038,797                   

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 331,518                      611,452                      

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ  3/ 278,332                      414,606                      

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต -                              -                              

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                              -                              

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 278,332                      414,606                       

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 25,145,486                 22,549,094                 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 20,308,707                 19,896,768                 

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 4,503,372                   2,038,797                   

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 333,407                      613,529                      

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 278,332                      414,606                      

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต -                              -                              

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                              -                              

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 278,332                      414,606                      
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ   และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี

   และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย  
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ตารางที ่ 9 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้ 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

รวม
เงนิให้สินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงนิลงทุน

ในตราสารหนี้

สุทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ

 การค า้ประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิที่ยงัมไิด้เบิก

ใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

1. ประเทศไทย 24,437,278          19,602,388              4,503,372            331,518                     278,332           -                          -                      278,332                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                            -                  -                          -                      -                         

รวมทั้งส้ิน 24,437,278          19,602,388              4,503,372            331,518                     278,332           -                          -                      278,332                  

หน่วย : พันบาท

รวม
เงนิให้สินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงนิลงทุน

ในตราสารหนี้

สุทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ

 การค า้ประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิที่ยงัมไิด้เบิก

ใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

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

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                            -                  -                          -                      -                         

รวมทั้งส้ิน 21,416,750          18,766,501              2,038,797            611,452                     414,606           -                          -                      414,606                  
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

รวม
เงนิให้สินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงนิลงทุน

ในตราสารหนี้

สุทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ

 การค า้ประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิที่ยงัมไิด้เบิก

ใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

1. ประเทศไทย 25,145,486          20,308,707              4,503,372            333,407                     278,332           -                          -                      278,332                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                            -                  -                          -                      -                         

รวมทั้งส้ิน 25,145,486          20,308,707              4,503,372            333,407                     278,332           -                          -                      278,332                  

หน่วย : พันบาท

รวม
เงนิให้สินเช่ือรวม

สุทธิ 1/

เงนิลงทุน

ในตราสารหนี้

สุทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ

 การค า้ประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิที่ยงัมไิด้เบิก

ใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

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

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                           -                       -                            -                  -                          -                      -                         

รวมทั้งส้ิน 22,549,094          19,896,768              2,038,797            613,529                     414,606           -                          -                      414,606                  
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/
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ตารางที ่ 10  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ก่อนพจิารณา
ผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 6,166,228            18,271,050          24,437,278          5,681,493            15,735,257          21,416,750           

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ1/ 2,255,651            17,346,737          19,602,388          3,172,651            15,593,850          18,766,501           

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 3,579,059            924,313               4,503,372            1,897,390            141,407               2,038,797             

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 331,518               -                       331,518               611,452               -                       611,452                

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 56,921                 221,411               278,332               347,233               67,373                 414,606                

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟเครดิต
-                       -                       -                       -                       -                       -                        

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                       -                       -                       -                       -                       -                        

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 56,921                 221,411               278,332               347,233               67,373                 414,606                

รายการ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม อายุไม่เกนิ 1 ปี อายุเกนิ 1 ปี รวม

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 5,636,660            19,508,826          25,145,486          5,731,235            16,817,859          22,549,094          

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ1/ 1,724,194            18,584,513          20,308,707          3,220,316            16,676,452          19,896,768          

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 3,579,059            924,313               4,503,372            1,897,390            141,407               2,038,797            

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 333,407               -                       333,407               613,529               -                       613,529               

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ 56,921                 221,411               278,332               347,233               67,373                 414,606               

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟเครดิต
-                       -                       -                       -                       -                       -                       

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                       -                       -                       -                       -                       -                       

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 56,921                 221,411               278,332               347,233               67,373                 414,606               

1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี

   และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ
4/ รวมถึงอนุพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนดว้ย

รายการ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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ตารางที ่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงด้านเครดติจ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้และตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 18,164,582              1,421,084              187,918             196,069             245,683             20,215,336              -                   

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                          -                        -                     -                     -                     -                          -                   

รวมทั้งส้ิน 18,164,582              1,421,084              187,918             196,069             245,683             20,215,336              -                   

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

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

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                          -                        -                     -                     -                     -                          -                   

รวมทั้งส้ิน 17,860,046              829,379                 164,028             74,799               171,556             19,099,808              -                   
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 18,640,496          1,682,764            279,551               201,411               245,690               21,049,912          -                   

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                   

รวมทั้งส้ิน 18,640,496          1,682,764            279,551               201,411               245,690               21,049,912          -                   

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

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

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                   

รวมทั้งส้ิน 18,855,478          986,308               199,893               76,129                 171,556               20,289,364          -                   
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ
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ตารางที ่ 12 มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีสู้ญทีต่ดัออกจากบัญชี
ระหว่างงวดส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้จ าแนกตามประเทศ  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision2/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 492,809               16,340                 -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  

รวมทั้งส้ิน 120,140               492,809               16,340                 -                                  

หน่วย : พันบาท

General 

Provision2/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 161,296               247,558               -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  

รวมทั้งส้ิน 172,011               161,296               247,558               -                                  
1/ รวมมูลคา่เงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงินดว้ย

2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision2/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 595,024               197,520               -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  

รวมทั้งส้ิน 146,180               595,024               197,520               -                                  

หน่วย : พันบาท

General 

Provision2/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 201,629               367,398               -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  

รวมทั้งส้ิน 190,966               201,629               367,398               -                                  
1/ รวมมูลคา่เงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงินดว้ย

2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2555

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision
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ตารางที ่ 13 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ  
จ าแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด   

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)  

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 45,132                 2,667                         -                       150                      -                       47,949                 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 2,497,705            167,254                     14,414                 32,006                 31,683                 2,743,062            

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 1,181,928            68,976                       2,622                   -                       22,821                 1,276,347            

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 1,158,875            125,896                     2,197                   5,573                   47,974                 1,340,515            

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 5,058,315            383,023                     75,283                 68,830                 64,613                 5,650,064            

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 5,549,068            501,326                     80,660                 59,937                 50,336                 6,241,327            

7. อ่ืนๆ 2,673,559            171,942                     12,742                 29,573                 28,256                 2,916,072            

รวม 18,164,582          1,421,084                  187,918               196,069               245,683               20,215,336          

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 2,743                   -                            -                       -                       -                       2,743                   

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,101,667            17,443                       20,407                 -                       10,005                 1,149,522            

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 879,713               5,353                         2,836                   13,382                 75,620                 976,904               

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 321,026               21,739                       -                       -                       50,396                 393,161               

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 5,723,971            299,561                     64,826                 14,506                 10,972                 6,113,836            

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 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          

* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2555

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2556
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 45,132                 2,667                   -                       150                      -                       47,949                 

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 2,497,705            167,254               14,414                 32,006                 31,683                 2,743,062            

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 1,181,928            68,976                 2,622                   -                       22,821                 1,276,347            

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 1,158,875            125,896               2,197                   5,573                   47,974                 1,340,515            

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 5,058,315            383,023               75,283                 68,830                 64,613                 5,650,064            

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 6,753,064            763,006               172,293               65,279                 50,343                 7,803,985            

7. อ่ืนๆ 1,945,477            171,942               12,742                 29,573                 28,256                 2,187,990            

รวม 18,640,496          1,682,764            279,551               201,411               245,690               21,049,912          

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 2,743                   -                       -                       -                       -                       2,743                   

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,101,667            17,443                 20,407                 -                       10,005                 1,149,522            

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 879,713               5,353                   2,836                   13,382                 75,620                 976,904               

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 321,026               21,739                 -                       -                       50,396                 393,161               

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 5,723,971            299,561               64,826                 14,506                 10,972                 6,113,836            

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 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          

* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2555

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2556
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ตารางที ่ 14 มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวม ดอกเบีย้ค้างรับ * จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)       

หน่วย : พันบาท

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 150                      -                       -                       -                       

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 44,057                 -                       27,785                 -                       

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,189                 -                       2,991                   -                       

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 10,239                 -                       6,507                   -                       

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 82,042                 -                       37,075                 151,837               

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 175,393               15,055                 68,381                 35,257                 

7. อ่ืนๆ 168,739               1,285                   18,557                 60,464                 

รวม 120,140               492,809               16,340                 172,011               161,296               247,558               

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 150                      -                       -                       -                       

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 44,057                 -                       27,785                 -                       

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 12,189                 -                       2,991                   -                       

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 10,239                 -                       6,507                   -                       

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 82,042                 -                       37,075                 151,837               

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 277,608               196,235               108,714               155,096               

7. อ่ืนๆ 168,739               1,285                   18,557                 60,465                 

รวม 146,180               595,024               197,520               190,966               201,629               367,398               

* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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ตารางที ่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific 
provision) ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)       

หน่วย : พันบาท

General 

Provision

Specific 

provision
รวม

General 

Provision

Specific 

provision
รวม

เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 172,011             161,296             333,307             81,738               134,687             216,425             

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                     16,340               16,340               -                     247,558             247,558             

เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด (51,871)              347,853             295,982             90,273               274,167             364,440             

เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 120,140             492,809             612,949             172,011             161,296             333,307             

รายการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision

Specific 

provision
รวม

General 

Provision

Specific 

provision
รวม

เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 190,966             201,629             392,595             81,738               172,977             254,715             

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                     197,520             197,520             -                     367,398             367,398             

เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด (44,786)              590,915             546,129             109,228             396,050             505,278             

เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 146,180             595,024             741,204             190,966             201,629             392,595             
* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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ตารางที ่ 16 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของ
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)       

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 25,817,123                150,766                     25,967,889          21,679,345            1,173,739                  22,853,084          

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

4,320,418                  -                             4,320,418            2,543,422              -                             2,543,422            

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั

การเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

385,460                     -                             385,460               90,884                   1,050,578                  1,141,462            

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
2,406,708                  95,744                       2,502,452            1,906,309              54,898                       1,961,207            

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 11,864,827                55,022                       11,919,849          9,719,041              66,009                       9,785,050            

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 5,428,337                  -                             5,428,337            6,014,826              2,254                         6,017,080            

      6. สินทรัพยอ่ื์น 1,411,373                  -                             1,411,373            1,404,863              -                             1,404,863            

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 301,091                     1,900                         302,990               268,918                 1,356                         270,274               

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

    รวม 26,118,214                152,666                     26,270,879          21,948,263            1,175,095                  23,123,358          

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

 1. ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 26,045,120                150,672                     26,195,792           22,331,498             1,173,638                  23,505,136           

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

4,320,418                  -                             4,320,418             2,543,422               -                             2,543,422             

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั

การเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

387,349                     -                             387,349                92,961                    1,050,578                  1,143,539             

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
1,496,036                  84,650                       1,580,686             1,399,624               41,689                       1,441,313             

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 13,507,859                66,022                       13,573,881           11,374,948             79,117                       11,454,065           

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 5,428,337                  -                             5,428,337             6,014,826               2,254                         6,017,080             

      6. สินทรัพยอ่ื์น 905,121                     -                             905,121                905,717                  -                             905,717                

 2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 301,091                     1,900                         302,990                268,918                  1,356                         270,274                

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

    รวม 26,346,211                152,572                     26,498,782           22,600,416             1,174,994                  23,775,410           

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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สถาบันจดัอนัดบัเครดติภายนอก 

ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit 
Assessment Institutions – ECAIs) กบั Rating Grade ของลูกหน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีธนาคารและบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินเลือกใชจ้ านวน 4 สถาบนัไดแ้ก่ Standard and Poor’s, Fitch Ratings, บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (TRIS Rating) และ
บริษทั ฟิทชเ์รทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating (Thailand)) ดงัน้ี 

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

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

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

กระบวนการก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนี ้

ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเทียบเคียง Rating ท่ีลูกหน้ีได้รับจากสถาบันจัดอนัดับเครดิตภายนอกกับ 
Rating Grade ของลูกหน้ีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวใ้นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชยโ์ดยวิธี Standardized Approach (SA) เพ่ือใชเ้ทียบเคียงกบัน ้ าหนกัความเส่ียงตาม
ประเภทลูกหน้ีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 



                           การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ประจ าปี 2556 

33 

ตารางที ่ 17 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก  
Specific provision หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)        

หน่วย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

4,584,520          -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั

ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

-                    81,242             40,116             -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                    30,261             111,261           728,267           -                  -                  -                    -                     -                     -                     1,316,185          -                     

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 11,130,124        447                    

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                  -                    5,027,687          -                     397,871             1,553                 -                     

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                    -                  -                  -                  -                  677,142           966,223             -                     -                     -                     874,989             -                     

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

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                    -                  -                  -                  -                  -                  6,732                 -                     113,440             -                     72,792               110,028             

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2556

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating

 



                           การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ประจ าปี 2556 

34 

หน่วย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

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

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั

ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

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

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

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

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 8,472,077          1,043                 

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                  -                     5,967,090          -                     48,401               -                     -                     

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                    -                  -                  -                  -                  762,997           1,596,493          -                     -                     -                     819,786             -                     

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

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                    -                  -                  -                  -                  15                    2,464                 -                     58,094               -                     20,906               188,795             

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2555

ยอดคงค้างที่ม ีRating
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

4,584,520          -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั

ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

-                    83,131             40,116             -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                    30,261             111,261           -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     1,126,437          -                     

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 12,779,708        1,144                 

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                  -                    5,027,687          -                     397,871             1,553                 -                     

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                    -                  -                  -                  -                  677,760           966,223             -                     -                     -                     368,120             -                     

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

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                    -                  -                  -                  -                  -                  6,732                 -                     113,440             -                     72,792               110,028             

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2556

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating
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หน่วย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

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

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั

ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

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

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

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

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 10,108,799        1,458                 

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                  -                     5,967,090          -                     48,401               -                     -                     

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                     -                  -                  -                  -                  767,536           1,596,493          -                     -                     -                     316,101             -                     

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

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                     -                  -                  -                  -                  15                    2,464                 -                     58,094               -                     20,906               188,795             

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2555

ยอดคงค้างที่ม ีRating
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การป้องกนัหรือปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

- นโยบาย และกระบวนการบริหารและประเมินมูลค่าหลกัประกนั 

ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนกัดีวา่ ความเส่ียงทางดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการให้สินเช่ือ ซ่ึงสามารถปรับลดความเส่ียงไดโ้ดยอาศยัหลกัประกนั 
และการค ้าประกนั ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงจดัท านโยบายหลกัประกนั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

- ประเภทหลกัประกนั และประเภทการค ้าประกนัท่ีส าคญัของธนาคารและบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

หลกัประกนัทางการเงิน หลกัประกนัท่ีไม่ใช่ 

หลกัประกนัทางการเงิน 

ผูค้  ้าประกนั 

 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก 
พนัธบตัรรัฐบาล 

 ทองค า 

 หุน้สามญัท่ีมีการซ้ือขายกนัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 การอาวลั โดยธนาคารพาณิชย ์ 

 อสงัหาริมทรัพย ์

 ยานพาหนะ 

 เคร่ืองจกัร 

 รถจกัรยานยนต ์

 รัฐบาล / ธนาคารกลาง 

 รัฐวสิาหกิจ 

 ธนาคารพาณิชย ์

 บริษทัเอกชน 

 

ทั้งน้ีประเภทของหลกัประกนัท่ีน ามาใชป้รับลดความเส่ียงดา้นเครดิตจะตอ้งเป็นหลกัประกนัทางการเงิน หรือการค ้าประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ประจ าปี 2556 

38 

ตารางที ่ 18 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA จ าแนกตามประเภทของ
หลกัประกนั 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)       
หน่วย : พันบาท

หลักประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้าน

เครดิต

หลักประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้าน

เครดิต

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,106,981               264,102                  2,824,991               50,927                    

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                         -                         -                         -                         

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

-                         264,102                  1,050,578               50,927                    

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
316,477                  -                         460,895                  -                         

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 789,278                  -                         1,311,930               -                         

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 1,226                      -                         1,588                      -                         

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                         -                         -                         -                         

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 6,732                      -                         2,479                      -                         

    รวม 1,113,713               264,102                  2,827,470               50,927                    
*มูลคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้
1/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้ ามาปรับลดความเส่ียงได ้ (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

หลักประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้าน

เครดิต

หลักประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้าน

เครดิต

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,106,981               264,102                  2,824,991               50,927                    

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                         -                         -                         -                         

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

-                         264,102                  1,050,578               50,927                    

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

 (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
312,727                  -                         460,895                  -                         

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 793,028                  -                         1,311,930               -                         

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 1,226                      -                         1,588                      -                         

     6. สินทรัพยอ่ื์น -                         -                         -                         -                         

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 6,732                      -                         2,479                      -                         

    รวม 1,113,713               264,102                  2,827,470               50,927                    

*มูลคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้
1/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้ ามาปรับลดความเส่ียงได ้ (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
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4.8 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพือ่การธนาคาร 

ฐานะความเส่ียงจากการลงทุนตราสารทุนในบญัชีเพื่อการธนาคาร ประกอบดว้ยตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น “หลกัทรัพยอ่ื์น” ท่ี
ถือไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ต่อไปน้ี "เงินลงทุนทัว่ไปในการปรับโครงสร้างหน้ี" และ "เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัยอ่ยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน" 
ซ่ึงถือเป็นการลงทุน เชิงกลยทุธ์ของธนาคาร 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในงบการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจะแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตารางที ่ 19 มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)    

หน่วย : พันบาท

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1. มูลคา่ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ -                              -                              

     1.1. มูลคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) -                              -                              

     1.2. มูลคา่ตราสารทนุอ่ืนๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 573,215                      573,215                      

2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -                              -                              

3. ส่วนเกินทนุ (ต ่ากวา่ทนุ) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย -                              -                              

4. มูลคา่เงินกองทนุขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ีธนาคารใชวิ้ธี SA 48,723                        48,723                         

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

1. มูลคา่ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ -                              -                              

     1.1. มูลคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) -                              -                              

     1.2. มูลคา่ตราสารทนุอ่ืนๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 1,720                          1,720                          

2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -                              -                              

3. ส่วนเกินทนุ (ต ่ากวา่ทนุ) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย -                              -                              

4. มูลคา่เงินกองทนุขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ีธนาคารใชวิ้ธี SA 146                             146                              
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5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 19 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน ไม่มีขอ้มูล
 

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน ไม่มีขอ้มูล
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ตารางที ่ 20 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอย

หกัเงินกองทนุใน

อนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  (CET1) : 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 3,000,000                        

1.2 2,300                               

1.3 (586,678)                          

1.4

1.4.1 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ -                                     -                                   

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 2,415,622                        

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                                     

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                                     

3.1 -                                     

3.2 -                                   -                                   

3.3 41,298                             

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 41,298                             

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   (CET1) 2,374,324                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ   Additional tier 1  (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี   1   ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                                     

5 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT 1) -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 2,374,324                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี   2

6.1 120,140                           

7 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่  2  (T2) 120,140                           

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน  (TC = T1+T2) 2,494,464                        

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด  31  ธันวาคม  2556

ทนุช าระแลว้   (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

ผลขาดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน   (นอกเหนือจากคา่ความนิยม )

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี   1   ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ    (General provision)

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี   2

 
 



                          การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ประจ าปี 2556 

43 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอย

หกัเงินกองทนุใน

อนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 3,000,000                        

1.2 2,300                               

1.3 (570,403)                          

1.4

1.4.1 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ -                                     -                                   

1.5 (2)                                     -                                   

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 2,431,895                        

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                                     

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                                     

3.1 -                                   

3.2 -                                   -                                   

3.3 72,919                             

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 72,919                             

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 2,358,976                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ Additional tier 1 (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                                     

5 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT 1) -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 2,358,976                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2

6.1 146,180                           

7 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 146,180                           

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2) 2,505,156                        

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด  31 ธันวาคม 2556 

ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 2

ผลขาดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากคา่ความนิยม)

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

 

 


