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1. บทน า 

รายเากการเปิดเผยขอ้มูลการด ารเเเิกกอเ นุกก้ีำดัุ าข้ึกเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารเเเิกกอเ นุกตามหลกัเกณฑ ์
Basel III Pillar 3 ซ่ึเเป็กไปตามขอ้ก าหกดขอเธกาคารแห่เปรจเุศไุย ุ่ีก าหกดให้ธกาคารเปิดเผยขอ้มูลุั้ เเชิเคนณภาพแลจ
ปริมาณเก่ียวกบัการปรจเมิกความเพียเพอขอเเเิกกอเ นุกแลจความเส่ียเต่าเๆ ุ่ีเก่ียวขอ้เ เป็กปรจำ า นุกเวด 6 เดือก โดยใชข้อ้มูล 
ณ วกัส้ิกเวดเดือกมิถนกายกแลจธกัวาคม ใกรจดบัธกาคาร (Solo Basis) โดยรายเาก ณ วกัส้ิกเวดเดือกมิถนกายกำจเปิดเผยขอ้มูล
เชิเปริมาณส าหรับโครเสร้าเเเิกกอเ นุกแลจความเพียเพอขอเเเิกกอเ นุก ความเส่ียเดา้กตลาด ขอ้มูลคนณสมบติัุ่ีส าคญัขอเตรา
สารุาเการเเิกุ่ีกบัเป็กเเิกกอเ นุก การกรจุบยอดรายการุ่ีเก่ียวขอ้เกบัเเิกกอเ นุก แลจมูลค่าเเิกกอเ นุกใกช่วเการุยอยกับ
เขา้หรือุยอยหัก ตามหลกัเกณฑ์ Basel III ใกขณจุ่ี รายเาก ณ วกัส้ิกเวดปีำจเป็กการเปิดเผยขอ้มูลุั้ เเชิเปริมาณแลจเชิเ
คนณภาพตามเกณฑ์ธกาคารแห่เปรจเุศไุย ุั้ เก้ีข้อมูลุ่ีแสดเเพ่ือการเปรียบเุียบกั้ กเป็กข้อมูล ณ วกัส้ิกเวดปัำำนบัก
เปรียบเุียบกบัขอ้มูล ณ วกัส้ิกเวดก่อกหกา้ 1 เวด โดยเปิดเผยผา่กช่อเุาเเวปไซตข์อเธกาคาร www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ส าหรับรายเากปรจำ าเวดส้ิกสนดวกัุ่ี 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารเเเิกกอเ นุกตาม
หลักเกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซ่ึเำจเปิดเผยข้อมูลใกรจดับเฉพาจธกาคาร (Solo Basis) ุั้ เก้ีใกรายเากปรจำ าเวดส้ิกสนด 
วกัุ่ี 30 มิถนกายก 2557 ุ่ีไดเ้ปิดเผยแลว้ ธกาคารมีบริษัุ ยอ่ย คือ บริษัุ ธกบรรณ ำ ากดั ปรจกอบธนรกิำให้บริการสิกเช่ือเช่า
ซ้ือรถำกัรยากยกต ์ซ่ึเธกาคารไดำ้ าหก่ายบริษัุ ยอ่ยใกวกัุ่ี 2 กรกฎาคม 2557  

3. เงนิกองทุน 

3.1 การบริหารเงนิกองทุน  

ธกาคาร ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียเแลจการบริหารเเิกกอเ นุก เพื่อให้มีรจดบัเเิกกอเ นุกุ่ีมีความเหมาจสม 
แลจเพียเพอุ่ีำจสกับสกนกกลยนุ ธ์ุาเธนรกิำแลจการขยายธนรกิำ รวมุั้เเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อเุาเการ โดยธกาคารมีการ
ปรจเมิกความเพียเพอขอเเเิกกอเ นุกภายใต้สถากการณ์สมมติต่าเๆ ุั้ เใกภาวจปกติแลจภาวจวิกฤตอย่าเสม ่าเสมอ เพ่ือ
ปรจกอบการวาเแผกการด าเกิกเากดา้กเเิกกอเ นุกตามความเหมาจสม 

ธกาคารมีกรจบวกการบริหารเเิกกอเ นุกุ่ีสอดคลอ้เกับแผกกลยนุธ์ แผกธนรกิำขอเธกาคาร รวมุั้เมี กรจบวกการ
ปรจเมิก ติดตาม แลจรายเากความเพียเพอขอเเเิกกอเ นุกอย่าเสม ่าเสมอต่อคณจกรรมการชนดต่าเๆ เพ่ือให้การบริหารำดัการ
เเิกกอเ นุกเป็กไปอยา่เมีปรจสิุธิภาพแลจปรจสิุธิผล 

ธกาคารได้ก าหกดแกวุาเการบริหารำดัการเเิกกอเ นุกให้เป็กไปตามเกณฑ์ Basel III ุั้ เ 3 หลกัการ (Pillars) ไดแ้ก่ 
หลกัเกณฑ์การด ารเเเิกกอเ นุกขั้กต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลเเิกกอเ นุกโดยุาเการ (Pillar 2) แลจหลกัเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารเเเิกกอเ นุกส าหรับธกาคาร (Pillar 3) ซ่ึเธกาคารตรจหกักว่าเเิกกอเ นุกเป็กแหล่เเเิก นุก ุ ี่ มีมูลค่าแลจ
ความส าคญัมากใกการด าเกิกธนรกิำขอเสถาบักการเเิก ดัเกั้ก การำัดการเเิกกอเ นุกอย่าเมีปรจสิุธิผล ำึเเป็กปัำำัยส าคญั 
ุ่ีำจสจุอ้กถึเความมัก่คเแขเ็แกร่เุาเการเเิก รวมุั้เส่เผลกรจุบโดยตรเต่อความก่าเช่ือถือขอเสถาบกัการเเิกกั้กๆ 

http://www.tcrbank.com/
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3.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของธนาคาร  

ณ วกัุ่ี 31 ธกัวาคม 2557  ธกาคารมีเเิกกอเ นุกุั้เส้ิกำ ากวก 2,514.09  ลา้กบาุ ปรจกอบดว้ยเเิกกอเ นุกชั้กุ่ี 1 แลจ
เเิกกอเ นุกชั้กุ่ี 1 ุ่ีเป็กส่วกขอเเำา้ขอเ (CET1) ำ ากวก 2,366.82 ลา้กบาุ แลจเเิกกอเ นุกชั้กุ่ี 2 ำ ากวก 147.27 ลา้กบาุ  
ซ่ึเมีอเคป์รจกอบุ่ีส าคญัมาำาก นุกุ่ีช ารจแลว้  

ขอ้มูลเเิกกอเ นุกเปรียบเุียบ ณ วกัุ่ี 31 ธกัวาคม 2557  แลจวกัุ่ี 30 มิถนกายก 2557 มีดเัก้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุนของธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2557 30 มถุินายน 2557

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 2,366,822                 2,384,543                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 2,366,822                 2,384,543                 

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

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น 8,563                        7,700                        

1.1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (560,458)                   (534,725)                   

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,189                        726                           

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1,189                        726                           

1.1.6 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (84,772)                     (91,458)                     

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 147,268                    121,544                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 147,268                    121,544                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 2,514,090                 2,506,087                 

* เช่น ผลขาดทุน (สุทธิ), สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

3.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วกัุ่ี 31 ธักวาคม 2557  ธกาคารมีอตัราส่วกเเิกกอเ นุกชั้กุ่ี 1 ุ่ีเป็กส่วกขอเเำา้ขอเ (CET 1) ต่อสิกุรัพยเ์ส่ียเ
เุ่ากบัร้อยลจ 12.98 ซ่ึเสูเกวา่อตัราส่วกขั้กต ่าุ่ีธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกดไวุ้ ี่ร้อยลจ 4.50 แลจเป็กอตัราส่วกเเิกกอเ นุก
ชั้กุ่ี 1 (T1) ต่อสิกุรัพย์เส่ียเขอเธกาคารร้อยลจ 12.98 ซ่ึเสูเกว่าอัตราส่วกขั้กต ่าุ่ีธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกดไวุ้ ี่ 
ร้อยลจ 6.00 โดยมีอตัราส่วกเเิกกอเ นุกุั้เส้ิกต่อสิกุรัพยเ์ส่ียเเุ่ากบัร้อยลจ 13.78 ซ่ึเสูเกว่าอตัราส่วกขั้กต ่าุ่ีธกาคารแห่เ
ปรจเุศไุยก าหกดไวุ้ ี่ร้อยลจ 8.50 (ดูรายลจเอียดใกขอ้ 3.5 ตาราเุ่ี 6) 
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ตารางที ่ 2 ธนาคาร ใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

- ความเส่ียเดา้กเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียเดา้กตลาด 

(ธกาคารไม่มีปริมาณธนรกรรมใกบญัชีเพ่ือการคา้) 

Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 

3.4 ธนาคาร ด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

ธกาคาร ด ารเเเิกกอเ นุกตามหลักเกณฑ์ขอเธกาคารแห่เปรจเุศไุยตามแกวุาเ Basel III โดยก าหกดให้ธกาคาร 
ตอ้เด ารเเเิกกอเ นุกขั้กต ่าตามหลกัเกณฑข์อเ Basel III Pillar 1 เพื่อรอเรับสิกุรัพยเ์ส่ียเ 3 ปรจเภุ ไดแ้ก่ ความเส่ียเดา้กเครดิต 
ความเส่ียเดา้กตลาด แลจความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ  

ณ วกัุ่ี 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารมีเเิกกอเ นุกุั้เส้ิกำ ากวก 2,514.09 ลา้กบาุ เุียบกบัมูลค่าเเิกกอเ นุกขั้กต ่าุ่ีตอ้เ
ด ารเตามขอ้ก าหกดขอเธกาคารแห่เปรจเุศไุยำ ากวก 1,550.24 ลา้กบาุ ธกาคารมีเเิกกอเ นุกุั้เส้ิกสูเกวา่มูลค่าเเิกกอเ นุก
ขั้ กต ่ าำ ากวก 963.85 ล้ากบาุ ปรจกอบด้วยเเิกกอเ นุกขั้ กต ่ า ส าหรับความเส่ียเด้ากเครดิตำ ากวก 1,373.14 ล้ากบาุ แลจ 
ความเส่ียเดา้กปฏิบติัการำ ากวก 177.10 ลา้ก ุ ั้ เก้ีธกาคาร ไม่มีการด ารเเเิกกอเ นุกขั้กต ่าส าหรับความเส่ียเดา้กตลาด เก่ือเำาก
ธกาคารไม่มีปริมาณธนรกรรมใกบญัชีเพ่ือการคา้ โดยมีรายลจเอียดขอเเเิกกอเ นุกขั้กต ่าุ่ีธกาคารตอ้เด ารเเพ่ือรอเรับความเส่ียเ 
แยกตามปรจเภุความเส่ียเ โดยแสดเขอ้มูลเปรียบเุียบ ณ วกัุ่ี 31 ธักวาคม 2557 กับ ณ วกัุ่ี 30 มิถนกายก 2557 ตามตาราเ
ดเัต่อไปก้ี 
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ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2557 30 มถุินายน 2557

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,341,961                   1,294,969                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
6,963                          2,500                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
218,251                      257,672                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 924,361                      782,824                      

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 150,326                      163,081                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 42,060                        88,892                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 31,183                        30,390                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,373,144                   1,325,359                    

ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* 31 ธันวาคม 2557 30 มถุินายน 2557

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557   ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร โดยวธีิ BIA 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2557 30 มถุินายน 2557

รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 177,096                      160,456                       
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3.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วกัุ่ี 31 ธกัวาคม 2557 ธกาคารมีอตัราส่วกเเิกกอเ นุกต่อสิกุรัพยเ์ส่ียเ ค ากวณตามหลกัเกณฑ์ุ ี่ธกาคารแห่เปรจเุศ
ไุยก าหกด เุ่ากบัร้อยลจ 13.78 โดยแสดเขอ้มูลเปรียบเุียบ ณ วกัุ่ี 31 ธกัวาคม 2557 กบั ณ วกัุ่ี30 มิถนกายก 2557 ตามตาราเ
ดเัต่อไปก้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงและอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

หน่วย : %

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.98               4.50                       13.64             4.50                       

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.98               6.00                       13.64             6.00                       

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.78               8.50                       14.34             8.50                       

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

31 ธันวาคม 2557 30 มถุินายน 2557

 

4. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิความเส่ียงด้านต่างๆ  

ธกาคารยึดแกวุาเใกการบริหารความเส่ียเ โดยมีเป้าหมายให้ธนรกิำเติบโตอย่าเต่อเก่ือเ แลจสร้าเผลตอบแุก

อยา่เมัก่คเใกรจยจยาว หลกัการส าคญัุ่ีธกาคารใชใ้กการบริหารความเส่ียเคือ การบริหารความเส่ียเแบบรวมศูกย ์โดยการ

ำัดโครเสร้าเอเค์กรุ่ีตรจหกักถึเความส าคัญแลจเอ้ือต่อการบริหารความเส่ียเด้ากต่าเๆ มีการก าหกดหก้าุ่ีความ

รับผิดชอบขอเแต่ลจสายเาก ตลอดำกสายการรายเากไวอ้ย่าเชัดเำกสอดคล้อเกับหลักการควบคนมภายใกุ่ีดี โดย

โครเสร้าเการบริหารความเส่ียเใกภาพรวม ำจมีคณจกรรมการต่าเๆ ไดแ้ก่ คณจกรรมการธกาคาร คณจกรรมการบริหาร

ความเส่ียเ คณจกรรมการตรวำสอบ คณจเำา้หกาุ้่ีบริหาร แลจคณจกรรมการบริหารสิกุรัพยแ์ลจหก้ีสิก (ALCO)   

ุั้เก้ีธกาคารตรจหกกัถึเความส าคญัขอเการบริหารความเส่ียเุ่ีมีปรจสิุธิผล เพื่อให้การรจบน การวดั การปรจเมิก  
การติดตามแลจการรายเากความเส่ียเมีปรจสิุธิภาพแลจุกัต่อสภาวจการณ์ แลจสามารถควบคนมความเส่ียเใหอ้ยูใ่กรจดบั
ุ่ียอมรับได ้ 
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การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

4.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียเด้ากกลยนุธ์ คือ ความเส่ียเุ่ีเกิดำากการก าหกดแผกกลยนุธ์ แผกด าเกิกเาก  แลจการก าไปปฏิบัติไม่
เหมาจสมหรือไม่สอดคลอ้เกบัปัำำยัภายใกแลจสภาพแวดลอ้มภายกอก อกัส่เผลกรจุบต่อรายได  ้เเิกกอเ นุก หรือการ
ด ารเอยูข่อเธกาคาร ดเักั้ก คณจกรรมการธกาคารแลจผูบ้ริหารรจดบัสูเ ำึเไดร่้วมกกัวาเแผกกลยนุ ธ์แลจแผกด าเกิกเาก
อยา่เรอบคอบ ส่เเสริมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมุั้เำดัให้มีโครเสร้าเพ้ืกฐากภายใกุ่ีเหมาจสมส าหรับการ
ก าไปปฏิบติั อาุิ การำดัอเคก์ร บนคลากร เบปรจมาณ รจบบขอ้มูลสารสกเุศ รจบบการติดตามแลจควบคนมการปฏิบติัเาก 

เพื่อใหบ้รรลนเป้าหมายุาเธนรกิำแลจำดัการกบัปัญหาขอเธกาคารไดอ้ยา่เมีปรจสิุธิภาพ 

ใกปี 2557 เป็กปีุ่ีภาพรวมเศรษฐกิำขอเปรจเุศมีความอ่อกไหว ำากปัำำยัภายกอกแลจภายใก ปัำำยัภายกอกำากสภาวจ
เศรษฐกิำโลกุ่ีมีแกวโก้มคเุ่ีแลจหดตัวลเ ไม่ว่าำจมาำากสภาพเศรษฐกิำขอเปรจเุศใกสหภาพยนโรป หรือ ปรจเุศ
สหรัฐอเมริกา เป็กตก้ ส าหรับปัำำยัภายใกปรจเุศุ่ีเป็กผลสืบเก่ือเำากเหตนการณ์ความวนก่วายุาเการเมือเขอเการชนมกนมต่อตา้ก
รัฐบาล เป็กตก้ ปัำำยัเป็กปัำำยัลบุ่ีส่เผลต่อเสถียรภาพความมัก่คเขอเธกาคาร  

ธกาคารำึเยเัคเแกวกโยบายใกการเพ่ิม การกกัเเิกส ารอเส่วกเกิกเพ่ิมเติม เพื่อรอเรับสภาวจความผกัผวกใกอกาคตมาก
ข้ึก โดยกโยบายดัเกล่าว ธกาคารไดริ้เร่ิมปฏิบัติกับตั้เแต่ปี 2555 เป็กตก้มา แลจแกวกโยบายดัเกล่าวเป็กแกวกโยบายุ่ีุาเ
ธกาคารแห่เปรจเุศไุย ไดส้กบัสกนกธกาคารพาณิชย์ุ ั้เรจบบใหเ้พ่ิมการกกัส ารอเส่วกเกิก 

ณ วกัุ่ี 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารมีเเิกส ารอเส่วกเกิกุั้ เส้ิก 249.41 ล้ากบาุ หรือ เติบโตำากปี  2556 คิดเป็ก 
ร้อยลจ 22.06  

4.2 ความเส่ียงด้านตลาด  

ความเส่ียเด้ากตลาด (Market Risk) หมายถึเ ความเส่ียเุ่ีเกิดำากการเคล่ือกไหวขอเอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียก  
แลจราคาตราสาร ซ้ือขายใกตลาดเเิกแลจตลาด นุก ุ่ีมีผลกรจุบใกุาเลบต่อรายไดแ้ลจเเิกกอเ นุกขอเธกาคาร 

หากพิำารณาตามธนรกรรมุ่ีมีอยูข่อเธกาคาร ธกาคารำจมีความเส่ียเดา้กตลาดำากธนรกรรมใกบญัชีเพ่ือการธกาคาร ุ ี่มา
ำากการเปล่ียกแปลเขอเอตัราดอกเบ้ีย แลจราคาตราสารุาเการเเิก โดยภาพรวมธกาคารมีความเส่ียเดา้กตลาดใกรจดบัปากกลาเ 
เก่ือเำากเม่ือพิำารณาำากภาวจเศรษฐกิำโลก ยเัคเมีความผกัผวก ส่เผลให ้ยเัคเมีความเส่ียเดา้กการเปล่ียกแปลเอตัราดอกเบ้ีย 
อยา่เไรก็ตาม ความเส่ียเขอเธกาคารไม่สูเมากกกั เก่ือเำากพอร์ตสิกเช่ือแลจเเิกฝาก ขอเธกาคารมีการกรจำายอายนครบก าหกด
ุ่ีเหมาจสม แลจใกส่วกขอเเเิกลเ นุก ธกาคารไม่มีกโยบายุ่ีำจุ าธนรกรรมเพ่ือการคา้ การลเ นุกส่วกใหญ่เป็กการลเ นุกใกตรา
สารหก้ีรัฐบาลแลจรัฐวสิาหกิำ เพ่ือใชใ้กการด ารเสภาพคล่อเตามกฎหมาย   

ใกการบริหารความเส่ียเด้ากตลาด ธกาคารก าหกดกโยบายใกการุ าธนรกรรมใกบัญชีเพ่ือการธกาคารรวมุั้เกโยบาย 
ใกการบริหารความเส่ียเ โดยมีคณจเำา้หก้าุ่ีบริหาร คณจกรรมการบริหารสิกุรัพยแ์ลจหก้ีสิก (ALCO) แลจคณจกรรมการ
บริหารความเส่ียเ รับผิดชอบใกการก าหกดกโยบายการุ าธนรกรรม การบริหารความเส่ียเ แลจติดตามดูแลความเส่ียเเป็กรายเดือก
อยา่เสม ่าเสมอ โดยมีการควบคนมความเส่ียเดว้ยการก าหกดเพดากความเส่ียเ แลจรจดบัสญัญาณเตือกภยั 
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4.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ความเส่ียเดา้กอตัราดอกเบ้ียใกบญัชีเพ่ือการธกาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธกาคารมีการด าเกิกกลยนุ ธ์
ปรับโครเสร้าเเบแสดเฐากจการเเิกขอเธกาคารให้สอดคลอ้เกบัุิศุาเดอกเบ้ียใกอกาคต แลจให้เคล่ือกไหวอยูใ่กกรอบความ
เส่ียเุ่ีก าหกด โดยมีการติดตามการเคล่ือกไหวขอเุิศุาเดอกเบ้ีย แลจพฤติกรรมขอเลูกคา้อยา่เใกลชิ้ด เพ่ือปรจเมิกความเส่ียเ
ให้สจุอ้กกบัความเป็กำริเมากุ่ีสนด รวมุั้เมีการติดตามฐากจความเส่ียเดว้ยความถ่ีมากข้ึก หากมีการเปล่ียกแปลเโครเสร้าเ
สิกุรัพยแ์ลจหก้ีสิกอย่าเมีกัยส าคญั โดยมีการำดัุ ารายเาก Reprising Gap เพ่ือใชใ้กการติดตามความเส่ียเด้ากอตัราดอกเบ้ีย 
แลจปรจเมิกความอ่อกไหวต่อรายได้ดอกเบ้ียสนุธิ (Net Interest Income Sensitivity) ใกรจยจเวลา 12 เดือกข้าเหก้า ภายใต้
สมมติฐากการเปล่ียกแปลเขอเอตัราดอกเบ้ียร้อยลจ 1-2 ขอเรายการสิกุรัพยแ์ลจหก้ีสิก ุ่ีอ่อกไหวต่อการเปล่ียกแปลเขอเ
อตัราดอกเบ้ีย กอกำากก้ีธกาคารมีการำ าลอเสถากการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารรายไดด้อกเบ้ียสนุธิให้มี
เสถียรภาพไม่วาุ่ิศุาเดอกเบ้ียำจเพ่ิมข้ึกหรือลดลเ 

ตารางที ่ 7 ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ * ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

หน่วย : พันบาท

สกลุเงนิ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

บาท (7,114)                            (22,190)                       

อ่ืนๆ -                                 -                              

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (7,114)                            (22,190)                       
 

* ใหธ้กาคารพาณิชยใ์ชร้้อยลจการเปล่ียกแปลเขอเอตัราดอกเบ้ียเุ่ากบั 100 bps 

ผลำากการเปล่ียกแปลเอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึก 100 bps ต่อรายไดด้อกเบ้ียสนุธิใกรจยจเวลา 12 เดือกขา้เหก้าขอเธกาคาร 
พบว่าำจส่เผลกรจุบต่อรายได้ดอกเบ้ียสนุธิสกนลเเิกบาุ เุ่ากบั 7.11 ลา้กบาุ เม่ือเปรียบเุียบกบัเวดเดียวกกัขอเ ปีุ่ีแลว้
พบวา่มีผลกรจุบลดลเ 15.08 ลา้กบาุ 

4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียเดา้กสภาพคล่อเ (Liquidity Risk) หมายถึเ ความเส่ียเุ่ีธกาคารอาำไม่สามารถช ารจเเิกตามภารจผูกพกัเม่ือถึเ
ก าหกด เก่ือเำากไม่สามารถเปล่ียกสิกุรัพยเ์ป็กเเิกสดได ้หรือไม่สามารถำดัหาเเิก นุกไดเ้พียเพอ หรือสามารถำดัหาเเิก นุกได ้
แต่ดว้ยตก้ นุกุ่ีสูเเกิกกวาุ่่ีำจยอมรับได ้ซ่ึเอาำส่เผลกรจุบต่อรายไดแ้ลจเเิกกอเ นุกขอเธกาคารุั้เใกปัำำนบกัแลจอกาคต 

กโยบายการบริหารความเส่ียเด้ากสภาพคล่อเขอเธกาคาร มน่เเก้กการลเ นุกใกสิกุรัพย์ุ่ีมีคนณภาพแลจกรจำาย 
ความเส่ียเอยา่เเหมาจสม ุั้เใกส่วกขอเสิกุรัพยส์ภาพคล่อเแลจแหล่เุ่ีมาขอเเเิก นุก ส่วกกรจบวกการการบริหารความเส่ียเ
ขอเธกาคาร ก าหกดให้มีการำัดรจดับเตือกภัยด้ากสภาพคล่อเ (Management Action Triggers) เพ่ือเป็กเคร่ือเมือใกการส่เ
สญัญาณใหก้บัผูบ้ริหาร ควบคู่กบัรจบบเตือกภยัล่วเหกา้ (Early Warning System) พร้อมุั้เไดำ้ดัใหมี้แผกรอเรับเหตนฉนกเฉิกดา้ก
สภาพคล่อเ (Contingency Funding Plan) เพ่ือสร้าเความมัก่ใำว่าธกาคารสามารถช ารจเเิกตามภารจผูกพกัเม่ือถึเก าหกดได ้แลจ 
มีความสอดคลอ้เกบัแหล่เเเิก นุกุ่ีสามารถเขา้ถึเไดด้ว้ยตก้ นุกุ่ีเหมาจสมใกเวลาุ่ีตอ้เการ รวมุั้เช่วยให้ธกาคารมีสภาพคล่อเ
แลจผลตอบแุกเหมาจสมกบัสภาวจใกแต่ลจช่วเเวลา โดยมีการุบุวกอย่าเสม ่าเสมอเม่ือมีการเปล่ียกแปลเสภาวจแวดลอ้ม
อยา่เมีกยัส าคญั 
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เคร่ือเมือติดตามความเส่ียเดา้กสภาพคล่อเ ปรจกอบดว้ย อตัราส่วกดา้กสภาพคล่อเ แลจอตัราส่วกดา้กรจดบัการพ่ึเพา
แหล่เเเิก นุกำากลูกคา้รายใหญ่ เช่ก อตัราส่วกสิกุรัพยส์ภาพคล่อเต่อเเิกฝาก อตัราส่วกเเิกใหสิ้กเช่ือต่อเเิกฝาก แลจอตัราส่วก
เเิกฝากขอเลูกคา้รายใหญ่ 20 รายแรก เป็กตก้ กอกำากก้ีมีการใช ้Liquidity Gap ติดตามกรจแสเเิกสดรับแลจำ่ายใกภาวจปกติ 
โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอตัราการฝากต่ออตัราการถอกเเิกขอเลูกคา้เเิกฝาก แลจอตัราการรับช ารจเเิกเวดคืกำากลูกคา้
สิกเช่ือ เพ่ือใหส้อดคลอ้เกบัความเป็กำริเ รวมุั้เุดสอบอตัราส่วกดเักล่าว หากมีภาวจวิกฤตเกิดข้ึก ุั้เก้ีเพ่ือเตรียมแหล่เ
เเิก นุกรอเรับไดุ้ กักาล  

ธกาคารก าหกดให้มีเคร่ือเบ่เช้ีความผิดปกติขอเสภาพคล่อเใกรจดบัสัญญาณเตือกภยั แลจรจดบัเพดากความเส่ียเ โดย
การก าหกดเพดากความเส่ียเดา้กสภาพคล่อเ (Liquidity Risk Limits) ุ่ีครอบคลนมุั้ เใกสถากการณ์ปกติ (Behavioral Scenario) 
แลจสถากการณ์ฉนกเฉิก (Stress Test Scenario) เพ่ือสจุอ้กสภาวจตลาดแลจสถากจขอเธกาคารใกปัำำนบกั รวมุั้เสามารถควบคนม
ความเส่ียเดา้กสภาพคล่อเไดุ้ กัต่อสถากการณ์ุ่ีเปล่ียกแปลเ 

ธกาคารไดำ้ดัุ าแผกรอเรับเหตนฉนกเฉิกด้ากสภาพคล่อเ เพ่ือรอเรับภาวจวิกฤตำากสภาพคล่อเุัว่ไป แลจภาวจวิกฤต 
ุ่ีไม่มีสัญญาณเตือกภยัล่วเหกา้ โดยการก าหกดสมมติฐากุ่ีอาำไดรั้บผลกรจุบำากการถอกเเิกฝากขอเผูฝ้ากเเิกใกรจดบัต่าเๆ 
แลจก าหกดวิธีการรอเรับปัญหาดา้กสภาพคล่อเ โดยมีการก าหกดรายลจเอียดการปฏิบติัเากแลจผูรั้บผิดชอบใกกรณีเกิดภาวจ
วกิฤตข้ึกอยา่เชดัเำก พร้อมุั้เการำดัเตรียมแผกการำดัหาแหล่เเเิก นุกรอเรับใกภาวจวิกฤตดว้ย 

กอกำากก้ี ธกาคารำจมีการำ าลอเสถากการณ์ ใกภาวจวิกฤต แลจุดสอบแผกรอเรับเหตนฉนกเฉิกดา้กสภาพคล่อเ อยา่เ
กอ้ยปีลจ 1 คร้ัเ เพ่ือใหก้ารด าเกิกเากสามารถปฏิบติัไดำ้ริเตามแผกเากุ่ีวาเไว ้

โดยภาพรวม ธกาคารมีความเส่ียเดา้กสภาพคล่อเใกรจดบัค่อกขา้เต ่า ความเส่ียเลดลเำากปีุ่ีผา่กมา เก่ือเำาก
ธกาคารมีสภาพคล่อเส่วกเกิกค่อกขา้เสูเ ปัำำยัหลกัเกิดำากภาวจเศรษฐกิำชจลอตวั ธกาคารเพ่ิมความรจมดัรจวเั ชจลอ
การใหสิ้กเช่ือกบัลูกคา้ แลจธกาคารไดรั้บรายไดพิ้เศษำากการขายหนก้บริษัุ ใกเครือ ุั้เก้ีธกาคารยเัคเบริหารสภาพคล่อเ
ดว้ยความรจมดัรจวเั โดยมีกโยบายด ารเสภาพคล่อเขั้กต ่าเพ่ือรอเรับการด าเกิกธนรกรรมรจหวา่เวกัไม่ต ่ากวา่ร้อยลจ 12 ขอเเเิก
ฝากรวม ใกขณจุ่ีเกณฑ์ุ ัว่ไปใกการด ารเสภาพคล่อเุ่ีธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกดอยูุ่ ี่ร้อยลจ 6 กอกำากก้ีเเิกลเ นุกส่วก
ใหญ่ขอเธกาคารอยูใ่กพกัธบตัรรัฐบาล หรือุ่ีรัฐบาลค ้าปรจกกั ซ่ึเอยูใ่กความตอ้เการขอเตลาดแลจมีสภาพคล่อเสูเ รวมุั้เมี
การบริหารำดัการุ่ีดี มีการก ากบัอยา่เใกลชิ้ดแลจุกัต่อเหตนการณ์ 

4.5 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ (Operational Risk) หมายถึเ ความเส่ียเุ่ีำจเกิดความเสียหายอกัเก่ือเมาำากความบกพร่อเ หรือ
ความไม่เพียเพอขอเกรจบวกการปฏิบัติเากภายใกอเค์กร บนคลากร รจบบเากหรือรจบบสารสกเุศ แลจเหตนการณ์ำากปัำำัย
ภายกอก รวมถึเความเส่ียเดา้กกฎหมาย ซ่ึเำจส่เผลกรจุบต่อรายไดแ้ลจเเิกกอเ นุกขอเธกาคาร 

ความเส่ียเด้ากปฏิบัติการถือเป็กความเส่ียเส าคญัุ่ีธกาคารำดัให้มีการบริหาร ติดตาม ควบคนมดูแลอย่าเใกลชิ้ดแลจ
ต่อเก่ือเ เพ่ือช่วยป้อเกักหรือลดความเสียหายุ่ีอาำเกิดข้ึกแลจมีผลกรจุบต่อการด าเกิกธนรกิำขอเธกาคาร รวมุั้ เช่วยเพ่ิม
ปรจสิุธิภาพใกการด าเกิกเาก พฒักาคนณภาพการให้บริการ สร้าเความเช่ือมัก่ให้กบัลูกคา้ อกัเป็กการเพ่ิมมูลค่าให้กบัธกาคาร
ใกรจยจยาวดว้ย 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารเเเิกกอเ นุกปรจำ าปี 2557 

9 

ธกาคารด าเกิกการบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ ภายใตก้ารก ากบัดูแลสูเสนดโดยคณจกรรมการธกาคารซ่ึเเป็กผูอ้กนมติั
กโยบายการบริหารความเส่ียเด้ากปฏิบัติการ เพ่ือให้ นุกหก่วยเากขอเธกาคารใช้เป็กกรอบใกการบริหารำัดการความเส่ียเ 
คณจกรรมการธกาคารได้มอบอ ากาำให้คณจกรรมการบริหารความเส่ียเุ าหก้าุ่ีรจบน ปรจเมิก ติดตาม แลจบริหารำัดการ 
ความเส่ียเดา้กปฏิบัติการขอเธกาคาร ตลอดำกด าเกิกการให้มัก่ใำว่าการำดัการความเส่ียเได้รับการด าเกิกการโดยผูมี้หก้าุ่ี
รับผิดชอบอย่าเเหมาจสมแลจครบถว้ก โดยให้ฝ่ายบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ ุ  าหก้าุ่ีบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ 
ใกภาพรวม ธกาคารก าหกด บุบาุ หก้าุ่ี ใกการบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ ขอเหก่วยเากเป็ก 3 รจดบั เพื่อให้สามารถ
ช่วยลดกรอเความเส่ียเดา้กปฏิบติัการขอเธกาคารใหไ้ดม้ากุ่ีสนด กล่าวคือ 

รจดบัุ่ี 1 ุ าหก้าุ่ีโดยหก่วยเาก นุกหก่วยเากซ่ึเเป็กเำ้าขอเความเส่ียเขอเหก่วยเากตกเอเ (Risk Owner) มีหก้าุ่ี
รับผิดชอบใกการรจบน ปรจเมิก ควบคนมแลจติดตามความเส่ียเภายใกหก่วยเาก โดยมีผูช้  ากาญความเส่ียเดา้ก
ปฏิบติัการขอเหก่วยเาก (Operation Risk Specialist : ORS) ุ าหก้าุ่ีสกบัสกนก ส่เเสริม แลจปรจสากเากกบั
ฝ่ายบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบัติการ ใกการใช้เคร่ือเมือ แลจมีการบริหารำดัการความเส่ียเให้เป็กไปตาม
แกวุาเุ่ีธกาคารก าหกด 

รจดบัุ่ี 2 ุ  าหกาุ้่ีโดยฝ่ายบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ หก่วยเากสกบัสกนกต่าเๆ แลจกลน่มผูช้  ากาญเฉพาจุาเ เช่ก 
ฝ่ายการบัญชี กลน่มเุคโกโลยีสารสกเุศ แลจฝ่ายกฎหมาย เป็กตก้ ุ าหก้าุ่ีสกับสกนก แกจก าวิธีการหรือ
แกวุาเใหห้ก่วยเากใกรจดบัุ่ี 1 ใชด้ าเกิกการบริหารำดัการความเส่ียเ 

รจดบัุ่ี 3 ุ าหก้าุ่ีโดยฝ่ายตรวำสอบ ใกการตรวำสอบ ปรจเมิกรจบบควบคนมภายใก รจบบการบริหารความเส่ียเ แลจ
รจบบการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้มัก่ใำวา่การบริหารำดัการความเส่ียเ แลจรจบบการควบคนม
ภายใกขอเธกาคารเป็กไปอยา่เมีปรจสิุธิผล 

ใกการบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ ธกาคารให้ความส าคญัุั้เความเส่ียเุ่ีำจเกิดำากปัำำยัภายใกธกาคารแลจปัำำยั
ภายกอก กล่าวคือ 

ปัำำัยภายใก : มีการำัดุ ากโยบายการบริหารความเส่ียเด้ากปฏิบัติการ แกวุาเปฏิบัติเาก คู่มือการปฏิบัติเากุ่ีมี
มาตรฐากการปฏิบติัเากเดียวกกัุั้เอเคก์ร แลจผา่กการพิำารณาเห็กชอบำากฝ่ายบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ ฝ่ายตรวำสอบ
แลจฝ่ายก ากบัแลจสอบุากสิกเช่ือ เพ่ือให้มัก่ใำว่ากรจบวกการปฏิบติัเากขอเแต่ลจฝ่ายเาก มีการควบคนมภายใกอย่าเเพียเพอ
แลจการปฏิบติัเากเป็กไปตามตามกฎเกณฑ์ต่าเๆุ่ีเก่ียวขอ้เ รวมุั้เการด าเกิกการเพ่ือเสริมสร้าเกรจบวกการ แลจำิตส ากึกใก
การบริหารความเส่ียเด้ากปฏิบติัการให้เกิดข้ึกใก นุกรจดบัขอเอเค์กรอย่าเต่อเก่ือเ โดยการอบรมแลจส่ือสารกโยบาย ความรู้
เก่ียวกับการบริหารความเส่ียเด้ากปฏิบัติการ แลจการำัดุ าเคร่ือเมือุ่ีใชใ้กการบริหารความเส่ียเ เพ่ือให้พกักเาก นุกคกได้
รับุราบกโยบาย มีความรู้ความเขา้ใำ ตรจหกกัถึเความเส่ียเุ่ีแฝเอยูใ่กกรจบวกการุ าเากขอเตกเอเ แลจตรจหกกัวา่ตกเอเมี
ส่วกส าคญัใกการป้อเกกัหรือลดความเสียหายุ่ีอาำเกิดข้ึกกบัธกาคาร  
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ปัำำยัภายกอก : ธกาคารมีการบริหารความเส่ียเำากปัำำยัภายกอก ซ่ึเเป็กปัำำยัุ่ีไม่สามารถควบคนมได ้เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกรจุบต่อการด าเกิกธนรกิำขอเธกาคาร แลจการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ดเัก้ี 

 การำดัุ าแผกรอเรับการด าเกิกธนรกิำอยา่เต่อเก่ือเ (แผก BCP) ให้สามารถรอเรับภาวจวิกฤต หรือเหตนการณ์
ฉนกเฉิกต่าเๆ ซ่ึเใกปัำำนบกัมีหลายรูปแบบแลจแกวโก้มมีรจดบัความรนกแรเเพ่ิมมากข้ึก โดยให้มีการุดสอบ
แลจุบุวกแผกอย่าเสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัก่ใำว่าสามารถก าไปปฏิบัติเากได้ำริเ ธกาคารสามารถให้บริการ
ธนรกรรมเากุ่ีส าคญัไดอ้ยา่เต่อเก่ือเ หรือกลบัสู่การด าเกิกการภายใกเวลาุ่ีเหมาจสม  

 การบริหารความเส่ียเำากการใชบ้ริการำากผูใ้ห้บริการภายกอก (Outsourcing) ซ่ึเธกาคารสามารถใชป้รจโยชก์
ำากความเช่ียวชาญเฉพาจดา้กขอเผูใ้หบ้ริการมาเพ่ิมขีดความสามารถใกการด าเกิกเากขอเธกาคาร โดยธกาคาร
ยเัคเตอ้เรับผิดชอบต่อลูกคา้ แลจบนคคลภายกอกเสมือกธกาคารเป็กผูด้  าเกิกการเอเ (เช่ก การคนม้ครอเลูกคา้ 
การด าเกิกธนรกิำแลจการให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่าเต่อเก่ือเ แลจการบริหารความเส่ียเุ่ีอาำเกิดข้ึกำากการใช้
บริการ เป็กตก้)  

 การพิำารณาใหมี้การุ าปรจกกัภยั   เพ่ือรอเรับหรือลดความเสียหายุ่ีอาำเกิดข้ึก 

โดยใกปี 2557  ธกาคารมีการด าเกิกการุ่ีส าคญัเพ่ือเพ่ิมปรจสิุธิภาพการด าเกิกเาก แลจบริหารำดัการความเส่ียเุ่ีอาำ
เกิดข้ึกำากการปฏิบติัเาก ใหร้อเรับปริมาณธนรกรรมุ่ีเพ่ิมมากข้ึกตามการขยายตวัขอเธนรกิำ ดเัก้ี 

1) การปรับปรนเกรจบวกการสรรหา การบริหารเากดา้กบนคลากร เพื่อลดอตัราการลาออกขอเพกกัเาก แลจสามารถสรรหา
พกักเากไดต้ามความตอ้เการขอเหก่วยเาก รวมุั้เการพฒักาบนคลากร ให้สามารถปฏิบติัเากไดอ้ยา่เมีปรจสิุธิภาพ
แลจเป็กไปตามรจเบียบขอ้บเัคบั 

2) การปรับโครเสร้าเอเค์กร เพื่อให้มี Segregation of Duty การเพ่ิมกรจบวกการควบคนม (Internal control & Controlling) 
การพัฒกากรจบวกการุาเธนรกิำ แลจรจบบเากอย่าเต่อเก่ือเ รวมุั้ เการำัดตั้ เหก่วยเากบริหารคนณภาพการ
เปล่ียกแปลเ(Quality and Change Management) 

3) การบริหารความเส่ียเำากการ นุำริตภายใก (Internal Fraud) แลจการ นุำริตภายกอก (External Fraud) โดยุีมป้อเกัก
นุำริต (Fraud Team) 

4) การด าเกิกเากขอเหก่วยเากบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการ 

(4.1) การรายเาก Operation Risk Dashboard ต่อผูบ้ริหารแลจคณจกรรมการุ่ีเก่ียวขอ้เอย่าเสม ่าเสมอ ำากขอ้มูลความ
เสียหายแลจเหตนการณ์ผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) ุ่ีเกิดข้ึก แลจมีการก ากบัดูแล ติดตาม แลจ
ส่เเสริมให้หก่วยเากรายเาก ILM ให้ถูกตอ้เ ครบถว้ก รวมุั้เให้มีการพิำารณาแกไ้ขเหตนการณ์ หรือปรับปรนเ
กรจบวกการปฏิบติัเาก ร่วมกกัรจหว่าเฝ่ายเากุ่ีเก่ียวขอ้เ เพ่ือป้อเกกัไม่ให้เกิดความเส่ียเซ ้ า หรือสามารถลด
ความเสียหายุ่ีอาำเกิดข้ึกต่อการด าเกิกธนรกิำขอเธกาคาร   

(4.2) การอบรม ส่ือสาร แลจเผยแพร่ ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเส่ียเด้ากปฏิบัติการ เพื่อให้พกักเากมี Risk 
Awareness แลจมีการใชเ้คร่ือเมือ การบริหารำดัการความเส่ียเเป็กไปตามแกวุาเุ่ีธกาคารก าหกด 

(4.3) การพัฒกาตัวแุกหก่วยเากุ่ีุ าหก้าุ่ี  ORS แลจ BCP Co. อย่าเต่อเก่ือเ แลจการสร้าเแรเำูเใำใกการ
ปฏิบติัเาก ดว้ยราเวลั RISK AWARDS ปรจำ าปี เพื่อผลกัดกัใหมี้การบริหารความเส่ียเใกหก่วยเากเพ่ิมข้ึก 
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(4.4) การด าเกิกการให้ นุกหก่วยเากุบุวกการำดัุ าเคร่ือเมือุ่ีใชใ้กการรจบน ปรจเมิก ควบคนม ติดตามแลจรายเาก
ความเส่ียเ เพ่ือให้มัก่ใำว่าหก่วยเากมีการบริหารำดัการความเส่ียเได้ครอบคลนมความเส่ียเุ่ีส าคญั แลจมีการ
ควบคนมความเส่ียเอยา่เเพียเพอ เหมาจสม คเเหลือความเส่ียเอยูใ่กรจดบัุ่ีหก่วยเากยอมรับได ้โดยเคร่ือเมือุ่ี
ก าหกดใหุ้ นกหก่วยเากใชใ้กการบริหารความเส่ียเ ไดแ้ก่ 

 การปรจเมิกความเส่ียเแลจการควบคนมดว้ยตกเอเ (Risk and Control Self-Assessment : RCSA)  

 การำดัุ าดชักีช้ีวดัความเส่ียเ (Key Risk Indicators: KRIs) ุ่ีใชใ้กการติดตามความเส่ียเ  

(Risk Monitoring) แลจรายเากความเส่ียเ (Risk Reporting)  

(4.5) การุบุวก ปรับปรนเแผกรอเรับการด าเกิกธนรกิำอย่าเต่อเก่ือเให้สามารถรอเรับเหตนการณ์ฉนกเฉิกได้อย่าเมี
ปรจสิุธิภาพ แลจการพิำารณาขยายศูกยป์ฏิบติัเากส ารอเขอเธกาคารให้รอเรับปริมาณธนรกรรมขอเธกาคาร 

(4.6) การบริหารความเส่ียเดา้กปฏิบติัการร่วมกบัฝ่ายเากุ่ีเก่ียวขอ้เ ใกการพิำารณาความเส่ียเดา้กปฏิบติัการุ่ีอาำข้ึก
ใกกรจบวกการต่าเๆ แลจการพิำารณาแกวุาเ / การปรับปรนเกรจบวกการ ใกการควบคนมความเส่ียเ ดเักล่าว 

4.6 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียเดา้กเครดิต (Credit Risk) หมายถึเ ความเส่ียเำากการุ่ีลูกหก้ีหรือคู่สัญญา ไม่สามารถช ารจหก้ีไดต้ามเเ่ือกไข
แลจขอ้ตกลเตามสัญญา ซ่ึเอาำเป็กเพราจลูกหก้ีหรือคู่สัญญาปรจสบปัญหาุาเการเเิก หรือำเใำไม่ปฏิบติัตามสัญญา ส่เผลให้
เกิดความเสียหายต่อธกาคาร ุั้เก้ี ความเส่ียเด้ากเครดิตครอบคลนมไปถึเผลิตภณัฑ์ุาเการเเิก นุกปรจเภุ ุั้เธนรกรรมุ่ีอยูบ่ก 
เบแสดเฐากจการเเิก (On Balance Sheet) เช่ก เเิกให้กูย้ืม เเิกเบิกเกิกบญัชี ตัว๋เเิก ตลอดำกธนรกรรมกอกเบแสดเฐากจการเเิก  
(Off Balance Sheet) เช่ก หกเัสือสญัญาค ้าปรจกกัปรจเภุต่าเๆ เป็กตก้ 

4.6.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

การบริหารความเส่ียเดา้กเครดิตขอเธกาคาร อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลขอเคณจกรรมการบริหารความเส่ียเ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ธกาคารสามารถบริหารความเส่ียเดา้กเครดิต ครอบคลนมกโยบาย โครเสร้าเอเคก์ร กรจบวกการ แลจรจบบเากดา้กเครดิต
ไดอ้ยา่เมีปรจสิุธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียเุ่ีเหมาจสมสอดคลอ้เกบักลยนุ ธ์ุาเธนรกิำขอเธกาคาร แลจหลกัเกณฑข์อเุาเราชการ 

ธกาคารแบ่เโครเสร้าเการดูแลความเส่ียเดา้กเครดิตบกหลกัธรรมาภิบาลุ่ีดี โดยำดัโครเสร้าเอเค์กรดา้กเครดิตให้มี 
การถ่วเดนล (Check and Balance) โดยการแยกหก่วยเากดา้กการตลาดสิกเช่ือ แลจหก่วยเากดา้กการวิเคราจห์แลจอกนมติัสิกเช่ือ 
ออกำากกกัอย่าเชดัเำก แต่อย่าเไรก็ตาม การก าหกดหรือปรับปรนเกรจบวกการเครดิตขอเธกาคาร หก่วยเากุ่ีมีความเก่ียวขอ้เ
กกัำจร่วมกกัด าเกิกการ เพ่ือให้เกิดปรจสิุธิภาพสูเสนดภายใตค้วามเส่ียเุ่ีเหมาจสม โดยมีหก่วยเากดา้กการก ากบัแลจสอบุาก 
ุ าหกาุ้่ีใกการตรวำสอบคนณภาพขอเกรจบวกการเครดิตขอเธกาคาร 

4.6.2 อ านาจกระท าการ 

คณจกรรมการธกาคารเป็กผูอ้กนมติั อ ากาำกรจุ าการขอเผูบ้ริหารแลจคณจกรรมการชนดต่าเๆ โดยอ ากาำกรจุ าการ
ครอบคลนมุั้เอ ากาำอกนมติัสิกเช่ือ อ ากาำการรับความเส่ียเปรจเภุต่าเๆ เป็กตก้ โดยกรจำายอ ากาำอกนมติัตามความเหมาจสม 
แลจพยายามก าหกดให้อ ากาำอกนมติัเป็กไปตามรจดบัความเส่ียเ (Risk Based Authority) โดยอ ากาำอกนมติัสิกเช่ือำจถูกก าหกดุั้เ
ใกรูปอเคค์ณจ แลจใกรูปตวับนคคล ดเัก้ี 
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- ผูมี้อ ากาำอกนมติัรจดบัอเคค์ณจ 

ปรจกอบดว้ย คณจกรรมการพิำารณาสิกเช่ือชนดุ่ี 1 แลจชนดุ่ี 2 ุ าหก้าุ่ีอกนมติัสิกเช่ือแต่ลจปรจเภุตามอ ากาำกรจุ า
การุ่ีก าหกด 

- ผูมี้อ ากาำอกนมติัรจดบัรายบนคคล 

ธกาคารมีการก าหกดผูมี้อ ากาำอกนมติัรจดบับนคคลให้เป็กผูมี้อ  ากาำอกนมติัสิกเช่ือ ภายใตว้เเเิกอกนมติั แลจอ ากาำกรจุ า
การุ่ีธกาคารก าหกด เพ่ือความคล่อเตวัแลจปรจสิุธิภาพใกกรจบวกการสิกเช่ือ  

4.6.3 กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

- การพิำารณาแลจอกนมติัสิกเช่ือ 

ใกกรจบวกการพิำารณาแลจอกนมติัสิกเช่ือ ธกาคารให้ความส าคญักบัการแบ่เแยกหก้าุ่ีรจหว่าเหก่วยเากุ่ีดูแลลูกคา้ 
แลจผูมี้อ  ากาำอกนมติัสิกเช่ือ เพ่ือให้เกิดการถ่วเดนลอ ากาำ (Check and Balance) โดยการแบ่เแยกออกำากกกัอยา่เชดัเำก ส าหรับ
ลูกคา้รายย่อย เำา้หก้าุ่ีการตลาดสิกเช่ือเป็กผูดู้แลลูกคา้ ำัดโครเสร้าเสิกเช่ือ แลจก าเสกอผลิตภณัฑ์ุ่ีเหมาจสมให้แก่ลูกคา้ 
ภายใตก้รอบโครเการ (Product Program) ุ ี่ก  าหกดข้ึก แลจเป็กผูำ้ดัเตรียม รวมถึเสกบัสกนกขอ้มูลให้แก่ผูว้ิเคราจห์เครดิตไดอ้ยา่เ
เพียเพอส าหรับการวิเคราจห์ความเส่ียเ โดยผูว้ิเคราจห์เครดิตำจเป็กผู ุ้ ี่ำ ัดุ ารายเากการวิเคราจห์ความเส่ียเ ใบค าขออกนมติั
สิกเช่ือ แลจก าเสกอขออกนมติัต่อไป  ส าหรับลูกคา้วิสาหกิำขกาดกลาเแลจย่อม (SMEs) เำา้หก้าุ่ีการตลาดสิกเช่ือเป็กผูดู้แล
ลูกคา้ แลจำดัโครเสร้าเสิกเช่ือร่วมกบัเำา้หกาุ้่ีผลิตภณัฑธ์นรกรรมสิกเช่ือ (Lending Structured Products) โดยเำา้หกาุ้่ีผลิตภณัฑ์
ธนรกรรมสิกเช่ือเป็กผูำ้ดัุ ารายเากการวิเคราจห์ความเส่ียเ ใบค าขออกนมติัสิกเช่ือ แลจก าเสกอต่อผูว้ิเคราจห์เครดิต เพ่ือพิำารณา
ก าเสกอขออกนมติัำาก คณจกรรมการพิำารณาสิกเช่ือ หรือผูมี้อ  ากาำใกการอกนมติัสิกเช่ือตามุ่ีธกาคารก าหกด  

เพื่อให้กรจบวกการพิำารณาแลจอกนมติัสิกเช่ือเป็กไปอยา่เมีปรจสิุธิภาพ แลจเป็กมาตรฐากเดียวกกั ธกาคารำึเก าหกด
หลักเกณฑ์ข้ึกภายใต้กรอบโครเการ (Product Program) แลจพฒัการจบบเากด้ากสิกเช่ือข้ึกมาตามแต่ลจปรจเภุผลิตภัณฑ ์
รวมถึเการก า Credit Rating แลจ Credit Scoring มาใชเ้ป็กเคร่ือเมือช่วยคดักรอเลูกคา้ เพ่ือให้กรจบวกการพิำารณาสิกเช่ือเป็กไป
อยา่เมีปรจสิุธิภาพ แลจสามารถตอบสกอเความตอ้เการขอเลูกคา้ไดใ้กรจยจเวลาอกัสั้ก  

- การปฏิบติัการดา้กสิกเช่ือหลเัการอกนมติั 

ธกาคารใช้หลกัการรวมศูกยเ์ากปฏิบัติการดา้กสิกเช่ือเพื่อให้การบริการด้ากสิกเช่ือมีมาตรฐาก มีปรจสิุธิภาพ แลจ
เป็กไปตามุ่ีไดมี้การอกนมติั โดยรวมศูกยเ์ากดา้กการำดัุ าเอกสารสัญญา กิติกรรมดา้กหลกัปรจกกั การตั้เวเเเิกแลจการเบิกใช้
วเเเิก การเก็บรักษาเอกสารดา้กสิกเช่ือ รวมถึเสกบัสกนกการสืบคก้ขอ้มูลเครดิตบูโร 

- การุบุวกคนณภาพสิกเช่ือ 

ธกาคารให้ความส าคญักบัการุบุวกคนณภาพสิกเช่ือเป็กอย่าเมาก โดยถือว่าเป็กกรจบวกการุ่ีส าคญัต่อการพฒักา
มาตรฐากการบริหารความเส่ียเดา้กเครดิตขอเธกาคาร โดยก าหกดให้มีการุบุวกสิกเช่ือธนรกิำ นุกรายุ่ีมีวเเเิกหรือยอดคเคา้เ
ตั้เแต่ 5 ลา้กบาุ อยา่เกอ้ยปีลจ 1 คร้ัเ หรือเม่ือมีปัำำยัุ่ีอาำส่เผลกรจุบกบัลูกหก้ีอยา่เมีกยัส าคญั 
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- การติดตามคนณภาพสิกเช่ือ 

ธกาคารก าหกดให้หก่วยเากเก็บเเิกแลจเร่เรัดหก้ีสิกปรจเมิกคนณภาพสิกเช่ือ แลจติดตามลูกหก้ีอย่าเใกล้ชิด โดย
แบ่เแยกหก้าุ่ีใกการติดตามอยา่เชดัเำก หากพบวา่มีลูกหก้ีรายใดุ่ีเร่ิมส่เสัญญาณุ่ีำจมีการผิดกัดช ารจหก้ี ำจเขา้ด าเกิกการ
โดยุกัุี โดยยึดแกวุาเการติดตามหก้ีุ่ีรวดเร็ว แลจมีปรจสิุธิภาพสูเสนด แลจมีการรายเากผลการติดตามหก้ีต่อผูบ้ริหาร แลจ
คณจกรรมการพิำารณาสิกเช่ือุราบอยา่เสม ่าเสมอ 

- การแกไ้ขหก้ี 

ธกาคารำจเร่ิมเขา้สู่กรจบวกการแกไ้ขหก้ีกบัตั้เแต่ลูกหก้ีปรจสบปัญหา เพ่ือใหลู้กหก้ีกลบัมามีความสามารถใกการช ารจ
หก้ี หรือเพ่ือให้ธกาคารเกิดความเสียหายก้อยุ่ีสนด โดยยึดปรจโยชก์สูเสนดุั้เแก่ลูกหก้ีแลจธกาคาร โดยแกวุาเหรือวิธีใกการ
ปรับปรนเโครเสร้าเหก้ีำจตอ้เสอดคลอ้เกบัหลกัเกณฑ์ุ ี่ธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกด ธกาคารไดม้อบหมายให้มีุีมเากดูแล
เร่ือเการปรับโครเสร้าเหก้ีเป็กการเฉพาจ แลจเม่ือมีการปรับปรนเโครเสร้าเหก้ีแลว้ ก็ำจตอ้เมีการติดตามดูแลคนณภาพหก้ี แลจ
รายเากใหผู้บ้ริหาร แลจคณจกรรมการพิำารณาสิกเช่ืออยา่เสม ่าเสมอแลจต่อเก่ือเ 

4.6.4 เคร่ืองมอืการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธกาคารตรจหกักถึเความส าคัญขอเเคร่ือเมือุ่ีใช้ำัดรจดับความเส่ียเขอเลูกค้าเป็กอย่าเมาก เก่ือเำากำจช่วยให้
กรจบวกการพิำารณาสิกเช่ือเป็กไปอยา่เมีปรจสิุธิภาพ ธกาคารำึเพฒักาแลจปรับปรนเเคร่ือเมือ Credit scoring ให้เหมาจสมกบั
ผลิตภณัฑสิ์กเช่ือรายยอ่ยใกแต่ลจปรจเภุอยา่เต่อเก่ือเ ส าหรับสิกเช่ือธนรกิำธกาคารมีการพฒักาเคร่ือเมือ Credit Rating เพ่ิมเติม
ให้มีความเหมาจสมกบักลน่มลูกคา้แลจขกาดความเส่ียเ  ุั้เก้ีเพ่ือให้การำดัรจดบัความเส่ียเขอเลูกคา้มีความแม่กย  า ธกาคารำึเมี
การติดตามผล แลจปรจเมิกปรจสิุธิภาพขอเเคร่ือเมือดเักล่าวมาอยา่เต่อเก่ือเ โดยการำดัุ าการุดสอบยอ้กกลบั (Back Testing) 
ข้ึกอยา่เกอ้ยปีลจ 2 คร้ัเ 

4.6.5 การรายงานความเส่ียงด้านเครดติ 

หก่วยเากบริหารความเส่ียเดา้กเครดิต ำจด าเกิกการรายเากความเส่ียเดา้กเครดิตใหแ้ก่คณจกรรมการบริหารความเส่ียเ 
แลจคณจกรรมการธกาคารอยา่เสม ่าเสมอ โดยรายเากความเส่ียเดา้กเครดิต แลจ Credit Risk Dashboard ำจครอบคลนมถึเภาพรวม
ขอเ Credit Portfolio เช่ก โครเสร้าเแลจคนณภาพขอเ Portfolio การกรจำนกตวัดา้กเครดิต ความเพียเพอขอเเเิกกกัส ารอเค่าเผื่อหก้ี
สเสัยำจสูญ เป็กตก้ รวมถึเการรายเากผลการปรจเมิกปรจสิุธิภาพเคร่ือเมือบริหารความเส่ียเ การุดสอบภาวจวิกฤตความเส่ียเ
ดา้กเครดิต (Stress Testing) เพ่ือปรจเมิกผลกรจุบุ่ีมีต่อเเิกกอเ นุก เป็กตก้ 

4.6.6 การป้องกนัหรือลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธกาคารมีแกวุาเใกการป้อเกกัหรือลดความเส่ียเดา้กเครดิตุ่ีส าคญัดเัก้ี 

- การก าหกดให้กรจบวกการดา้กสิกเช่ือมีการถ่วเดนลอ ากาำ (Check and Balance) โดยำดัโครเสร้าเอเคก์รดา้กการตลาด 
การวเิคราจห์ความเส่ียเ แลจผูมี้อ  ากาำอกนมติัสิกเช่ือ ใหแ้ยกออกำากกกัอยา่เชดัเำก  

- การก าหกดรจดบัอ ากาำอกนมติัใหเ้ป็กไปตามรจดบัความเส่ียเ (Risk-Based Authority)   
- การก าหกดหลกัเกณฑเ์พ่ือใชเ้ป็กมาตรฐากใกการอ ากวยสิกเช่ือภายใตก้รอบโครเการ (Product Program) ซ่ึเครอบคลนม

ถึเคนณสมบติัลูกคา้เป้าหมาย เเ่ือกไข วเเเิก หลกัปรจกกั เป็กตก้ 
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- การก าหกดกโยบายใกการรับหลกัปรจกกั โดยแบ่เกลน่มุรัพยสิ์กุ่ีำจรับเป็กหลกัปรจกกั สภาพคล่อเ แลจอตัราการ
รับหลกัปรจกกัุ่ีเหมาจสม 

4.6.7 แนวทางทีใ่ช้ในการก าหนดเพดานควบคุมความเส่ียง 

ธกาคารให้ความตรจหกกัถึเความเส่ียเำากการกรจำนกตวัขอเพอร์ตสิกเช่ือ ซ่ึเเป็กส่วกส าคญัขอเการบริหารความเส่ียเ
ด้ากเครดิต ธกาคารำึเมีการบริหารำัดการรวมถึเการรายเากการกรจำนกตัวขอเสิกเช่ือ แลจคนณภาพขอเพอร์ตสิกเช่ืออย่าเ
สม ่าเสมอ โดยมน่เหมายุ่ีำจป้อเกกัไม่ให้พอร์ตมีความเส่ียเำากการให้สิกเช่ือแก่ภาคธนรกิำใดธนรกิำหก่ึเมากเกิกไป กอกำากก้ี
ธกาคารยเัไดก้ าหกดวเเเิกสูเสนดใกการให้สิกเช่ือต่อกลน่มลูกคา้ (Single Lending Limit) ปรจเภุต่าเๆ ไวเ้ป็กสัดส่วกร้อยลจขอเ
เเิกกอเ นุกขอเธกาคาร ซ่ึเเป็กไปตามปรจกาศขอเธกาคารแห่เปรจเุศไุย 

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

- การผิดกัดช ารจหก้ี หมายถึเ การุ่ีลูกหก้ีผิดกัดช ารจหก้ี (เเิกตก้หรือดอกเบ้ีย) เกิกกวา่ 90 กบัแต่วกัถึเก าหกดช ารจ 
ไม่วา่ำจเป็กไปตามเเ่ือกไขหรือเเ่ือกเวลาตามสญัญา หรือวกัุ่ีธกาคารุวเถามหรือเรียกใหช้ ารจคืก แลว้แต่วกัใดำจถึเก่อก หรือ
ลูกหก้ีุ่ีำดัเป็กสิกุรัพยำ์ดัชั้กต ่ากว่ามาตรฐาก ตามปรจกาศธกาคารแห่เปรจเุศไุยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การำดัชั้ก แลจการกกั
เเิกส ารอเขอเสถาบกัการเเิก 

- การดอ้ยค่าขอเสิกุรัพย ์หมายถึเ การุ่ีราคาตลาดขอเสิกุรัพยล์ดลเอยา่เเป็กสารจส าคญัใกรจหวา่เเวด โดยำ ากวก
ุ่ีลดลเกั้กสูเกวา่ำ ากวกุ่ีคาดวา่ำจลดลเตามเวลาุ่ีผา่กไปหรือำากการใชเ้ากตามปกติ 

4.6.9 การจดัช้ันสินทรัพย์และการกนัส ารอง 

ธกาคารมีำัดชั้กสิกุรัพย ์แลจตั้ เค่าเผื่อหก้ีสเสัยำจสูญตามหลักเกณฑ์ขอเธกาคารแห่เปรจเุศไุย โดยแบ่เแยก
สิกุรัพยใ์กพอร์ตสิกเช่ือออกเป็ก 6 รจดบั ตามรจยจเวลาุ่ีลูกหก้ีคา้เช ารจเเิกตก้หรือดอกเบ้ีย หรือเขา้เเ่ือกไขอ่ืกๆ ตามุ่ีได้
ก าหกดไว ้แลจมีการกกัค่าเผื่อหก้ีสเสยัำจสูญตามรจดบัขอเการำดัชั้กดเัก้ี 

- สิกุรัพยำ์ดัชั้กปกติ แลจำดัชั้กกล่าวถึเเป็กพิเศษหรือำดัชั้กควรรจวเัเป็กพิเศษ ำจใชว้ธีิผลต่าเขอเยอดหก้ีคเคา้เตาม
บญัชีกบัราคาปรจเมิกหลกัปรจกกัตามเกณฑ์ุ ี่ธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกด คูณดว้ยอตัราร้อยลจ 1 แลจร้อยลจ 2 ตามล าดบั 

- สิกุรัพยำ์ดัชั้กต ่ากว่ามาตรฐาก ชั้กสเสัย แลจชั้กสเสัยำจสูญ ำจตั้เส ารอเใกอตัราร้อยลจ 100 ขอเส่วกต่าเรจหว่าเ
ยอดหก้ีคเคา้เตามบญัชี กบัมูลค่าปัำำนบกัขอเกรจแสเเิกสดุ่ีคาดวา่ำจไดรั้บำากการำ าหก่ายหลกัปรจกกัโดยใชว้ิธีการค ากวณ
ตามุ่ีธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกด 

- สิกุรัพยำ์ดัชั้กสูญ ธกาคารตดัออกำากบญัชีุั้เำ ากวก 

กอกำากการกกัส ารอเตามเกณฑ์ขั้กต ่าุ่ีธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกดแลว้ ธกาคารยเัมีกโยบายกกัส ารอเส่วกเกิก
เพ่ิมเติม เพ่ือรอเรับความสูญเสียุ่ีเป็กผลสืบเก่ือเำากเหตนการณ์ความเส่ียเใกอกาคตดว้ย ตามความเหมาจสม 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารเเเิกกอเ นุกปรจำ าปี 2557 

15 

4.7 ข้อมูลทัว่ไปของฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ 

ตารางที ่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 27,286,071                 24,437,278                 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 22,632,122                 19,602,388                 

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 4,192,201                   4,503,372                   

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 461,748                      331,518                      

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ  3/ 295,961                      278,332                      

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต -                              -                              

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                              -                              

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 295,961                      278,332                      
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 ้ 

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 27,286,071          22,632,122              4,192,201            461,748                     295,961           -                          -                      295,961                  

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

รวมทั้งส้ิน 27,286,071          22,632,122              4,192,201            461,748                     295,961           -                          -                      295,961                  

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                  
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารเเเิกกอเ นุกปรจำ าปี 2557 

17 

ตารางที ่ 10  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ก่อนพจิารณา
ผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื 

หน่วย : พันบาท

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

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 6,483,714            20,802,357          27,286,071          6,166,228            18,271,050          24,437,278           

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ1/ 2,607,758            20,024,364          22,632,122          2,255,651            17,346,737          19,602,388           

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 3,414,208            777,993               4,192,201            3,579,059            924,313               4,503,372             

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 461,748               -                       461,748               331,518               -                       331,518                

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/ 43,748                 252,213               295,961               56,921                 221,411               278,332                

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟเครดิต
-                       -                       -                       -                       -                       -                        

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                       -                       -                       -                       -                       -                        

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 43,748                 252,213               295,961               56,921                 221,411               278,332                
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี

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

รายการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
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ตารางที ่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงด้านเครดติจ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้และตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด  

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 21,110,876              1,541,668              146,856             158,373             521,121             23,478,894              -                   

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

รวมทั้งส้ิน 21,110,876              1,541,668              146,856             158,373             521,121             23,478,894              -                   

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              -                   
1/ รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2557

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

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

หน่วย : พันบาท

General 

Provision2/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 699,506               2,428                   -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                       -                       -                                  

รวมทั้งส้ิน 147,268               699,506               2,428                   -                                  

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                 -                                  
1/ รวมมูลคา่เงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงินดว้ย

2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2557

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

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

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 135,712               2,622                         -                       -                       150                      138,484               

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 6,227,389            310,983                     18,523                 37,162                 108,867               6,702,924            

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 1,822,692            79,673                       2,323                   581                      25,123                 1,930,392            

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 2,327,075            183,910                     14,893                 7,654                   57,334                 2,590,866            

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 4,313,660            354,522                     45,189                 60,215                 155,103               4,928,689            

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 3,960,268            501,163                     46,960                 48,430                 130,319               4,687,140            

7. อ่ืนๆ 2,324,080            108,795                     18,968                 4,331                   44,225                 2,500,399            

รวม 21,110,876          1,541,668                  146,856               158,373               521,121               23,478,894          

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          

* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2556

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2557
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ตารางที ่ 14 มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวม ดอกเบีย้ค้างรับ * จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญที่

ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 359                      -                       150                      -                       

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 103,937               -                       44,057                 -                       

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 14,946                 -                       12,189                 -                       

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 28,082                 -                       10,239                 -                       

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 119,766               -                       82,042                 -                       

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 233,103               2,404                   175,393               15,055                 

7. อ่ืนๆ 199,313               24                        168,739               1,285                   

รวม 147,268               699,506               2,428                   120,140               492,809               16,340                 

* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 

ตารางที ่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific 
provision) ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision

Specific 

provision
รวม

General 

Provision

Specific 

provision
รวม

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

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                     2,428                 2,428                 -                     16,340               16,340               

เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด 27,128               209,125             236,253             (51,871)              347,853             295,982             

เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 147,268             699,506             846,774             120,140             492,809             612,949             
* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
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ตารางที ่ 16 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 28,112,933                145,943                     28,258,876          25,817,123            150,766                     25,967,889          

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

3,711,750                  -                             3,711,750            4,320,418              -                             4,320,418            

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั

การเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

446,254                     -                             446,254               385,460                 -                             385,460               

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
3,187,311                  55,194                       3,242,505            2,406,708              95,744                       2,502,452            

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 15,269,644                90,749                       15,360,393          11,864,827            55,022                       11,919,849          

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 4,634,735                  -                             4,634,735            5,428,337              -                             5,428,337            

      6. สินทรัพยอ่ื์น 863,239                     -                             863,239               1,411,373              -                             1,411,373            

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 362,260                     -                             362,259               301,091                 1,900                         302,990               

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

    รวม 28,475,193                145,943                     28,621,135          26,118,214            152,666                     26,270,879          

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารเเเิกกอเ นุกปรจำ าปี 2557 

23 

สถาบันจดัอนัดบัเครดติภายนอก 

ธกาคารเุียบเคียเ Rating ำากสถาบักำัดอักดับเครดิตภายกอก (External Credit Assessment Institutions – ECAIs) กับ 
Rating Grade ขอเลูกหก้ี โดยสถาบกัำดัอกัดบัเครดิตภายกอกุ่ีธกาคารเลือกใชำ้ ากวก 4 สถาบกัไดแ้ก่ Standard and Poor’s, Fitch 
Ratings, บริษัุ  ุ ริสเรุติ้เ ำ ากดั (TRIS Rating) แลจบริษัุ  ฟิุชเ์รุติ้เ (ปรจเุศไุย) ำ ากดั (Fitch Rating (Thailand)) ดเัก้ี 

1. ลูกหก้ีภาครัฐบาลแลจธกาคารกลาเ แลจลูกหก้ีอเคก์รปกครอเส่วกุอ้เถ่ิก อเคก์ารขอเรัฐ แลจรัฐวิสาหกิำ (PSEs) ุ่ี
ใช้ก ้ าหกักความเส่ียเเหมือกกับลูกหก้ีภาครัฐบาล ลูกหก้ีสถาบักการเเิก แลจลูกหก้ีบริษัุหลกัุรัพย์ เลือกใช้
สถาบกัำดัอกัดบัเครดิตภายกอก ไดแ้ก่ Standard and Poor’s แลจ Fitch Ratings 

2. ลูกหก้ีธกาคารเพ่ือการพฒัการจหวา่เปรจเุศ (MDBs) ุ ี่ไม่เขา้เกณฑก์ ้ าหกกัความเส่ียเ = 0 เลือกใชส้ถาบกัำดัอกัดบั
เครดิตภายกอก ไดแ้ก่ Standard and Poor’s แลจ Fitch Ratings 

3. ลูกหก้ีธนรกิำเอกชก ลูกหก้ีอเคป์กครอเส่วกุอ้เถ่ิก อเค์การขอเรัฐ แลจรัฐวิสาหกิำ (PSEs) ุ่ีใชก้ ้ าหกกัความเส่ียเ
เหมือกกบัลูกหก้ีธนรกิำเอกชก เลือกใชส้ถาบกัำดัอกัดบัเครดิตภายกอก ไดแ้ก่ บริษัุ  ุ ริสเรุติ้เ ำ ากดั (TRIS Rating) 
แลจ บริษัุ  ฟิุชเ์รุติ้เ (ปรจเุศไุย) ำ ากดั (Fitch Rating (Thailand)) 

กระบวนการก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนี ้

ธกาคารเุียบเคียเ Rating ุ่ีลูกหก้ีไดรั้บำากสถาบกัำดัอกัดบัเครดิตภายกอกกบั Rating Grade ขอเลูกหก้ีุ่ีธกาคารแห่เ
ปรจเุศไุยก าหกดไวใ้กปรจกาศธกาคารแห่เปรจเุศไุย เร่ือเ หลกัเกณฑก์ารค ากวณสิกุรัพยเ์ส่ียเดา้กเครดิตส าหรับธกาคาร
พาณิชยโ์ดยวิธี Standardized Approach (SA) เพ่ือใชเุ้ียบเคียเกบัก ้ าหกกัความเส่ียเตามปรจเภุลูกหก้ีุ่ีธกาคารแห่เปรจเุศไุย
ก าหกด 
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ตารางที ่ 17 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก  
Specific provision หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA 

หน่วย : พนับาท

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

3,947,727          -                  -                  -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกั

ความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

-                    80,070             131,807           -                  -                  -                  -                    -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                    203,906           303,288           10,165             -                  -                  -                    -                     -                     -                     2,365,073          -                     

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 14,499,782        -                     

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                  -                    4,266,967          -                     366,811             -                     -                     

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                    -                  -                  -                  -                  923,392           831,333             -                     -                     -                     328,555             -                     

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

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                    -                  -                  -                  -                  -                  68                      -                     115,889             1,877                 118,292             126,135             

1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2557

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating
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หน่วย : พนับาท

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             

1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2556

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating
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การป้องกนัหรือปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

- กโยบาย แลจกรจบวกการบริหารแลจปรจเมิกมูลค่าหลกัปรจกกั 

ธกาคารตรจหกกัดีวา่ ความเส่ียเุาเดา้กเครดิตเป็กความเส่ียเุ่ีอาำก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธกาคาร โดยส่วกใหญ่เกิดำากการ
ให้สิกเช่ือ ซ่ึเสามารถปรับลดความเส่ียเไดโ้ดยอาศยัหลกัปรจกกั แลจการค ้ าปรจกกั ธกาคารำึเำดัุ ากโยบายหลกัปรจกกั เพ่ือใชเ้ป็ก
แกวุาเปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ุ ี่ธกาคารแห่เปรจเุศไุยก าหกด 

- ปรจเภุหลกัปรจกกั แลจปรจเภุการค ้าปรจกกัุ่ีส าคญัขอเธกาคาร 

หลกัปรจกกัุาเการเเิก หลกัปรจกกัุ่ีไม่ใช่ 

หลกัปรจกกัุาเการเเิก 

ผูค้  ้าปรจกกั 

 เเิกสด เเิกฝากธกาคาร หรือบตัรเเิกฝาก 
พกัธบตัรรัฐบาล 

 ุอเค า 

 หนก้สามญัุ่ีมีการซ้ือขายกกัใกตลาด
หลกัุรัพยแ์ห่เปรจเุศไุย 

 การอาวลั โดยธกาคารพาณิชย ์ 

 อสเัหาริมุรัพย ์

 ยากพาหกจ 

 เคร่ือเำกัร 

 รถำกัรยากยกต ์

 รัฐบาล / ธกาคารกลาเ 

 รัฐวสิาหกิำ 

 ธกาคารพาณิชย ์

 บริษัุ เอกชก 

 

ุั้เก้ีปรจเภุขอเหลกัปรจกกัุ่ีก ามาใชป้รับลดความเส่ียเดา้กเครดิตำจตอ้เเป็กหลกัปรจกกัุาเการเเิก หรือการค ้าปรจกกั 
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ตารางที ่ 18 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA จ าแนกตามประเภทของ
หลกัประกนั 

หน่วย : พันบาท

หลักประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้าน

เครดิต

หลักประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้าน

เครดิต

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,221,640               234,377                  1,106,981               264,102                  

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                         -                         -                         -                         

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์

-                         234,377                  -                         264,102                  

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
360,072                  -                         316,477                  -                         

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 860,611                  -                         789,278                  -                         

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 957                         -                         1,226                      -                         

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                         -                         -                         -                         

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 68                           -                         6,732                      -                         

    รวม 1,221,708               234,377                  1,113,713               264,102                  
*มูลคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแลว้
1/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้ ามาปรับลดความเส่ียงได ้ (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

 

4.8 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพือ่การธนาคาร 

ฐากจความเส่ียเำากการลเ นุกตราสาร นุกใกบญัชีเพื่อการธกาคาร ปรจกอบดว้ยตราสาร นุกุ่ีำดัปรจเภุเป็ก “หลกัุรัพยอ่ื์ก” ุ่ี
ถือไวเ้พ่ือวตัถนปรจสเคต์่อไปก้ี "เเิกลเ นุกุัว่ไปใกการปรับโครเสร้าเหก้ี 

เเิกลเ นุกใกตราสาร นุกซ่ึเไม่ใช่หลกัุรัพยใ์กความตอ้เการขอเตลาดแสดเใกเบการเเิกดว้ยราคา นุกสนุธิำากค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ขอเเเิกลเ นุก (ถา้มี) ขาด นุกำากการดอ้ยค่าขอเเเิกลเ นุกดเักล่าวำจแสดเไวใ้กเบก าไรขาด นุกเบ็ดเสร็ำ 
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ตารางที ่ 19 มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

1. มูลคา่ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ -                              -                              

     1.1. มูลคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) -                              -                              

     1.2. มูลคา่ตราสารทนุอ่ืนๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 1,720                          573,215                      

2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -                              -                              

3. ส่วนเกินทนุ(ต ่ากวา่ทนุ)สุทธิจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย -                              -                              

4. มูลคา่เงินกองทนุขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ีธนาคารใชวิ้ธี SA 146                             48,723                         

5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 19 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 
 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน ไม่มีขอ้มูล
 

 



                          การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารเเเิกกอเ นุก ปรจำ าปี 2557 

29 

ตารางที ่ 20 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)  

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกั

เงินกองทนุในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ ์Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 3,000,000               

1.2 8,563                      

1.3 2,300                      

1.4

1.4.1 ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตน้งวด (550,858)                

1.4.2 รายการปรับปรุงก าไรสะสม (9,600)                    

1.5

1.5.1 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ี 1,189                      4,758                                  

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 2,451,594               

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                           

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                           

3.1 -                           

3.2 20,019                    80,078                                

3.3 64,753                    

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 84,772                    

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 2,366,822               

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ Additional tier 1 (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                           

5 หกั -                           

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT 1) -                           

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 2,366,822               

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2

6.1 147,268                  

7 หกั -                           

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 147,268                  

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2) 2,514,090               

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด  31 ธันวาคม 2557

ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

ผลขาดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 2
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6. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล   www.tcrbank.com 

วนัทีเ่ปิดเผยข้อมูล :  30 เมษายน 2558 

ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธันวาคม 2557 


