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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนของธนาคาร จัดทาขึ้นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการที่ 3 (Basel III Pillar 3) ที่กาหนดให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ซึ่ งข้อมูลในส่ วนของรายครึ่ งปี ให้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ ยวกับโครงสร้างและความเพียงพอ
ของเงิ นกองทุ น การประเมิ นความเสี่ ยงด้านตลาด ข้อมูลคุ ณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่ นับเป็ นเงิ นกองทุ น และ
การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงทยอยนับตามหลักเกณฑ์ Basel III ในส่ วนของข้อมูลรายปี จะเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ ธนาคารจะจัดให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญ
ธนาคารมุ่งที่จะบริ หารความเสี่ ยงที่มีมาตรฐานและมีการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อที่ให้ธนาคาร
สามารถดารงเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับการประกอบธุรกิจ ซึ่ งในการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน เป็ นการใช้
กลไกลตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่ งใสในด้านข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความ
เสี่ ยงของตนเอง และให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร โดยธนาคาร
จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายครึ่ งปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่ งธนาคารจะเปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิ ง
คุ ณภาพตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมู ลที่ แสดงเพื่ อการเปรี ยบเที ยบนั้ นเป็ นข้อมู ล ณ วันสิ้ นงวดปั จจุ บัน
เปรี ยบเทียบกับข้อมูล ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า 1 งวด โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางเวปไซต์ของธนาคาร www.tcrbank.com
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามฐานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซึ่งจะเปิ ดเผยข้อมูลในระดับเฉพาะธนาคาร (Solo Basis)
3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุนขั้นต่ าของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มเติม โดยกาหนด
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า และอัตราส่วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ธนาคารต้องดารง 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ ม เพื่อรองรับผลขาดทุ นในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารดารงเงิ นกองทุ น
เพิ่มเติมในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติเผื่อไว้นาไปใช้ในภาวะที่ ธนาคาร ประสบผลขาดทุนหรื ออยูใ่ นช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้งช่วยลด
โอกาสที่ระดับอัตราส่ วนเงินกองทุนจะต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดด้วย
2. เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ ม เพื่ อรองรั บความเสี่ ยงเชิ งระบบที่ อาจเกิ ดขึ้ นในช่ วงเศรษฐกิ จขาลง (Countercyclical buffer)
เพื่อให้ธนาคารดารงเงินกองทุนในลักษณะที่ สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่จะก่อตัวเป็ นความเสี ยหายกับระบบโดยรวม (System-wide
risk) เช่ น ในยามที่ เศรษฐกิ จมี อตั ราการเติ บโตสิ นเชื่ อมากในระดับร้ อนแรง (Excessive credit growth) เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารจากเหตุดงั กล่าว
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ทาให้ธนาคารมี ความมัน่ คงและแข็งแกร่ งมากขึ้ น โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 กาหนดให้ธนาคารดารง
อัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่ มในส่ วนของ Conservation buffer จากการด ารงอัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ขั้น ต่ าอี กร้ อยละ 2.5
ของสิ นทรัยพ์เสี่ ยงทั้งสิ้ น และดารงอัตราส่ วนเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Countercyclical buffer เพิ่ มอี กร้ อยละ 0 ถึ ง 2.5
ของสิ นทรั ยพ์เสี่ ยงทั้งสิ้ น ซึ่ งในส่ วนของเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ ม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย ยังไม่ มี
กาหนดการบังคับใช้เกณฑ์ในเรื่ องนี้ ทั้งนี้ ได้ให้ธนาคารทยอยดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer
ในแต่ละปี เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 0.625 เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ท าให้อตั ราส่ วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นที่รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer แล้วเท่ากับร้อยละ 11
ธนาคารให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงและการบริ หารเงิ นกองทุ น เพื่ อให้มี ระดับเงิ นกองทุ นที่ มี ความ
เหมาะสม และเพียงพอที่ จะสนับสนุ นกลยุทธ์ทางธุ รกิ จและการขยายธุ รกิ จ รวมทั้งเพื่อปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ โดย
ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม่าเสมอ
เพื่อประกอบการวางแผนการดาเนินงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ธนาคารมีกระบวนการบริ หารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิ จของธนาคาร รวมทั้งมี กระบวนการ
ประเมิ น ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงิ นกองทุ นอย่างสม่ าเสมอต่อคณะกรรมการชุ ดต่างๆ เพื่อให้การบริ หารจัดการ
เงินกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเงินกองทุนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ Basel III ทั้ง 3 หลักการ (Pillars) ได้แก่
หลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ า (Pillar 1) หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงิ นกองทุ นโดยทางการ (Pillar 2) และหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนสาหรับธนาคาร (Pillar 3) ซึ่ งธนาคารตระหนักว่าเงิ นกองทุ นเป็ นแหล่งเงิ นทุ น ที่ มีมูลค่าและ
ความส าคัญมากในการดาเนิ นธุ รกิ จของสถาบันการเงิ น ดังนั้น การจัดการเงิ นกองทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ผล จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะสะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ
3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 5,277.73 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 4,919.37 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 จานวน 358.36 ล้านบาท
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญมาจากทุนที่ชาระแล้ว
ข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดงั นี้
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)

รายการ
1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ทีจ่ ะซื้อหุ ้น
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.6 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
2.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)

31 ธันวาคม 2560
4,919,372
4,919,372
5,000,000
18,675
2,300
128,977
1,910
1,910
(232,490)
358,357
358,357
5,277,729

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2560
4,759,990
4,759,990
5,000,000
17,745
2,300
(53,249)
2,066
2,066
(208,872)
336,725
336,725
5,096,715

* เช่น ผลขาดทุนสุ ทธิ,สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
เท่ากับร้อยละ 14.79 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 5.75 และเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ ากับร้อยละ 14.79 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 7.25
โดยมีอตั ราส่ วนเงินกองทุ นทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 15.87 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 9.75 (ดูรายละเอียดในข้อ 3.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 ธนาคาร ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ ยงด้านเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านตลาด (ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า)

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

Basic Indicator Approach (BIA)
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3.4 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ ละด้ าน
ธนาคารดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยกาหนดให้ธนาคาร
ต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นจานวน 5,277.73 ล้านบาท เที ยบกับมูลค่าเงิ นกองทุ นขั้นต่ า
ที่ ตอ้ งดารงและเงินกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจานวน 3,243.19 ล้านบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นสูงกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่รวมเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วน
ของ Conservation buffer แล้ว จ านวน 2,034.54 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิ นกองทุ นขั้นต่ าที่ รวมเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มในส่ วนของ
Conservation buffer แล้ว สาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 2,795.19 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจานวน 448.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ ธนาคาร ไม่มีการดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่องจากธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
โดยมี รายละเอียดของเงิ นกองทุนขั้นต่ าและเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer ที่ ธนาคารต้องดารงเพื่อรองรั บ
ความเสี่ ยง แยกตามประเภทความเสี่ ยง โดยแสดงข้อมู ลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท

เงินกองทุนขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์

31 ธันวาคม 2560 *
เงินกองทุนขั้นต่า และ
เงินกองทุนส่วนเพิ่ม

31 ธันวาคม 2560 **
เงินกองทุนขั้นต่า

30 มิถนุ ายน 2560 **
เงินกองทุนขั้นต่า

Conservation buffer

ลู กหนี้ที่ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมด

2,681,104

2,337,372

2,198,100

-

-

-

2,441

2,128

3,659

271,826

236,977

307,623

2,230,359
117,284
59,194
114,084
2,795,188

1,944,415
102,247
51,605
99,458
2,436,830

1,727,189
112,607
47,022
91,633
2,289,733

* เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 9.75
** เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.5
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA

เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด 1

31 ธันวาคม 2560 * 31 ธันวาคม 2560 ** 30 มิถุ นายน 2560 **
เงินกองทุ นขั้นต่าและ เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด
1

หน่วย : พันบาท

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารไม่มีปริ มาณธุ รกรรมในบัญชีเพื่อการค้า

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี BIA

เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560 * 31 ธันวาคม 2560 ** 30 มิถุ นายน 2560 **
เงินกองทุ นขั้นต่าและ เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

447,999

390,563

333,441

* เงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 9.75
** เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.5

3.5

อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมี อตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 15.87 โดยแสดงข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อ
สินทรัพย์ เสี่ยงและอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่ วย : %

อัตราส่ วน การดารงเงินกองทุน

31 ธันวาคม 2560
ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ธนาคาร

30 มิถุ นายน 2560
ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ธนาคาร

กาหนด *

กาหนด *

1. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

14.79

5.75

15.42

5.75

2. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

14.79

7.25

15.42

7.25

3. เงิ นกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

15.87

9.75

16.52

9.75

* ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer)
เริ่มตัง้ แต่ 1 มกราคม 2559 อัตราส่วนเงินกอนทุนขัน้ ต่าร้อยละ 8.5 และเพิม่ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 โดยจะทยอยเพิม่ ขึ้นในแต่ละปี ร้อยละ 0.625 ต่อปี และจะครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562
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4. ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
ธนาคารยึดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีเป้ าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และสร้างผลตอบแทน
อย่างมัน่ คงในระยะยาว หลักการสาคัญที่ธนาคารใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงคือ การบริ หารความเสี่ ยงแบบรวมศูนย์ โดยการ
จัด โครงสร้ างองค์ก รที่ ต ระหนักถึ งความส าคัญ และเอื้ อต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้านต่ างๆ มี ก ารก าหนดหน้าที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไว้อ ย่างชัด เจนสอดคล้อ งกับ หลัก การควบคุ ม ภายในที่ ดี โดย
โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวม จะมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
การกากับดูแลความเสี่ ยงของธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบบริ หารความเสี่ ยงใน
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงตอบสนองความท้าทายของคุณภาพสิ นเชื่อ และแผนธุรกิจ ทั้งยังได้
มีการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการจัดรู ปแบบองค์กรภายในกลุ่มงานบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุม
ความเสี่ ยงทุกด้าน โดยผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และการยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี มีระบบการรายงานติดตาม
ความเสี่ ยง เครื่ องมือจัดการ และกระบวนการ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึ งความส าคัญ ของการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ มี ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การระบุ การวัดการ
ประเมิน การติดตามและการรายงานความเสี่ ยงมีประสิ ทธิภาพและทันต่อสภาวะการณ์ และสามารถควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
การบริหารความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนิ นงาน และการน าไปปฏิ บัติ ไม่
เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรื อการดารงอยู่
ของกลุ่ ม ธุ รกิ จ ทางการเงิ น ของธนาคาร ดั งนั้ น คณะกรรมการธนาคารและผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง จึ งได้ ร่ ว มกั น วางแผน
กลยุทธ์และแผนดาเนิ นงานอย่างรอบคอบ ส่ งเสริ มการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่
เหมาะสมสาหรับการนาไปปฏิบตั ิ อาทิ การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุม
การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปั ญหาของธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนาคารนากรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์มาใช้ โดยผ่านกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้
1) การจัดทาแผนกลยุทธ์ท้ งั ระยะยาวและระยะสั้น
2) การติดตามผลประกอบการ เปรี ยบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3) การประเมินผลในภาพรวม โดยคานึงถึงปั จจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
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4) การปรั บ เปลี่ ยนและแก้ไขแผนกลยุท ธ์ เพื่ อให้ส อดคล้องตามผลประกอบการและสถานการณ์ ล่าสุ ด รวมทั้ง
รายงานการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์เสนอทั้งต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมัน่ ใจใน
การดาเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
4.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาตราสาร ซื้อขายในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
หากพิจารณาตามธุ รกรรมที่ มีอยู่ของธนาคาร ธนาคารจะมีความเสี่ ยงด้านตลาดจากธุ รกรรมในบัญชี เพื่อการธนาคาร
ที่ มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย และราคาตราสารทางการเงิ น โดยภาพรวมธนาคารมี ความเสี่ ยงด้านตลาดในระดับ
ต่า ความเสี่ ยงของธนาคารไม่สูงมากนัก เนื่ องจากพอร์ตสิ นเชื่อและเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายุครบกาหนดที่เหมาะสม
และในส่ วนของเงิ นลงทุ น ธนาคารไม่มีนโยบายที่ จะท าธุ รกรรมเพื่อการค้า การลงทุ นส่ วนใหญ่ เป็ นการลงทุ นในตราสารหนี้
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการดารงสภาพคล่องตามกฎหมาย
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด ธนาคารกาหนดนโยบายในการทาธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารรวมทั้งนโยบาย
ในการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการทาธุรกรรม การบริ หารความเสี่ ยง และติดตามดูแลความเสี่ ยงเป็ นรายเดือน
อย่างสม่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ ยงด้วยการกาหนดเพดานความเสี่ ยง และระดับสัญญาณเตือนภัย
4.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมีการดาเนิ นกล
ยุทธ์ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิ ศทางดอกเบี้ยในอนาคต และให้เคลื่อนไหวอยูใ่ นกรอบ
ความเสี่ ยงที่กาหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิ ศทางดอกเบี้ย และพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความ
เสี่ ยงให้ สะท้อนกับความเป็ นจริ งมากที่ สุ ด รวมทั้งมี การติ ดตามฐานะความเสี่ ยงด้วยความถี่ มากขึ้ น หากมี การเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี้ สินอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีการจัดทารายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 1 - 2 ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ที่ อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ ย นอกจากนี้ ธนาคารมีการจาลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริ หารรายได้ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ให้มี
เสถียรภาพไม่วา่ ทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
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ตารางที่ 7 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
หน่วย : พันบาท

สกุล เงิน
บาท
อืน่ ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบีย้

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
33,332
23,008
33,332
23,008

* ให้ธนาคารพาณิ ชย์ใช้รอ้ ยละการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 100 bps

ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าของ
ธนาคาร พบว่าจะส่งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ สกุลเงินบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 33.33 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่
แล้วพบว่ามีค่ามากกว่า 10.32 ล้านบาท
4.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารอาจไม่สามารถชาระเงินตามภาระผูกพันเมื่อ
ถึงกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุน
ได้ แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้นการลงทุ นในสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจาย
ความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ทั้งในส่ วนของสิ นทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน ส่ วนกระบวนการการบริ หารความเสี่ ยง
ของธนาคาร ก าหนดให้ มี การจัดระดับเตื อนภัยด้านสภาพคล่ อง (Management Action Triggers) เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการส่ ง
สัญญาณให้กับผูบ้ ริ หาร ควบคู่กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้ อมทั้งได้จดั ให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ น
ด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าธนาคารสามารถชาระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้
และมี ความสอดคล้องกับแหล่ งเงิ นทุ นที่ สามารถเข้าถึ งได้ด้วยต้นทุ นที่ เหมาะสมในเวลาที่ ต ้องการ รวมทั้งช่ วยให้ ธนาคาร
มี สภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่ วงเวลา โดยมี การทบทวนอย่างสม่ าเสมอเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ
เครื่ องมือติดตามความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย อัตราส่ วนด้านสภาพคล่อง และอัตราส่ วนด้านระดับการ
พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น อัตราส่ วนเงิ นให้สินเชื่ อต่อเงินฝาก และอัตราส่ วนเงินฝากของลูกค้ารายใหญ่ 20 ราย
แรก เป็ นต้น นอกจากนี้ มีการใช้ Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติ
อัตราการฝากต่อ อัตราการถอนเงินของลูกค้าเงิ นฝาก และอัตราการรับชาระเงินงวด จากลูกค้าสิ นเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็ นจริ ง รวมทั้งทดสอบอัตราส่วนดังกล่าว หากมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมแหล่งเงินทุนรองรับได้ทนั กาล
ธนาคารกาหนดให้มีเครื่ องบ่งชี้ความผิดปกติของสภาพคล่องในระดับสัญญาณเตือนภัย และระดับเพดานความเสี่ ยง
โดยการก าหนดเพดานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk Limits) ที่ ครอบคลุ มทั้ งในสถานการณ์ ปกติ (Behavioral
Scenario) และสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น (Stress Test Scenario) เพื่ อสะท้อนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปั จจุ บัน รวมทั้ง
สามารถควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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ธนาคารได้จดั ทาแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทัว่ ไป และภาวะวิกฤต
ที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการกาหนดสมมติฐานที่อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝ้ ากเงินในระดับต่างๆ
และกาหนดวิธีการรองรับปั ญหาด้านสภาพคล่อง โดยมีการกาหนดรายละเอียดการปฏิ บตั ิงานและผูร้ ับผิดชอบในกรณี เกิ ดภาวะ
วิกฤตขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งการจัดเตรี ยมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารจะมี การจาลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉิ นด้านสภาพคล่อง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานสามารถปฏิบตั ิได้จริ งตามแผนงานที่วางไว้
โดยภาพรวม ธนาคารมีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องในระดับต่า ความเสี่ ยงใกล้เคียงจากปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากธนาคาร
มีสภาพคล่องส่ วนเกิ นค่อนข้างสู ง ปั จจัยหลักเกิ ดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารเพิ่มความระมัดระวัง ชะลอการให้
สิ นเชื่ อกับลูกค้า อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงบริ หารสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยมีนโยบายในการกากับการดารง
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง ในสัดส่ วนที่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด และสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ในส่ วนของ เงิ น
ลงทุน ส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรื อที่รัฐบาลค้ าประกัน ซึ่งอยูใ่ นความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสู ง รวมทั้งมี
การบริ หารจัดการที่ดี มีการกากับอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์
4.5 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากความ
บกพร่ อง หรื อความไม่เพียงพอของกระบวนการปฏิ บตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเหตุการณ์หรื อปั จจัยเสี่ ยงที่มาจากภายนอกธนาคาร รวมไปถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่
ธนาคาร ทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อกระทบต่อคุณภาพการให้บริ การ ความเชื่อมัน่ ของลูกค้า และชื่อเสี ยงของธนาคาร จึงเป็ นความ
เสี่ ยงสาคัญที่ธนาคารจัดให้มีการบริ หาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันและลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ธนาคาร รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริ การ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
การบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ ธนาคารดาเนินการภายใต้การกากับดูแลสูงสุ ดโดยคณะกรรมการธนาคาร
ซึ่ งเป็ นผูอ้ นุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ เพื่อให้ทุกหน่ วยงานของธนาคารใช้เป็ นกรอบในการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง คณะกรรมการธนาคารได้มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่ระบุ ประเมิน ติดตาม
และบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดการความเสี่ ยงได้รับการดาเนิ นการโดยผูม้ ี
หน้าที่ รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยให้หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ ทาหน้าที่ บริ หารความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการในภาพรวม
ธนาคารกาหนด บทบาท หน้าที่ ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการ ของหน่ วยงานเป็ น 3 ระดับ เพื่อให้
สามารถช่วยลดกรองความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารให้ได้มากที่สุด หรื ออยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ กล่าวคือ
ระดับ ที่ 1 ท าหน้าที่ โดยทุ ก หน่ ว ยงานซึ่ งเป็ นเจ้าของความเสี่ ย งของหน่ ว ยงานตนเอง (Risk Owner) มี ห น้าที่
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ ยงภายในหน่วยงาน โดยมีผชู ้ านาญความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บัติ ก ารของหน่ ว ยงาน (Operation Risk Specialist : ORS) ท าหน้าที่ ส นับ สนุ น ส่ งเสริ ม และ
ประสานงานกับหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ในการใช้เครื่ องมือ และมีการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด
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ระดับที่ 2 ทาหน้าที่โดยหน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ และกลุ่มผูช้ านาญ
เฉพาะทาง เช่น หน่วยงานการบัญชี หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานกฎหมาย เป็ นต้น ทา
หน้าที่สนับสนุน แนะนาวิธีการหรื อแนวทางให้หน่วยงานในระดับที่ 1 ใช้ดาเนินการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง
ระดับที่ 3 ทาหน้าที่ โดยหน่ วยงานตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยง และระบบการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ธนาคารให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่จะเกิดจากปั จจัยภายในธนาคาร
และปั จจัยภายนอก กล่าวคือ
ปั จจัย ภายใน : มี ก ารจัด ท านโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ ก าร แนวทางปฏิ บัติ งาน คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านที่ มี
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเดี ยวกันทั้งองค์กร และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
หน่ วยงานตรวจสอบ และหน่ วยงานกากับการปฏิ บัติ ตามกฏเกณฑ์ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิ บัติงานของแต่ล ะ
หน่ ว ยงาน มี ก ารควบคุ ม ภายในอย่างเพี ยงพอ และการปฏิ บัติ งานเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง การ
ดาเนิ นการเพื่อเสริ มสร้างกระบวนการ และจิ ตสานึ กในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การให้เกิ ดขึ้ นในทุ กระดับของ
องค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยการอบรมและสื่ อสารนโยบาย ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และการจัดทา
เครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบาย มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความ
เสี่ ยงที่ แฝงอยูใ่ นกระบวนการทางานของตนเอง และตระหนักว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร
ปั จจัยภายนอก : ธนาคารมี การบริ หารความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอก ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้เกิ ด
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร และการให้บริ การแก่ลูกค้า ดังนี้






การจัด ท าแผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่างต่อ เนื่ อ ง (แผน BCP) ให้สามารถรองรั บ ภาวะวิกฤต หรื อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นต่าง ๆ ซึ่งในปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ และแนวโน้มมีระดับความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น โดยให้
มีการทดสอบและทบทวนแผนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถนาไปปฏิ บตั ิงานได้จริ ง ธนาคาร
สามารถให้บริ การธุรกรรมงานที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่อง หรื อกลับมาดาเนินการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
การบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Outsourcing) ซึ่ งธนาคารใช้ประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผูใ้ ห้บริ การ มาเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานของธนาคาร โดย
ธนาคารต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า และบุคคลภายนอกเสมือนธนาคารเป็ นผูด้ าเนินการเอง เช่น การคุม้ ครอง
ข้อมูลลูกค้า ความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจและให้บริ การลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง และมีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริ การ เป็ นต้น ธนาคารจึงกาหนดให้ผใู ้ ช้บริ การมีการพิจารณาขอใช้บริ การ
และมี การประเมิ นผลการใช้บ ริ การ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดและนาเสนอต่อ หน่ วยงานที่ ทาหน้าที่
พิจารณาอนุมตั ิ ได้แก่ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ เพื่อกากับดูแลหน่วยงานให้ดาเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
การพิจารณาให้มีการทาประกันภัย เพื่อรองรับหรื อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
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การดาเนินการในปี 2560 ธนาคารมีการดาเนินการที่สาคัญในบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ดังนี้
1.

2.

3.

4.
5.
6.

ด้านบุคคลากร มีการปรับปรุ งกระบวนการสรรหา เพื่อจัดหาพนักงานสิ นเชื่อที่ มีคุณภาพเข้าร่ วมงานกับ
ธนาคารให้ได้ตามแผนงาน โดยประสานความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็ นพันธมิตรในการจัดส่ ง
นักศึ กษามาสมัครงาน การให้ทุนการศึ กษาต่อ รวมทั้งมีแผนงานในการรักษาทรัพยากรบุ คคลให้อยูก่ ับ
องค์กร เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน และแผนงานการพัฒนาบุคคลากร เพื่อ พัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน มีการจัดกระบวนการภายในหน่วยงานปฏิบตั ิการกลางให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้นโดยการพัฒนาปรับปรุ งระบบเข้ามาแทนที่กระบวนการที่เป็ น Manual ทาให้กระบวนการเป็ นอัตโนมัติ
มากขึ้น เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ ลด Turnaround Time และข้อผิดพลาดในการทางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทางการ ( PromptPay, Adoption of IFRS and new GL )
- การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธนาคาร เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริ การลูกค้า
- การพัฒนาปรับปรับปรุ งระบบงานสิ นเชื่อ ( Development and improvement on Nano system ,
New EDC System for Micro Finance, Replace BPM Master loan with new solution)
- การพัฒนาปรับปรับปรุ งระบบงานสาขา ( New solution for branch system and UCIF)
- การจัดการข้อมูลเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้รองรับการขยายตัวธุรกิจของธนาคารได้ในระยะยาว
การบริ หารความเสี่ ยงจากการทุจริ ตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริ ตภายนอก (External Fraud) โดย
ทีมป้ องกันทุจริ ต (Fraud Team)
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กากับดู แล และอนุ มตั ิ การออกผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ท้ งั หมดของ
ธนาคาร
การดาเนินงานของหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
- การรายงาน Operation Risk Dashboard ต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยมี
การกากับ ดูแล ติดตาม และส่งเสริ มให้หน่วยงาน มี Risk Awareness ในการรายงานข้อมูลความเสี ยหาย
และเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ (Incident and Loss Management : ILM) และดัช นี ช้ ี วัด ความเสี่ ย ง (Key Risk
Indicators: KRIs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 มีการรายงาน ILM KRIs ครบทุกหน่วยงาน อย่างสม่าเสมอ
 การรายงานความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรับปรุ ง ที่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ
 การให้หน่ วยงานสนับสนุ นที่ เกี่ ยวข้อง / หน่ วยงานกากับดู แลเข้าร่ วมในการพิจารณาแก้ไข
ปั ญหา หรื อปรับปรุ งกระบวนการปฏิ บัติงานร่ วมกัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถแก้ไขปั ญหา
และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงซ้ าได้
- การกากับดูแล ติดตามหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ ORS และ BCP Co. เพื่อผลักดันให้มีการบริ หารความเสี่ ยง
ในหน่วยงานเจ้าของความเสี่ ยง (Risk Owner) เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด
- การให้ทุกหน่วยงานทบทวนการจัดทาเครื่ องมือ ที่ใช้ในการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงาน
ความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่วยงาน มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้ครอบคลุมความเสี่ ยงที่สาคัญ และ
11

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
ความเสี่ ยงที่ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ น (เช่ น Market Conduct Risk , IT Risk เป็ นต้น ) และมี การควบคุ ม
ความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม คงเหลื อความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่ หน่ วยงานยอมรั บได้ โดยดาเนิ นการผ่าน
เครื่ องมือที่ ธนาคารกาหนด ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control
Self-Assessment : RCSA) การจัด ท าดัช นี ช้ ี วัด ความเสี่ ย ง (Key Risk Indicators: KRIs) ที่ ใ ช้ใ นการ
ติดตามความเสี่ ยง (Risk Monitoring) และรายงานความเสี่ ยง (Risk Reporting)รวมทั้งมี การสอบทาน
รายงาน ILM KRIs และความเชื่อมโยงของเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ILM &
KRIs & RCSA
- การกากับดูแล ตรวจสอบการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก (Outsource) ของหน่ วยงาน ให้มีการ
ดาเนินการ และ มีการบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอกได้อย่างถูกต้อง ตาม
กระบวนการที่ธนาคารกาหนด
- การทบทวน ปรับปรุ ง และทดสอบแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิ บตั ิงานสารองแห่ งใหม่แทนสถานที่ เดิ ม(ที่ ตลาดหนองมน ชลบุรี) ซึ่ งค่อนข้าง
แออัด และจะหมดอายุสั ญ ญาเช่ าในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2561โดยจัด หาพื้ น ที่ ใหม่ ใ ห้ อ ยู่ในท าเลที่ ต้ งั ที่
เหมาะสม มีพ้นื ที่รองรับปริ มาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สามารถบริ หารจัดการพื้นที่ให้มีความพร้อมใช้ในการ
รองรับเหตุฉุกเฉิ นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์อื่นได้เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าใน
การลงทุนด้วย
- การบริ ห ารความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติ ก ารร่ ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง ในการพิ จ ารณาความเสี่ ย งด้าน
ปฏิบตั ิการที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ และการพิจารณาแนวทาง / การปรับปรุ งกระบวนการ ใน
การควบคุมความเสี่ ยง
4.6 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงจากการที่ลูกหนี้หรื อคู่สญ
ั ญา ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
เงื่ อนไขและข้อตกลงตามสัญญา ซึ่ งอาจเป็ นเพราะลูกหนี้ หรื อคู่สัญญาประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อจงใจไม่ปฏิ บตั ิตาม
สัญญา ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท
ทั้งธุรกรรมที่ อยูบ่ นงบแสดงฐานะการเงิน (On Balance Sheet) เช่น เงินให้กยู้ ืม เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ เงิน ตลอดจนธุรกรรม
นอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) เช่น หนังสื อสัญญาค้ าประกันประเภทต่างๆ เป็ นต้น
4.6.1 โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
การบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมี
เป้ าหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และ
ระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และ
หลักเกณฑ์ของทางราชการ
ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิ ตบนหลักธรรมาภิ บาลที่ ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้าน
เครดิตให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานด้านการตลาดสิ นเชื่อ และหน่ วยงานด้านการวิเคราะห์
และอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ ออกจากกัน อย่างชัด เจน อย่างไรก็ ต าม การก าหนดหรื อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการเครดิ ต ของธนาคาร
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หน่ วยงานที่ มีความเกี่ ยวข้องกันจะร่ วมกันดาเนิ นการ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ความเสี่ ยงที่ เหมาะสม โดยมี
หน่วยงานสอบทานสิ นเชื่อ ทาหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร
4.6.2 อานาจกระทาการ
คณะกรรมการธนาคาร เป็ นผูอ้ นุมตั ิอานาจกระทาการของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอานาจกระทา
การครอบคลุมทั้งอานาจอนุมตั ิสินเชื่ อ อานาจการรับความเสี่ ยงประเภทต่างๆ เป็ นต้น โดยกระจายอานาจอนุ มตั ิตามความ
เหมาะสม และพยายามกาหนดให้อานาจอนุมตั ิเป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Authority) โดยอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ
จะถูกกาหนดทั้งในรู ปองค์คณะ และในรู ปตัวบุคคล ดังนี้
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับองค์คณะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ ชุดที่ 1 และคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อชุดที่ 2 ทาหน้าที่
อนุมตั ิสินเชื่อแต่ละประเภทตามอานาจกระทาการที่กาหนด
- ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับรายบุคคล
ธนาคารมีการกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิระดับบุคคลให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ภายใต้วงเงินอนุมตั ิ และ
อานาจกระทาการที่ธนาคารกาหนด เพื่อความคล่องตัวและประสิ ทธิภาพในกระบวนการสิ นเชื่อ
4.6.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
- การพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อ
ในกระบวนการพิจารณาและอนุ มตั ิสินเชื่ อ ธนาคารให้ความสาคัญกับการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างหน่ วยงานที่
ดูแลลูกค้า และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกหน้าที่ออกจาก
กัน อย่างชัด เจน ส าหรั บ ลู ก ค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ ก ารตลาดสิ น เชื่ อ เป็ นผูด้ ู แลลู กค้า จัด โครงสร้ างสิ น เชื่ อ และน าเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ เหมาะสมให้แก่ ลูก ค้า ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ที่ กาหนดขึ้ น และเป็ นผูจ้ ัด เตรี ยม รวมถึ ง
สนับสนุ นข้อมูลให้แก่ผูว้ ิเคราะห์เครดิ ตได้อย่างเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ ยง โดยผูว้ ิเคราะห์ เครดิ ตจะเป็ นผูท้ ี่
จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุมตั ิสินเชื่อ และนาเสนอขออนุมตั ิต่อไป สาหรับลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อม (SMEs) เจ้าหน้าที่ การตลาดสิ นเชื่ อเป็ นผูด้ ูแลลูกค้า โดยการจัดโครงสร้างสิ นเชื่ อจะพิจารณาร่ วมกับผูว้ ิเคราะห์
เครดิต และผูว้ เิ คราะห์เครดิตจะเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ใบคาขออนุมตั ิสินเชื่อ และพิจารณานาเสนอขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ หรื อผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิสินเชื่อตามที่ธนาคารกาหนด
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ธนาคารจึง
กาหนดหลักเกณฑ์ข้ ึ นภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) และพัฒนาระบบงานด้านสิ นเชื่ อขึ้นมาตามแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนา Credit Rating และ Bureau Score มาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยคัดกรองลูกค้า เพื่อให้กระบวนการพิจารณา
สิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น
- การปฏิบตั ิการด้านสิ นเชื่อหลังการอนุมตั ิ
ธนาคารใช้หลักการรวมศูนย์งานปฏิบตั ิการด้านสิ นเชื่อเพื่อให้การบริ การด้านสิ นเชื่อมีมาตรฐาน มีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นไปตามที่ได้มีการอนุมตั ิ โดยรวมศูนย์งานด้านการจัดทาเอกสารสัญญา นิติกรรมด้านหลักประกัน การตั้งวงเงินและ
การเบิกใช้วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารด้านสิ นเชื่อ รวมถึงสนับสนุนการสื บค้นข้อมูลเครดิตบูโร (เครดิตบูโร)
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- การทบทวนคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการทบทวนคุณภาพสิ นเชื่ อเป็ นอย่างมาก โดยถือว่าเป็ นกระบวนการที่สาคัญต่อการ
พัฒนามาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคาร โดยกาหนดให้มีการทบทวนสิ นเชื่ อธุ รกิ จทุกรายที่ มีวงเงิ น
หรื อยอดคงค้างตั้งแต่ 5 ล้านบาท อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามแนวทางที่ธนาคารกาหนด หรื อเมื่อมีปัจจัยที่อาจส่ งผลกระทบ
กับลูกหนี้อย่างมีนยั สาคัญ
- การติดตามคุณภาพสิ นเชื่อ
ธนาคารกาหนดให้หน่ วยงานเก็บเงินและเร่ งรัดหนี้ สิน ประเมินคุณภาพสิ นเชื่อ และติดตามลูกหนี้ อย่างใกล้ชิด
โดยแบ่งแยกหน้าที่ ในการติดตามอย่างชัดเจน หากพบว่ามีลูกหนี้ รายใดที่ เริ่ มส่ งสัญญาณที่ จะมีการผิดนัดชาระหนี้ จะเข้า
ดาเนิ นการโดยทันที โดยยึดแนวทางการติดตามหนี้ที่รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด และมีการรายงานผลการติดตามหนี้
ต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่าเสมอ
- การแก้ไขหนี้
ธนาคารจะเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการแก้ไขหนี้นบั ตั้งแต่ลูกหนี้ประสบปั ญหา เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีความสามารถใน
การชาระหนี้ หรื อเพื่อให้ธนาคารเกิ ดความเสี ยหายน้อยที่ สุด โดยแนวทางหรื อวิธีในการปรั บปรุ งโครงสร้างหนี้ จะต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ธนาคารได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้ และที ม งานดู แลเรื่ องการแก้ไขหนี้ โดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาดสิ น เชื่ อ มี ส่ วนร่ วมในการแก้ไขหนี้ เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดทั้งแก่ลูกหนี้ และธนาคาร และเมื่อมีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แล้ว จะต้องมีการติดตาม ดูแลคุณภาพหนี้
และรายงานต่อผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4.6.4 เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของเครื่ องมือที่ใช้จดั ระดับความเสี่ ยงของลูกค้าเป็ นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้
กระบวนการพิจารณาสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยธนาคารได้นาข้อมูลคะแนนเครดิ ต (Bureau Score) มาใช้
ประกอบในการพิจารณาสิ นเชื่อรายย่อย สาหรับสิ นเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารใช้ Credit Rating จัดระดับความเสี่ ยงของลูกค้า
สาหรับใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อเบื้องต้น ทั้งนี้ มีการติดตามผลและประเมินประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมืออย่างต่อเนื่ อง โดย
การจัดทาการทดสอบย้อนกลับ (Back Testing) ขึ้นอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
4.6.5 การรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง จะดาเนิ นการรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิ ตให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยรายงานความเสี่ ยงด้านเครดิตครอบคลุมถึงภาพรวมของ Credit Portfolio เช่น
โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้านเครดิต ความเพียงพอของเงินกันสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เป็ น
ต้น รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิ ทธิภาพเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยง การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ ยงด้านเครดิต
(Stress Testing) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็ นต้น
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4.6.6 การป้ องกันหรือลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธนาคารมีแนวทางในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตที่สาคัญดังนี้
- การกาหนดให้กระบวนการด้านสิ นเชื่อมีการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กร
ด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสินเชื่อ ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- การกาหนดระดับอานาจอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระดับความเสี่ ยง (Risk-Based Authority)
- การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการอานวยสิ นเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program)
ซึ่งครอบคลุมถึงคุณสมบัติลูกค้าเป้ าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็ นต้น
- การกาหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สินที่ จะรับเป็ นหลักประกัน สภาพคล่อง
และอัตราการรับหลักประกันที่เหมาะสม
4.6.7 แนวทางทีใ่ ช้ ในการกาหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ธนาคารตระหนักถึ งความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของพอร์ ต สิ นเชื่ อ (Credit Concentration Risk) ซึ่ งเป็ นส่ วน
สาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต ธนาคารจึงมีการบริ หารจัดการ รวมถึงการรายงานการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ และ
คุณภาพของพอร์ตสิ นเชื่ออย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้พอร์ตมีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ งมากเกินไป นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กาหนดวงเงินสู งสุ ดในการให้สินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า (Single Lending Limit)
ประเภทต่างๆ ไว้เป็ นสัดส่วนร้อยละของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
4.6.8 คาจากัดความ “การผิดนัดชาระหนี”้ และ “การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ”
- การผิดนัดชาระหนี้ หมายถึง การที่ ลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ (เงินต้นหรื อดอกเบี้ ย) เกิ นกว่า 90 นับแต่วนั ถึ ง
กาหนดชาระ ไม่วา่ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อเงื่อนเวลาตามสัญญา หรื อวันที่ธนาคารทวงถามหรื อเรี ยกให้ชาระคืน แล้วแต่
วัน ใดจะถึ งก่ อ น หรื อ ลู ก หนี้ ที่ จัด เป็ นสิ น ทรั พ ย์จัด ชั้น ต่ ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การจัดชั้น และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง การที่ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญในระหว่างงวด
โดยจานวนที่ลดลงนั้นสูงกว่าจานวนที่คาดว่าจะลดลงตามเวลาที่ผา่ นไปหรื อจากการใช้งานตามปกติ
4.6.9 การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันสารอง
ธนาคารมี จัดชั้น สิ นทรั พย์ และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ตามหลักเกณฑ์ข องธนาคารแห่ งประเทศไทย โดย
แบ่งแยกสิ นทรัพย์ในพอร์ ตสิ นเชื่อออกเป็ น 6 ระดับ ตามระยะเวลาที่ลูกหนี้ คา้ งชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย หรื อเข้าเงื่อนไข
อื่นๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ และมีการกันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับของการจัดชั้นดังนี้
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ และจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษหรื อจัดชั้นควรระวังเป็ นพิเศษ จะใช้วิธีผลต่างของยอด
หนี้ คงค้างตามบัญชีกบั ราคาประเมินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด คูณด้วยอัตราร้อยละ 1 และ
ร้อยละ 2 ตามลาดับ
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสู ญ จะตั้งสารองในอัตราร้อยละ 100 ของส่ วน
ต่างระหว่างยอดหนี้ คงค้างตามบัญชี กับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันโดย
ใช้วธิ ีการคานวณตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
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- สิ นทรัพย์จดั ชั้นสูญ ธนาคารตัดออกจากบัญชีท้ งั จานวน
นอกจากการกันสารองตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดแล้ว ธนาคารยังมีการกันสารองเพิ่มเติม
เพื่อรองรับสิ นเชื่อด้อยคุณภาพที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนด้วย
4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางที่ 8 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
หน่วย : พันบาท

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

31 ธันวาคม 2560
43,887,911
41,427,685
1,477,237
982,989
196,945
18,680
178,265

31 ธันวาคม 2559
38,247,775
34,555,216
2,904,153
788,406
484,967
43,648
441,319

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

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศของลูกหนี้
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

43,887,911
43,887,911

เงินให้ สิ นเชื่ อ
รวมสุ ทธิ 1/

41,427,685
41,427,685

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย ค้ าง
รับ)

1,477,237
1,477,237

982,989
982,989

การรั บอาวัลตั๋วเงิน

รวม

196,945
196,945

วงเงินที่ยังมิได้

การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
เบิกใช้ ซึ่งธนาคาร
กู้ยืมเงิน และเล็ต
นอกตลาด
ได้ผู กพันไว้แล้ ว
เตอร์ ออฟเครดิต

18,680
18,680

-

178,265
178,265
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2559
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

38,247,775
38,247,775

เงินให้ สิ นเชื่ อ
รวมสุ ทธิ 1/

34,555,216
34,555,216

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ 2/

เงินฝาก
(รวมดอกเบี้ย ค้ าง
รับ)

2,904,153
2,904,153

788,406
788,406

รวม

484,967
484,967

การรั บอาวัลตั๋วเงิน
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
กู้ยืมเงิน และเล็ต
เตอร์ ออฟเครดิต

นอกตลาด

43,648
43,648

-

วงเงินที่ยังมิได้
เบิกใช้ ซึ่งธนาคาร
ได้ผู กพันไว้แล้ ว

441,319
441,319

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชือ่ สุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ
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ตารางที่ 10 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560

รายการ
1. สิ นทรั พ ย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน3/
2.1 การรับอาวัลตัว๋ เงิน การค้าประกันการกูย้ ืมเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
2.2 สัญญาอนุพนั ธ์นอกตลาด
2.3 วงเงินทีย่ งั มิได้เ บิกใช้ซ่ ึงธนาคารได้ผกู พันไว้แล้ว
1/

อายุไม่เกิน 1 ปี
9,226,943
6,869,287
1,374,667
982,989
42,849

อายุเกิน 1 ปี
34,660,968
34,558,398
102,570
154,096

31 ธันวาคม 2559
รวม
อายุไม่เกิน 1 ปี
43,887,911
8,522,966
41,427,685
5,293,827
1,477,237
2,440,733
982,989
788,406
196,945
67,850

อายุเกิน 1 ปี
29,724,809
29,261,389
463,420
417,117

รวม
38,247,775
34,555,216
2,904,153
788,406
484,967

18,680

-

18,680

43,648

-

43,648

24,169

154,096

178,265

24,202

417,117

441,319

รวมดอกเบี้ย ค้างรับ และสุ ทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผือ่ หนี้สงสัย จะสู ญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมดอกเบี้ย ค้างรับ และสุ ทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

ตารางที่ 11 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้ านเครดิตจาแนกตามประเทศของลูกหนี้ และตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

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

38,726,803
38,726,803

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
2,541,532
2,541,532

สงสั ย

454,120
454,120

645,276
645,276

สงสั ยจะสู ญ
1,042,663
1,042,663

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
43,410,394
43,410,394
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2559
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

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

31,702,752
31,702,752

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
2,735,279
2,735,279

465,195
465,195

สงสั ย
297,788
297,788

สงสั ยจะสู ญ
750,876
750,876

เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
35,951,890
35,951,890
-

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
ตารางที่ 12 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชี
ระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศ
หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2560
เงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรั บ 1/

ประเทศของลูกหนี้
General Provision

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

2/

มู ลค่ าหนีส้ ูญ
ที่ตดั ออกจาก
บั ญชีระหว่างงวด

Specific provision

358,357

1,624,351
1,624,351

เงินลงทุนในตราสารหนี้
Specific provision

57,529
57,529

-

หน่วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2559
เงินให้สนิ เชือ่ รวมดอกเบีย้ ค้างรั บ

ประเทศของลูกหนี้
General Provision

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

2/

313,160

Specific provision

1/

เงินลงทุนในตราสารหนี้
Specific provision

มู ลค่ าหนีส้ ูญ
ที่ตดั ออกจาก
บั ญชีระหว่างงวด

1,083,515
1,083,515

522
522

-

1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินด้วย
2/ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
ตารางที่ 13 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ * ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

ปกติ
593,455
16,530,053
4,057,937
6,208,838
2,902,341
1,416,074
7,018,105
38,726,803

กล่ าวถึ งเป็ น
ต่ากว่ ามาตรฐาน
พิเศษ
24,050
2,079
1,165,704
263,377
207,820
20,233
330,493
53,973
415,301
73,220
276,775
20,294
121,389
20,944
2,541,532
454,120

สงสั ย
623
421,324
30,121
88,259
57,101
36,190
11,658
645,276

สงสั ยจะสู ญ
4,064
594,581
51,461
178,888
133,694
66,623
13,352
1,042,663

รวมทั้ งสิ้ น
624,271
18,975,039
4,367,572
6,860,451
3,581,657
1,815,956
7,185,448
43,410,394
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2559
ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

ปกติ
436,105
12,882,632
3,761,925
5,213,185
3,327,094
1,975,352
4,106,459
31,702,752

กล่ าวถึ งเป็ น
ต่ากว่ ามาตรฐาน
พิเศษ
14,747
8,532
1,098,670
299,396
279,061
19,680
418,820
31,345
469,100
63,906
335,068
29,187
119,813
13,149
2,735,279
465,195

สงสั ย
3,763
129,047
16,005
52,083
61,892
22,561
12,437
297,788

สงสั ยจะสู ญ
151
347,752
63,224
104,415
147,512
57,375
30,447
750,876

รวมทั้ งสิ้ น
463,298
14,757,497
4,139,895
5,819,848
4,069,504
2,419,543
4,282,305
35,951,890

* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

20

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
ตารางที่ 14 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวม ดอกเบีย้ ค้ างรับ * จาแนกตามประเภทธุรกิจ
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
ประเภทธุรกิจ

General
Provision1/

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

358,357

Specific
provision
4,995
795,248
56,465
231,233
145,536
104,152
286,722
1,624,351

31 ธันวาคม 2559
มูล ค่ าหนี้สู ญ
ที่ ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ าง
35,727
184
656
13,991
6,971
57,529

General
Provision1/

313,160

Specific
provision
3,598
394,208
39,672
96,548
140,496
82,519
326,474
1,083,515

มูล ค่ าหนี้สู ญ
ที่ ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ าง
522
522

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/

เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific
provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้ สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด
ขายบัญชีลกู หนี้
โอนออก
เงินสารองทีก่ นั ไว้เ พิ่มหรื อลดระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายงวด

General
Specific provision
Provision
313,160
1,083,515
57,529
27,185
590
45,197
626,140
358,357
1,624,351

31 ธันวาคม 2559
รวม
1,396,675
57,529
27,185
590
671,337
1,982,708

General
Specific provision
Provision
247,687
765,673
522
48,951
65,473
367,315
313,160
1,083,515

รวม
1,013,360
522
48,951
432,788
1,396,675

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
ตารางที่ 16 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
ประเภทสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวม

สินทรั พย์ ในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน*

40,944,976

3,889,363

2,077,708

-

31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์ ในงบ
แสดงฐานะ
การเงิน

รายการนอกงบ
แสดงฐานะ
การเงิน*

44,834,339

37,362,996

1,818,308

2,077,708

3,159,246

รวม

-

รวม

39,181,304
3,159,246

80,981

3,703,846

3,784,827

106,135

1,500,468

1,606,603

3,141,709

94,268

3,235,977

3,996,576

202,964

4,199,540

31,273,603
3,270,034
1,100,941
979,408
41,924,384

91,249
3,889,363

31,364,852
3,270,034
1,100,941
979,408
45,813,747

25,477,271
3,745,725
878,043
889,222
38,252,218

114,311
565
1,818,308

25,591,582
3,746,290
878,043
889,222
40,070,526

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุ รกรรม Reverse repo ด้วย)

สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธนาคารเที ยบเคี ยง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอก (External Credit Assessment Institutions – ECAIs) กับ
Rating Grade ของลูกหนี้ โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ธนาคารเลือกใช้จานวน 4 สถาบันได้แก่ Standard and Poor’s, Fitch
Ratings, บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating) และบริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand)) ดังนี้
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมื อนกับลู กหนี้ ภาครั ฐบาล ลู กหนี้ สถาบันการเงิ น และลูกหนี้ บริ ษ ัทหลักทรั พย์ เลื อกใช้
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
2. ลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนักความเสี่ ยง = 0 เลือกใช้สถาบันจัดอันดับ
เครดิตภายนอก ได้แก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน เลือกใช้สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก ได้แก่ บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด (TRIS Rating)
และ บริ ษทั ฟิ ทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (Fitch Rating (Thailand))
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนประจาปี 2560
กระบวนการกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธนาคารเที ยบเคียง Rating ที่ ลูกหนี้ ได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกกับ Rating Grade ของลูกหนี้ ที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การคานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิ ตสาหรับ
ธนาคารพาณิ ชย์โดยวิธี Standardized Approach (SA) เพื่อใช้เที ยบเคี ยงกับน้ าหนักความเสี่ ยงตามประเภทลูกหนี้ ที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด

23

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
ตารางที่ 17 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน * ทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2560

ประเภทสิ นทรั พ ย์

ยอดคงค้ างที่มี Rating

นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
ลู กหนี้ที่ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs)
ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน
และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น

0

นา้ หนักความเสี่ ยง (%)

0

1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุน
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5,782,571
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ยอดคงค้ างที่ไม่มี Rating
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-
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-
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-
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-

-
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-
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-
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1,168,293
557,831
ยอดคงค้ าง
0

-

20
-

3,123,174
35

723

50

-

30,490,289
146,400
75

59,776

2,675,089

-

7,759
495,552

-

100
-

150

476,612

*หลังคูณค่าแปลงสภาพ
1/

ในส่วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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442,298

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2559

ประเภทสิ นทรั พ ย์
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
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ลู กหนี้ที่ ไ ม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) ลูกหนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล

4,660,748

2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และ
ลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
1/

ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
รายการที่ ธปท. กาหนดให้ หักออกจากเงินกองทุ นของ สง.
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365,897
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515,502

*หลังคูณค่าแปลงสภาพ
1/

ในส่ วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้นอยู่กบั สัดส่ วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ท้งั สิ้น
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
การป้ องกันหรือปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
- นโยบาย และกระบวนการบริ หารและประเมินมูลค่าหลักประกัน
ธนาคารตระหนักดีวา่ ความเสี่ ยงทางด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อธนาคาร โดยส่ วนใหญ่เกิดจาก
การให้สินเชื่อ ซึ่ งสามารถปรับลดความเสี่ ยงได้โดยอาศัยหลักประกัน และการค้ าประกัน ธนาคารจึงจัดทานโยบายหลักประกัน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- ประเภทหลักประกัน และประเภทการค้ าประกันที่สาคัญของธนาคาร
หลักประกันทางการเงิน

หลักประกันที่ไม่ใช่

ผูค้ ้ าประกัน

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

 รัฐบาล / ธนาคารกลาง

 หุน้ สามัญที่มีการซื้อขายกันในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริ ษทั เอกชน

 รถจักรยานยนต์

 รัฐวิสาหกิจ
 ธนาคารพาณิ ชย์

 การอาวัล โดยธนาคารพาณิ ชย์
ทั้งนี้ประเภทของหลักประกันที่นามาใช้ปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจะต้องเป็ นหลักประกันทางการเงิน หรื อการค้ าประกัน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
ตารางที่ 18 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
ประเภทสิ นทรั พ ย์

หลักประกันทาง
1/

การเงิน

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

4,824,581
-

31 ธันวาคม 2559

การคา้ ประกันและ
อนุพันธ์ ด้านเครดิต

1,017
-

หลักประกันทาง
1/

การเงิน

2,864,539
-

การคา้ ประกันและ
อนุพันธ์ ด้านเครดิต

1,034
-

3,703,846

1,017

1,500,468

1,034

253,471

-

322,532

-

866,804
460
723
4,825,304

1,017

1,041,117
422
165
2,864,704

1,034

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้งั ในและนอกงบดุลแล้ว
1/

หลักประกันทางการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral)

4.8 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ฐานะความเสี่ ยงจากการลงทุนตราสารทุ นในบัญชี เพื่อการธนาคาร ประกอบด้วยตราสารทุนที่ จดั ประเภทเป็ น “หลักทรัพย์
อื่น” ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ “เงินลงทุนทัว่ ไปในการปรับโครงสร้างหนี้”
เงิ นลงทุนในตราสารทุ นซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในงบการเงินด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะแสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
ตารางที่ 19 มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
มูล ค่ าฐานะที่ เกีย่ วข้ อ งกับตราสารทุ น
1. มูลค่าฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน
1.1. มูลค่าตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
1.2. มูลค่าตราสารทุนอืน่ ๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
2. กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. กาไร (ขาดทุน) ทีร่ บั รูใ้ นงบดุลแต่ยงั ไม่รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุน
4. ส่วนต่ากว่าทุนสุทธิท้งั หมดจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
5. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณทีธ่ นาคารใช้วธิ ี SA

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2560
1,720
146

31 ธันวาคม 2559
1,720
146

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 20 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอียด
ไม่มีขอ้ มูล
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
ตารางที่ 21 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรื อ

มูล ค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจางวด 31 ธันวาคม 2560

ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

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

5,000,000
18,675
2,300
128,977
1,910
5,151,862
99,925
132,565
232,490
4,919,372

477

24,981

4,919,372

358,357
358,357
5,277,729
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2560
6. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล www.tcrbank.com
วันทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูล : 30 เมษายน 2561
ข้ อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2560
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