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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร จดัท าข้ึนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์ตามหลกัเกณฑ ์Basel III  หลกัการท่ี 3 (Basel III  Pillar 3) ท่ีก าหนดให้
ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของรายคร่ึงปี ให้เปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัโครงสร้าง
และความเพียงพอของเงินกองทุน การประเมินความเส่ียงดา้นตลาด ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็น
เงินกองทุน ในส่วนของขอ้มูลรายปีจะเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร ส าหรับการ
เปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพธนาคารจะจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีและทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญั  

ธนาคารมุ่งท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐานและมีการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถด ารงเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน เป็นการใช้
กลไกลตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความ
เส่ียงของตนเอง และให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในตลาดสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร  โดย
ธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซ่ึงธนาคารจะเปิดเผยรายงานการด ารง
เงินกองทุนตามPillar 3 ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัดงักล่าว โดยเปิดเผยไวท่ี้เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.tcrbank.com 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III Pillar 
3 ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะระดบัธนาคาร (Solo Basis)  

3. เงนิกองทุน 

3.1 การบริหารเงนิกองทุน  

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมเติม โดยก าหนด
อตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า และอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมท่ีธนาคารตอ้งด ารง 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารด ารงเงินกองทุน
เพ่ิมเติมในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติเผื่อไวน้ าไปใชใ้นภาวะท่ีธนาคาร ประสบผลขาดทุนหรืออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้งช่วยลด
โอกาสท่ีระดบัอตัราส่วนเงินกองทุนจะต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดดว้ย 

2. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 
เพ่ือให้ธนาคารด ารงเงินกองทุนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีจะก่อตวัเป็นความเสียหายกบัระบบโดยรวม (System-wide 
risk) เช่น ในยามท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเติบโตสินเช่ือมากในระดับร้อนแรง (Excessive credit growth) เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบัธนาคารจากเหตุดงักล่าว 

http://www.tcrbank.com/
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ท าให้ธนาคารมีความมัน่คงและแข็งแกร่งมากข้ึน โดยเร่ิมใชต้ั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ก าหนดให้ธนาคารด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ าอีกร้อยละ 2.5  
ของสินทรัยพ์เส่ียงทั้ งส้ิน และด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Countercyclical buffer  เพ่ิมอีกร้อยละ 0 ถึง 2.5  
ของสินทรัยพ์เส่ียงทั้ งส้ิน ซ่ึงในส่วนของเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัไม่มี
ก าหนดการบงัคบัใชเ้กณฑใ์นเร่ืองน้ี ทั้งน้ีไดใ้ห้ธนาคารทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer 
ในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.625 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ท าให้อตัราส่วน
เงินกองทุนทั้งส้ินท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer แลว้เท่ากบัร้อยละ 11 

ธนาคารให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนท่ีมีความ
เหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้ งเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของทางการ โดย
ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตส้ถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอยา่งสม ่าเสมอ                   
เพื่อประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมี กระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการ
เงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ธนาคารไดก้ าหนดแนวทางการบริหารจดัการเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ ์Basel III ทั้ง 3 หลกัการ (Pillars) ไดแ้ก่ 
หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลกัเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคาร (Pillar 3) ซ่ึงธนาคารตระหนักว่าเงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่าและ
ความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจดัการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจัยส าคญั 
ท่ีจะสะทอ้นถึงความมัน่คงแขง็แกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินนั้นๆ 

3.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของธนาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 5,906.07 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 5,493.92 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 412.15 ลา้นบาท  
ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้  

ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี  
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ตารางที ่ 1 เงนิกองทุนของธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

 

3.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
เท่ากบัร้อยละ 14.08 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 6.375 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 14.08 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 7.875  
โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 15.13 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 10.375 (ดูรายละเอียดในขอ้ 3.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที ่ 2 ธนาคาร ใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียงดา้นตลาด (ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้) Standardized Approach (SA) 

- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2561 30 มถุินายน 2561

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 5,493,918                 5,215,901                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 5,493,918                 5,215,901                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 5,000,000                 5,000,000                 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น 20,535                      19,605                      

1.1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 64,787                      26,202                      

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 741,218                    454,709                    

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 210                           437                           

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 210                           437                           

1.1.6 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (332,832)                   (285,052)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 412,148                    390,359                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 412,148                    390,359                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 5,906,066                 5,606,260                 

* เช่น ผลขาดทุนสุทธิ,สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

รายการ
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3.4 ธนาคารด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

ธนาคารด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยก าหนดให้ธนาคาร 
ตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑข์อง Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสินทรัพยเ์ส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้ งส้ินจ านวน 5,906.07 ลา้นบาท เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งด ารงและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจ านวน 4,049.06 ลา้นบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วน
ของ Conservation buffer แล้ว จ านวน 1,857.01 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ 
Conservation buffer แลว้ ส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 3,420.83 ลา้นบาท และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 628.23 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีธนาคาร ไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ 
โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer ท่ีธนาคารตอ้งด ารงเพื่อรองรับ
ความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ตามตารางดงัต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

 
*  เงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  10.375 

** เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  8.5 

 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 

31 ธันวาคม 2561 *

เงนิกองทุนขั้นต ่าและ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

31 ธันวาคม 2561 **

เงนิกองทุนขั้นต ่า

30 มถุินายน 2561 **

เงนิกองทุนขั้นต ่า

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 3,258,124                           2,669,305                   2,527,476                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                                     -                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
2,865                                  2,347                          1,896                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)     

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
210,309                              172,301                      209,095                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 2,835,192                           2,322,808                   2,143,164                   

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 111,485                              91,337                        94,989                        

     6. สินทรัพยอ่ื์น 98,273                                80,512                        78,332                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 162,706                              133,301                      126,963                      

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

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 3,420,830                           2,802,606                   2,654,439                   
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ตารางที ่4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

 
1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพื่อการคา้ 

ตารางที ่5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร โดยวธีิ BIA  

 

*  เงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มConservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  10.375 
** เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด 1

31 ธันวาคม 2561 *

เงนิกองทุนขั้นต ่าและ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

31 ธันวาคม 2561 **

เงนิกองทุนขั้นต ่า

30 มถุินายน 2561 **

เงนิกองทุนขั้นต ่า

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                                 -                                 -                                 

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                                 -                                 -                                 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                                 -                                 -                                 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

31 ธันวาคม 2561 *

เงนิกองทุนขั้นต ่าและ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

31 ธันวาคม 2561 **

เงนิกองทุนขั้นต ่า

30 มถุินายน 2561 **

เงนิกองทุนขั้นต ่า

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 628,230                          514,694                      449,937                      

หน่วย : 

พนับาท 

หน่วย : 

พนับาท 
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3.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 15.13 โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงและอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

 

4. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิความเส่ียงด้านต่างๆ  

ธนาคารยดึแนวทางในการบริหารความเส่ียง โดยมีเป้าหมายใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และสร้างผลตอบแทน

อยา่งมัน่คงในระยะยาว หลกัการส าคญัท่ีธนาคารใชใ้นการบริหารความเส่ียงคือ การบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย ์โดยการ

จัดโครงสร้างองค์กรท่ีตระหนักถึงความส าคัญและเอ้ือต่อการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ มีการก าหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของแต่ละสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไวอ้ย่างชัดเจนสอดคล้องกับหลกัการควบคุมภายในท่ีดี โดย

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงในภาพรวม จะมีคณะกรรมการต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO)   

การก ากบัดูแลความเส่ียงของธนาคารมุ่งเน้นพฒันาและสร้างความแข็งแกร่งให้กบัระบบบริหารความเส่ียงใน

ดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสมและครอบคลุมทุกดา้น รวมถึงตอบสนองความทา้ทายของคุณภาพสินเช่ือ และแผนธุรกิจ  ทั้งยงัได้

มีการก าหนดกลยทุธ์การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัรูปแบบองคก์รภายในกลุ่มงานบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม

ความเส่ียงทุกดา้น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการยึดหลกัธรรมมาภิบาลท่ีดี มีระบบการรายงานติดตาม

ความเส่ียง เคร่ืองมือจดัการ และกระบวนการ เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

ทั้งน้ีธนาคารตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้การระบุ การวดัการ
ประเมิน การติดตามและการรายงานความเส่ียงมีประสิทธิภาพและทนัต่อสภาวะการณ์ และสามารถควบคุมความเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรับได ้ 

หน่วย : %

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด *
ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด *

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 14.08                        6.375                 14.28                        6.375                 

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 14.08                        7.875                 14.28                        7.875                 

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.13                        10.375               15.35                        10.375               

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

31 ธันวาคม 2561 30 มถุินายน 2561

 เร่ิมตัง้แต่ 1 มกราคม 2559  อตัราส่วนเงินกอนทนุขัน้ต  ่าร้อยละ 8.5 และเพ่ิม Conservation buffer ร้อยละ 2.5 โดยจะทยอยเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ร้อยละ 0.625 ต่อปี และจะครบร้อยละ 2.5  ในปี 2562

*  ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเกณฑก์ารด ารงเงินกองทนุขัน้ต  ่าและเงินกองทนุส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) 
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การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

4.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน หรือการด ารงอยู่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ดังนั้ น คณะกรรมการธนาคารและผู ้บริหารระดับสูง  จึงได้ร่วมกันวางแผน 
กลยทุธ์และแผนด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจดัให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในท่ี
เหมาะสมส าหรับการน าไปปฏิบติั อาทิ การจดัองคก์ร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุม
การปฏิบติังาน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจดัการกบัปัญหาของธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารน ากรอบการบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์มาใช้ โดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซ่ึงมี

องคป์ระกอบดงัน้ี  

1. การจดัท าแผนกลยทุธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 

2. การติดตามผลประกอบการ เปรียบเทียบกบัแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

3. การประเมินผลในภาพรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

4. การปรับเปล่ียนและแกไ้ขแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคลอ้งตามผลประกอบการและสถานการณ์ล่าสุด รวมทั้ ง

รายงานการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์เสนอทั้งต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจในการด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

4.2 ความเส่ียงด้านตลาด  

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาตราสาร ซ้ือขายในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร 

หากพิจารณาตามธุรกรรมท่ีมีอยู่ของธนาคาร ธนาคารจะมีความเส่ียงดา้นตลาดจากธุรกรรมในบญัชีเพื่อการธนาคาร 
ท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และราคาตราสารทางการเงิน โดยภาพรวมธนาคารมีความเส่ียงดา้นตลาดในระดับ
ค่อนขา้งต ่า ความเส่ียงของธนาคารไม่สูงมากนกั เน่ืองจากพอร์ตสินเช่ือและเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายคุรบก าหนดท่ี
เหมาะสม และในส่วนของเงินลงทุน ธนาคารไม่มีนโยบายท่ีจะท าธุรกรรมเพ่ือการคา้ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสาร
หน้ีรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ เพ่ือใชใ้นการด ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย   

ในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด ธนาคารก าหนดนโยบายในการท าธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการธนาคารรวมทั้งนโยบาย
ในการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการท าธุรกรรม การบริหารความเส่ียง และติดตามดูแลความเส่ียงเป็นรายเดือน 
อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการก าหนดเพดานความเส่ียง และระดบัสญัญาณเตือนภยั 
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4.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมีการด าเนินกล
ยทุธ์ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคลอ้งกบัทิศทางดอกเบ้ียในอนาคต และให้เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ
ความเส่ียงท่ีก าหนด โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางดอกเบ้ีย และพฤติกรรมของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือประเมินความ
เส่ียงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากท่ีสุด รวมทั้ งมีการติดตามฐานะความเส่ียงด้วยความถ่ีมากข้ึน หากมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีการจดัท ารายงาน Repricing Gap เพื่อใชใ้นการติดตามความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ีย และประเมินความอ่อนไหวต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ ภายใต้
สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 2 ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย นอกจากน้ีธนาคารมีการจ าลองสถานการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารรายไดด้อกเบ้ียสุทธิให้มี
เสถียรภาพไม่วา่ทิศทางดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ตารางที ่ 7 ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ * ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

        

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 bps ต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหน้าของ

ธนาคาร พบวา่จะส่งผลต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิสกุลเงินบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั  42.24  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ท่ีแลว้ พบวา่มีค่ามากกวา่ 8.91 ลา้น 

4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไม่สามารถช าระเงินตามภาระผูกพนัเม่ือ
ถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุน
ได ้แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพและกระจาย 
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ทั้งในส่วนของสินทรัพยส์ภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน ส่วนกระบวนการการบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร ก าหนดให้มีการจัดระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action Triggers) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ง
สัญญาณให้กบัผูบ้ริหาร ควบคู่กบัระบบเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้งไดจ้ัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ดา้นสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าธนาคารสามารถช าระเงินตามภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนดได ้
และมีความสอดคล้องกับแหล่งเงินทุนท่ีสามารถเขา้ถึงได้ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีต้องการ รวมทั้ งช่วยให้ธนาคาร 
มีสภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกบัสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
สภาวะแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

หน่วย : พนับาท

สกลุเงนิ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

บาท 42,242                    33,332                    

อ่ืนๆ -                         -                         

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 42,242                    33,332                    

* ใหธ้นาคารพาณิชย์ใชร้้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเทา่กบั 100 bps
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    เคร่ืองมือติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ประกอบดว้ย อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง และอตัราส่วนดา้นระดบัการ

พ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากลูกคา้รายใหญ่ เช่น อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก อตัราส่วนการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง เพ่ือ

รองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และอตัราส่วนเงินฝากของลูกคา้ราย

ใหญ่ 20 รายแรก เป็นตน้ นอกจากน้ีมีการใช ้Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม 

ตามสถิติอตัราการฝากต่อ อตัราการถอนเงินของลูกคา้เงินฝาก และอตัราการรับช าระเงินงวด จากลูกคา้สินเช่ือ เพ่ือให้สอดคลอ้ง

กบัความเป็นจริง รวมทั้งทดสอบอตัราส่วนดงักล่าว หากมีภาวะวกิฤตเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับไดท้นักาล  

ธนาคารก าหนดให้มีเคร่ืองบ่งช้ีความผิดปกติของสภาพคล่องในระดบัสัญญาณเตือนภยั และระดบัเพดานความเส่ียง 
โดยการก าหนดเพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ท่ีครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario) 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Test Scenario) เพ่ือสะทอ้นสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

ธนาคารไดจ้ดัท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง เพ่ือรองรับภาวะวกิฤตจากสภาพคล่องทัว่ไป และภาวะวกิฤต 
ท่ีไม่มีสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ โดยการก าหนดสมมติฐานท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินในระดบัต่างๆ 
และก าหนดวิธีการรองรับปัญหาดา้นสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบในกรณีเกิดภาวะ
วกิฤตข้ึนอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งการจดัเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตดว้ย 

นอกจากน้ี ธนาคารจะมีการจ าลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนงานท่ีวางไว ้

โดยภาพรวม ธนาคารมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในระดบัค่อนขา้งต ่า  ความเส่ียงใกลเ้คียงจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนขา้งสูง ปัจจยัหลกัเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ธนาคารเพ่ิมความระมดัระวงั ชะลอ
การให้สินเช่ือกบัลูกคา้ อย่างไรก็ตามธนาคารยงัคงบริหารสภาพคล่องดว้ยความระมดัระวงั โดยมีนโยบายในการก ากบัการ
ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และสินทรัพยส์ภาพคล่อง ในส่วนของ 
เงินลงทุน ส่วนใหญ่ลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล หรือท่ีรัฐบาลค ้ าประกนั ซ่ึงอยู่ในความตอ้งการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง 
รวมทั้งมีการบริหารจดัการท่ีดี มีการก ากบัอยา่งใกลชิ้ดและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.5 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่เพียงพอ หรือความ
บกพร่องของกระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจยั
เส่ียงท่ีมาจากภายนอกธนาคาร รวมไปถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย และการปฏิบติัตามกฏเกณฑท์างการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ และช่ือเสียง
ของธนาคาร จึงเป็นความเส่ียงส าคญัท่ีธนาคารจดัใหมี้การบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือป้องกนัและลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคาร รวมทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาคุณภาพการให้บริการ และสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้  
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การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ธนาคารด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดูแลสูงสุดโดยคณะกรรมการธนาคาร
ซ่ึงเป็นผูอ้นุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของธนาคารใชเ้ป็นกรอบในการบริหาร
จดัการความเส่ียง คณะกรรมการธนาคารไดม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีระบุ ประเมิน ติดตาม 
และบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคาร เพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัการความเส่ียงไดรั้บการด าเนินการโดยผูมี้
หนา้ท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถว้น โดยให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  ท าหน้าท่ีบริหารความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการในภาพรวม   

ธนาคารก าหนดโครงสร้างการปฏิบติังาน การก ากับดูแล ตามหลกัการ “ การบริหาร 3 ระดับ (Three lines of 
defence) ” เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 
ดงัน้ี 

 

ระดบัท่ี 1  ท าหน้าท่ีโดยทุกหน่วยงานซ่ึงเป็นเจา้ของความเส่ียงของหน่วยงานตนเอง (Risk Owner) มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเส่ียงภายในหน่วยงาน โดยมีผูช้  านาญความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงาน (Operation Risk Specialist : ORS) ท าหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม 
และประสานงานกบัหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ในการใชเ้คร่ืองมือ และมีการบริหาร
จดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารก าหนด 

ระดบัท่ี 2  ท าหนา้ท่ีโดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หน่วยงานก ากบัการปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์ ใน
การก ากบัดูแล สนับสนุน ให้ค  าปรึกษา และติดตามให้หน่วยงานด าเนินการบริหารความเส่ียงตาม
กระบวนการท่ีก าหนด  มีการทบทวนการควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และมีการ
ปฏิบติังานตามกฎหมาย  / หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ระดบัท่ี 3  ท าหนา้ท่ีโดยหน่วยงานตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเส่ียง และระบบการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียง 
และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ธนาคารให้ความส าคญัทั้งความเส่ียงท่ีจะเกิดจากปัจจยัภายในธนาคาร
และปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้  โดยธนาคารด าเนินการดงัน้ี 

 มีการจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ แนวทางปฏิบติังาน คู่มือการปฏิบติังานท่ีใชเ้ป็น
มาตรฐานการปฏิบติังานเดียวกันทั้ งองค์กร ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาให้มีการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ มีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ทางการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย 
กฏเกณฑ ์ระเบียบ ค าสั่งและคู่มือการปฏิบติังานวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลาย
ลา้งสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 มีการจดัท าเคร่ืองมือท่ีให้ทุกหน่วยงานใชใ้นการบริหารความเส่ียง และการอบรมส่ือสารเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการ และจิตส านึกในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการให้เกิดข้ึนในทุกระดบัขององคก์รอยา่ง
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ต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบาย มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่น
กระบวนการท างานของตนเอง และตระหนกัวา่ตนเองมีส่วนส าคญัในการป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัธนาคาร  

 มีการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามแนวปฏิบติั
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการก ากับดูแลความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 
management)  โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การรักษาความลบัของระบบและขอ้มูล (Confidentiality)  ความ
ถูกตอ้งเช่ือถือได้ของระบบและขอ้มูล (Integrity) และ ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Availability) รวมทั้งให้ผูป้ฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้ชร้ะบบงาน เกิดความตระหนกัในความ
เส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness)   และการผลกัดนัองคก์รให้เป็น IT risk culture  เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนั มีความมัน่คงปลอดภยัและพร้อมรับมือ
กบัภยัคุกคามทางเทคโนโลยแีละภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

 การจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ และแนวโนม้มีระดบัความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
รองรับภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threats)  โดยใหมี้การทดสอบและทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้
มัน่ใจวา่สามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง ธนาคารสามารถให้บริการธุรกรรมงานท่ีส าคญัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
หรือกลบัมาด าเนินการไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 การบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก (Outsourcing) ซ่ึงธนาคารใชป้ระโยชน์จาก
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผูใ้ห้บริการ มาเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานของธนาคาร โดย
ธนาคารตอ้งรับผิดชอบต่อลูกคา้ และบุคคลภายนอกเสมือนธนาคารเป็นผูด้  าเนินการเอง เช่น การคุม้ครอง
ขอ้มูลลูกคา้ ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีการบริหารความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ เป็นตน้  ธนาคารจึงก าหนดให้ผูใ้ชบ้ริการมีการพิจารณาขอใชบ้ริการ 
และมีการประเมินผลการใช้บริการ ตามเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนดและน าเสนอต่อหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
พิจารณาอนุมติั ไดแ้ก่ หน่วยงานก ากบัการปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์ หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหาร
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือก ากบัดูแลหน่วยงานใหด้ าเนินการเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 การพิจารณาใหมี้การท าประกนัภยั เพ่ือรองรับหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 การด าเนินการในปี 2561  ธนาคารมีการด าเนินการท่ีส าคญัในบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ดงัน้ี 

1. ดา้นบุคลากร  มุ่งเนน้แผนงานการพฒันาบุคลากร เพ่ือพฒันาทกัษะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน  
การปรับปรุงกระบวนการสรรหา  เพื่อจดัหาพนกังานสินเช่ือท่ีมีคุณภาพเขา้ร่วมงานกบัธนาคารให้ไดต้ามแผนงาน
การขยายสินเช่ือ  และแผนงานในการรักษาทรัพยากรบุคคลใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพ่ือลดอตัราการลาออกของพนกังาน   

2. ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน มีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน และระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
สินเช่ือใหเ้ป็นอตัโนมติัมากข้ึน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ลด Turnaround Time และขอ้ผิดพลาดในการท างาน 
โดยมีหน่วยงานบริหารกระบวนการทางธุรกิจ ท าหนา้ท่ีพฒันาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน ทั้งผลิตภณัฑ์
เดิมและผลิตภณัฑใ์หม่ของธนาคาร  
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3. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 การด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk management)  โดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การส่ือสารอบรมเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ชร้ะบบงาน เกิดความ
ตระหนักในความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk awareness)  และการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัดงักล่าว 

 การน า Cyber Resilience Framework ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและธนาคารแห่งประเทศไทยแนะน ามาปรับใช้
กบัธนาคาร  

 การบริหารความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายระบบการโอนเงินผ่าน BAHTNET และระบบการหักบญัชีด้วยภาพเช็คและการจดัเก็บภาพเช็ค 
(ICAS)  

 การหาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัธนาคาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการลูกคา้  
 การพฒันาปรับปรุงระบบงานสินเช่ือ  
 การจดัการขอ้มูลเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือใหร้องรับการขยายตวัธุรกิจของธนาคารไดใ้นระยะยาว  

4. การจดัชั้นความส าคญัขอ้มูล(Data Classification) และการบริหารจดัการขอ้มูลตามความส าคญัและระดบัความเส่ียง
ของขอ้มูล  

5. การยกระดบัการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการลูกคา้ เพ่ือใหมี้การบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct)  และการให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนของลูกคา้และการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 

6. การบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริตภายนอก (External Fraud) โดยทีมป้องกนั
การทุจริต (Fraud Team) 

7. การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  มีการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติังานส ารองแห่งใหม่แทนศูนยเ์ดิม โดยยา้ยศูนยป์ฏิบติังาน
ส ารองจากท่ี ตลาดหนองมน  จ.ชลบุรี มาท่ี อ.เมือง จ.นครปฐม เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจของธนาคาร และ
มัน่ใจไดว้า่ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยงัสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ หรือคู่คา้ของธนาคารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการไดใ้กลเ้คียงกบัภาวะปกติ หรือกลบัสู่การด าเนินการปกติภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

8. การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
 การรายงาน Operation Risk Dashboard ต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการ

ก ากบั  ดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน มี Risk Awareness ในการรายงานขอ้มูลความเสียหาย
และเหตุการณ์ผิดปกติ  (Incident and Loss Management : ILM) และดัชนีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk 
Indicators: KRIs) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น อยา่งสม ่าเสมอ 

 การติดตาม และรายงานความคืบหนา้ในการจดัการความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการจดัการความเส่ียงได้
แลว้เสร็จ 

 การใหห้น่วยงานสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง และหน่วยงานก ากบัดูแลเขา้ร่วมในการพิจารณาแกไ้ขปัญหา หรือ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถแกไ้ขปัญหา และป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เส่ียงซ ้ าได ้ 
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 การก ากบัดูแล ติดตาม และสนบัสนุนการท างานของ ORS และ BCP Co. ของหน่วยงาน เพื่อผลกัดนัให้มี
การบริหารความเส่ียงในหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคาร
ก าหนด  

 การให้ทุกหน่วยงานทบทวนการจดัท าเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงาน
ความเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หน่วยงาน มีการบริหารจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั ความ
เส่ียงท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงกฏเกณฑ์ทางการ หรือกฏหมาย และความเส่ียงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน  
(เช่น Market Conduct Risk , IT Risk เป็นตน้ ) และมีการควบคุมความเส่ียงอยา่งเหมาะสม คงเหลือความ
เส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีหน่วยงานยอมรับได ้โดยด าเนินการผ่านเคร่ืองมือท่ีธนาคารก าหนด ไดแ้ก่ การประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA)   การจดัท าดชันีช้ีวดั
ความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ท่ีใชใ้นการติดตามความเส่ียง (Risk  Monitoring) และรายงาน
ความเส่ียง (Risk Reporting) รวมทั้งมีการสอบทานรายงาน ILM KRIs และความเช่ือมโยงของเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  ILM & KRIs & RCSA 

 การก ากบัดูแล ตรวจสอบการใช้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource) ของหน่วยงาน ให้มีการ
ด าเนินการ และ มีการบริหารความเส่ียงจากการใช้บริการได้อย่างถูกตอ้ง ตามกระบวนการท่ีธนาคาร
ก าหนด 

 การด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk management)   

 การพฒันาและปรับปรุง แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (แผน BCP) ใหมี้ประสิทธิภาพ  สามารถ
รองรับการขยายตวัทางธุรกิจของธนาคาร โดยจดัตั้งศูนยป์ฏิบติังานส ารองแห่งใหม่แทนสถานท่ีเดิม การ
จดัท าแผน BCP ส าหรับสาขาสินเช่ือนาโน   การทดสอบแผน BCP ให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการอบรมส่ือสารแผน BCP ภายในองคก์ร 

การบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Risk  Assessment & Risk Mitigation )  ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ใน
การพฒันา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน 

4.6 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สญัญา ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงตามสัญญา ซ่ึงอาจเป็นเพราะลูกหน้ีหรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน หรือจงใจไม่ปฏิบติัตาม
สญัญา ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑท์างการเงินทุกประเภท 
ทั้งธุรกรรมท่ีอยูบ่นงบแสดงฐานะการเงิน (On Balance Sheet) เช่น เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋เงิน ตลอดจนธุรกรรม
นอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) เช่น หนงัสือสญัญาค ้าประกนัประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

4.6.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหธ้นาคารสามารถบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองคก์ร กระบวนการ และ
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ระบบงานดา้นเครดิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และ

หลกัเกณฑข์องทางราชการ 

ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจดัโครงสร้างองค์กรดา้น

เครดิตให้มีการถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานด้านการตลาดสินเช่ือ และหน่วยงานด้านการ

วิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือออกจากกนัอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามส าหรับสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้าร

ก ากบั และสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ธนาคารก าหนดกระบวนการเครดิตท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงมีความยืดหยุ่นสอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะของลูกหน้ี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ทั้ งน้ีการก าหนดหรือปรับปรุง

กระบวนการเครดิตของธนาคาร หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัจะร่วมกนัด าเนินการ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีหน่วยงานสอบทานสินเช่ือ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของ

ธนาคาร 

4.6.2 อ านาจกระท าการ 

คณะกรรมการธนาคาร เป็นผูอ้นุมติัอ านาจกระท าการของผูบ้ริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยอ านาจกระท า
การครอบคลุมทั้งอ านาจอนุมติัสินเช่ือ อ านาจการรับความเส่ียงประเภทต่างๆ เป็นตน้ โดยกระจายอ านาจอนุมติัตามความ
เหมาะสม และพยายามก าหนดใหอ้ านาจอนุมติัเป็นไปตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Authority) โดยอ านาจอนุมติัสินเช่ือ
จะถูกก าหนดทั้งในรูปองคค์ณะ และในรูปตวับุคคล ดงัน้ี 

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัองคค์ณะ 
 ประกอบดว้ย คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือชุดท่ี 1 และคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือชุดท่ี 2 ท าหน้าท่ี

อนุมติัสินเช่ือแต่ละประเภทตามอ านาจกระท าการท่ีก าหนด 

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัรายบุคคล 

ธนาคารมีการก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัระดบับุคคลใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ภายใตว้งเงินอนุมติั และอ านาจ
กระท าการท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือความคล่องตวัและประสิทธิภาพในกระบวนการสินเช่ือ  

4.6.3 กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

- การพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ 

ในกระบวนการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ ธนาคารให้ความส าคญักบัการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างหน่วยงานท่ี
ดูแลลูกคา้ และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกหนา้ท่ีออกจาก
กันอย่างชัดเจน ส าหรับลูกค้ารายย่อย เจ้าหน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเป็นผูดู้แลลูกคา้ จัดโครงสร้างสินเช่ือ และน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้า ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ท่ีก าหนดข้ึน และเป็นผูจ้ ัดเตรียม รวมถึง
สนับสนุนขอ้มูลให้แก่ผูว้ิเคราะห์เครดิตไดอ้ย่างเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยผูว้ิเคราะห์เครดิตจะเป็นผูท่ี้
จดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง ใบค าขออนุมติัสินเช่ือ และน าเสนอขออนุมติัต่อไป ส าหรับลูกคา้วสิาหกิจขนาดกลาง
และย่อม (SMEs) เจา้หน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเป็นผูดู้แลลูกคา้ โดยการจดัโครงสร้างสินเช่ือจะพิจารณาร่วมกบัผูว้ิเคราะห์
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เครดิต และผูว้ิเคราะห์เครดิตจะเป็นผูจ้ดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง ใบค าขออนุมติัสินเช่ือ และพิจารณาน าเสนอขอ
อนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือผูมี้อ  านาจในการอนุมติัสินเช่ือตามท่ีธนาคารก าหนด  

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ธนาคาร

จึงก าหนดหลกัเกณฑ์ข้ึนภายใตก้รอบโครงการ (Product Program) และพฒันาระบบงานดา้นสินเช่ือข้ึนมาตามแต่ละ

ประเภทผลิตภัณฑ์ รวมถึงการน า Credit Rating และ Bureau Score มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยคดักรองลูกคา้ เพ่ือให้

กระบวนการพิจารณาสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นระยะเวลาอนั

สั้น  

- การปฏิบติัการดา้นสินเช่ือหลงัการอนุมติั 

ธนาคารใชห้ลกัการรวมศูนยง์านปฏิบติัการดา้นสินเช่ือเพื่อใหก้ารบริการดา้นสินเช่ือมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามท่ีไดมี้การอนุมติั โดยรวมศูนยง์านดา้นการจดัท าเอกสารสญัญา นิติกรรมดา้นหลกัประกนั การตั้งวงเงินและ
การเบิกใชว้งเงิน การเก็บรักษาเอกสารดา้นสินเช่ือ รวมถึงสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลเครดิตบูโร (เครดิตบูโร) 

- การทบทวนคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการทบทวนคุณภาพสินเช่ือเป็นอยา่งมาก โดยถือว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัต่อการ

พฒันามาตรฐานการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร โดยก าหนดให้มีการทบทวนสินเช่ือธุรกิจทุกรายท่ีมีวงเงิน

หรือยอดคงคา้งตั้งแต่ 5 ลา้นบาท อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามแนวทางท่ีธนาคารก าหนด หรือเม่ือมีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบ

กบัลูกหน้ีอยา่งมีนยัส าคญั 

- การติดตามคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารก าหนดให้หน่วยงานเก็บเงินและเร่งรัดหน้ีสิน ประเมินคุณภาพสินเช่ือ และติดตามลูกหน้ีอยา่งใกลชิ้ด 

โดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในการติดตามอยา่งชดัเจน หากพบวา่มีลูกหน้ีรายใดท่ีเร่ิมส่งสัญญาณท่ีจะมีการผิดนดัช าระหน้ี จะเขา้

ด าเนินการโดยทนัที โดยยดึแนวทางการติดตามหน้ีท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการรายงานผลการติดตามหน้ี

ต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

- การแกไ้ขหน้ี 

ธนาคารจะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขหน้ีนบัตั้งแต่ลูกหน้ีประสบปัญหา เพ่ือใหลู้กหน้ีกลบัมามีความสามารถใน

การช าระหน้ี หรือเพ่ือให้ธนาคารเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด โดยแนวทางหรือวิธีในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ธนาคารไดม้อบหมายให้มีคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง

หน้ี และทีมงานดูแลเร่ืองการแก้ไขหน้ีโดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าท่ีด้านการตลาดสินเช่ือมีส่วนร่วมในการแก้ไขหน้ี เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ลูกหน้ีและธนาคาร และเม่ือมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้ จะตอ้งมีการติดตาม ดูแลคุณภาพหน้ี 

และรายงานต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
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4.6.4 เคร่ืองมอืการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจะช่วยให้

กระบวนการพิจารณาสินเช่ือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารไดน้ าขอ้มูลคะแนนเครดิต (Bureau Score) มาใช้

ประกอบในการพิจารณาสินเช่ือรายย่อย ส าหรับสินเช่ือธุรกิจ SMEs ธนาคารใช ้Credit Rating จดัระดบัความเส่ียงของ

ลูกคา้ส าหรับใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี มีการติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมืออยา่งต่อเน่ือง 

โดยการจดัท าการทดสอบยอ้นกลบั (Back Testing) ข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

4.6.5 การรายงานความเส่ียงด้านเครดติ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียง จะด าเนินการรายงานความเส่ียงดา้นเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ โดยรายงานความเส่ียงดา้นเครดิตครอบคลุมถึงภาพรวมของ Credit Portfolio เช่น 
โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตวัดา้นเครดิต ความเพียงพอของเงินกนัส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เป็น
ตน้ รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง การทดสอบภาวะวกิฤตความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Stress Testing) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีมีต่อเงินกองทุน เป็นตน้ 

4.6.6 การป้องกนัหรือลดความเส่ียงด้านเครดติ 

 ธนาคารมีแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีส าคญัดงัน้ี 

- การก าหนดใหก้ระบวนการดา้นสินเช่ือมีการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยจดัโครงสร้างองคก์ร
ดา้นการตลาด การวเิคราะห์ความเส่ียง และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ใหแ้ยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

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

ซ่ึงครอบคลุมถึงคุณสมบติัลูกคา้เป้าหมาย เง่ือนไข วงเงิน หลกัประกนั เป็นตน้ 
- การก าหนดนโยบายในการรับหลกัประกนั โดยแบ่งกลุ่มทรัพยสิ์นท่ีจะรับเป็นหลกัประกนั สภาพคล่อง 

และอตัราการรับหลกัประกนัท่ีเหมาะสม 

4.6.7 แนวทางทีใ่ช้ในการก าหนดเพดานควบคุมความเส่ียง 

ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงจากการกระจุกตวัของพอร์ตสินเช่ือ (Credit Concentration Risk)  ซ่ึงเป็น

ส่วนส าคญัของการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ธนาคารจึงมีการบริหารจดัการ รวมถึงการรายงานการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

และคุณภาพของพอร์ตสินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งหมายเพ่ือป้องกนัไม่ให้พอร์ตมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ภาค

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมากเกินไป นอกจากน้ี ธนาคารยงัได้ก าหนดวงเงินสูงสุดในการให้สินเช่ือต่อกลุ่มลูกค้า (Single 

Lending Limit) ประเภทต่างๆ ไวเ้ป็นสัดส่วนร้อยละของเงินกองทุนของธนาคาร ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่ง

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

- การผิดนัดช าระหน้ี หมายถึง การท่ีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี (เงินตน้หรือดอกเบ้ีย) เกินกว่า 90 นับแต่วนัถึง
ก าหนดช าระ ไม่วา่จะเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสญัญา หรือวนัท่ีธนาคารทวงถามหรือเรียกใหช้ าระคืน แลว้แต่
วนัใดจะถึงก่อน หรือลูกหน้ีท่ีจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารจดัชั้น และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หมายถึง การท่ีราคาตลาดของสินทรัพยล์ดลงอยา่งเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวด 
โดยจ านวนท่ีลดลงนั้นสูงกวา่จ านวนท่ีคาดวา่จะลดลงตามเวลาท่ีผา่นไปหรือจากการใชง้านตามปกติ 

4.6.9 การจดัช้ันสินทรัพย์และการกนัส ารอง 

ธนาคารมีการจดัชั้นสินทรัพย ์และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดย

แบ่งแยกสินทรัพยใ์นพอร์ตสินเช่ือออกเป็น 6 ระดบั ตามระยะเวลาท่ีลูกหน้ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย หรือเขา้เง่ือนไข

อ่ืนๆ ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้และมีการกนัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามระดบัของการจดัชั้นดงัน้ี 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือจดัชั้นควรระวงัเป็นพิเศษ จะใชว้ธีิผลต่างของยอดหน้ี
คงคา้งตามบญัชีกบัราคาประเมินหลกัประกนัตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด คูณดว้ยอตัราร้อยละ 1 และร้อย
ละ 2 ตามล าดบั 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ จะตั้งส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วน
ต่างระหวา่งยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชี กบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนัโดย
ใชว้ธีิการค านวณตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นสูญ ธนาคารตดัออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

นอกจากการกนัส ารองตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแลว้ ธนาคารยงัมีการกนัส ารองเพ่ิมเติม 
เพื่อรองรับสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึนในช่วงเศรษฐกิจผนัผวนดว้ย 
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4.7 ข้อมูลทัว่ไปของฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ 

ตารางที ่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

 

 

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 48,436,616                 43,887,911                 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 46,234,390                 41,427,685                 

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 1,530,588                   1,477,237                   

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 671,638                      982,989                      

2. รายการนอกแสดงฐานะการเงนิ 3/ 156,762                      196,945                      

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 3,963                          18,680                        

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                              -                              

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 152,799                      178,265                      
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 ้ 

 

 

ตารางที ่ 10  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ก่อนพจิารณา
ผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื 

 

 

หน่วย : พันบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสุทธิ 1/

เงินลงทุน

ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงินฝาก 

(รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ การ

ค า้ประกนัการกู้ยืมเงนิ 

และเลต็เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงินที่ยังมไิด้

เบิกใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

1. ประเทศไทย 48,436,616              46,234,390              1,530,588                671,638                   156,762         3,963                           -                     152,799                   

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

รวมทั้งส้ิน 48,436,616              46,234,390              1,530,588                671,638                   156,762         3,963                           -                     152,799                   

หน่วย : พันบาท

รวม
เงินให้สินเช่ือ

รวมสุทธิ 1/

เงินลงทุน

ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงินฝาก 

(รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ การ

ค า้ประกนัการกู้ยืมเงนิ 

และเลต็เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงินที่ยังมไิด้

เบิกใช้ซ่ึงธนาคารได้

ผูกพันไว้แล้ว

1. ประเทศไทย 43,887,911              41,427,685              1,477,237                982,989                   196,945         18,680                         -                     178,265                   

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

รวมทั้งส้ิน 43,887,911              41,427,685              1,477,237                982,989                   196,945         18,680                         -                     178,265                   

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

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

หน่วย : พันบาท

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

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 8,463,285              39,973,331              48,436,616              9,226,943              34,660,968              43,887,911              

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ1/ 6,341,964              39,892,426              46,234,390              6,869,287              34,558,398              41,427,685              

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 1,449,683              80,905                     1,530,588                1,374,667              102,570                   1,477,237                

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 671,638                 -                          671,638                   982,989                 -                          982,989                   

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ 24,043                   132,719                   156,762                   42,849                   154,096                   196,945                   

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 

และเลต็เตอร์ออฟเครดิต
3,963                     -                          3,963                       18,680                   -                          18,680                     

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด -                        -                          -                          -                        -                          -                          

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 20,080                   132,719                   152,799                   24,169                   154,096                   178,265                   
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี

   และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไมร่วมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมลูคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ

รายการ
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
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ตารางที ่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงด้านเครดติจ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้และตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด  

 

 

หน่วย : พนับาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 42,851,399              3,210,434              619,843             746,099             1,185,947              48,613,722              -                   

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

รวมทั้งส้ิน 42,851,399              3,210,434              619,843             746,099             1,185,947              48,613,722              -                   

หน่วย : พนับาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 38,726,803              2,541,532              454,120             645,276             1,042,663              43,410,394              -                   

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

รวมทั้งส้ิน 38,726,803              2,541,532              454,120             645,276             1,042,663              43,410,394              -                   

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2560

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2561

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

 

 

 

 

 

General Provision2/ Specific provision

มูลค่าหนีสู้ญ

ที่ตดัออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 1,967,184                     31,324                          -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                               -                               -                                  

รวมทั้งส้ิน 412,148                        1,967,184                     31,324                          -                                  

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2561

General Provision2/ Specific provision
มูลค่าหนีสู้ญ

ที่ตดัออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 1,624,351                     57,529                          -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                               -                               -                                  

รวมทั้งส้ิน 358,357                        1,624,351                     57,529                          -                                  

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2560

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

1/ รวมมูลคา่เงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงินดว้ย

2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

หน่วย : พนับาท 

หน่วย : พนับาท 
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ตารางที ่ 13 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ  
จ าแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด   

 
 

หน่วย : พนับาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 627,913                    34,180                    11,338                 12,069                 1,076                      686,576                    

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 19,353,074               1,690,826               413,862               491,784               829,511                  22,779,057               

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 4,115,040                 362,123                  41,089                 48,458                 55,916                    4,622,626                 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 6,658,621                 415,504                  65,452                 64,066                 124,660                  7,328,303                 

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 2,610,308                 389,729                  59,641                 88,822                 72,070                    3,220,570                 

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 1,395,083                 173,996                  11,372                 32,018                 92,882                    1,705,351                 

7. อ่ืนๆ 8,091,360                 144,076                  17,089                 8,882                   9,832                      8,271,239                 

รวม 42,851,399               3,210,434               619,843               746,099               1,185,947               48,613,722               

หน่วย : พนับาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 593,455                    24,050                    2,079                   623                      4,064                      624,271                    

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 16,530,053               1,165,704               263,377               421,324               594,581                  18,975,039               

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 4,057,937                 207,820                  20,233                 30,121                 51,461                    4,367,572                 

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 6,208,838                 330,493                  53,973                 88,259                 178,888                  6,860,451                 

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 2,902,341                 415,301                  73,220                 57,101                 133,694                  3,581,657                 

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 1,416,074                 276,775                  20,294                 36,190                 66,623                    1,815,956                 

7. อ่ืนๆ 7,018,105                 121,389                  20,944                 11,658                 13,352                    7,185,448                 

รวม 38,726,803               2,541,532               454,120               645,276               1,042,663               43,410,394               

* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2560

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2561
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ตารางที ่ 14 มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวม ดอกเบีย้ค้างรับ * จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

 
ตารางที ่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific 

provision) ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ* 

 
 

 

 

General 

Provision1/ Specific provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่าง

งวด

General 

Provision1/ Specific provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่าง

งวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 8,471                     -                     4,995                     -                   

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 1,093,220              13,224               795,248                 35,727             

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 61,526                   -                     56,465                   -                   

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 179,493                 920                    231,233                 184                  

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 85,784                   -                     145,536                 656                  

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 105,226                 17,134               104,152                 13,991             

7. อ่ืนๆ 433,464                 46                      286,722                 6,971               

รวม 412,148             1,967,184              31,324               358,357             1,624,351              57,529             

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

General 

Provision
Specific provision รวม

General 

Provision
Specific provision รวม

เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 358,357             1,624,351              1,982,708              313,160             1,083,515               1,396,675              

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                     31,324                   31,324                   -                     57,529                    57,529                   

ขายบญัชีลูกหน้ี -                     411,582                 411,582                 -                     27,185                    27,185                   

โอนออก -                     -                        -                        -                     590                         590                        

เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด 53,791               785,739                 839,530                 45,197               626,140                  671,337                 

เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 412,148             1,967,184              2,379,332              358,357             1,624,351               1,982,708              
* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
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ตารางที ่ 16 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

 
 

สถาบันจดัอนัดบัเครดติภายนอก 

ธนาคารเทียบเคียง Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions – ECAIs) กบั 
Rating Grade ของลูกหน้ี โดยสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกท่ีธนาคารเลือกใชจ้ านวน 4 สถาบนัไดแ้ก่ Standard and Poor’s, Fitch 
Ratings, บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (TRIS Rating) และบริษทั ฟิทชเ์รทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (Fitch Rating (Thailand)) ดงัน้ี 

1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ี
ใชน้ ้ าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์เลือกใชส้ถาบนั
จดัอนัดบัเครดิตภายนอก ไดแ้ก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings 

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

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

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงนิ

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงนิ*
รวม

สินทรัพย์ในงบแสดง

ฐานะการเงนิ

รายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงนิ*
รวม

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 45,801,655                3,748,936                  49,550,591               40,944,976                3,889,363                  44,834,339               

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

1,990,708                  -                             1,990,708                 2,077,708                  -                             2,077,708                 

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั

การเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

138,074                     3,604,265                  3,742,339                 80,981                       3,703,846                  3,784,827                 

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
2,315,317                  57,762                       2,373,079                 3,141,709                  94,268                       3,235,977                 

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 37,046,679                84,871                       37,131,550               31,273,603                91,249                       31,364,852               

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 2,955,113                  2,038                         2,957,151                 3,270,034                  -                             3,270,034                 

      6. สินทรัพยอ่ื์น 1,355,764                  -                             1,355,764                 1,100,941                  -                             1,100,941                 

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 1,217,804                  37                              1,217,841                 979,408                     -                             979,408                    

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

    รวม 47,019,459                3,748,973                  50,768,432               41,924,384                3,889,363                  45,813,747               

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย)

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
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กระบวนการก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนี ้

ธนาคารเทียบเคียง Rating ท่ีลูกหน้ีไดรั้บจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกกบั Rating Grade ของลูกหน้ีท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนดไวใ้นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชยโ์ดยวิธี Standardized Approach (SA) เพ่ือใช้เทียบเคียงกับน ้ าหนักความเส่ียงตามประเภทลูกหน้ีท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด 
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ตารางที ่ 17 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ * ทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก  
Specific provision หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA 

 

หน่วย : พันบาท

น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ี

ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) 

ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

5,594,973                  -                         -                        -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              -                           -                        -                        

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน

 และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

-                             138,074                 -                        -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              -                           -                        -                        

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                             10,131                   65,488                  -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              1,992,303                 -                        -                        

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 36,436,202                  -                           

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                           -                        2,857,536                 -                        99,224                         -                           -                        -                        

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                             -                         -                        -                      -                  1,116,092                 554,202                -                           -                        -                              586,366                    -                        100,000                

น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                             -                         -                        -                      -                  -                           135                       -                           33,849                  3,144                           444,254                    736,458                -                        

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุน

*หลงัคูณคา่แปลงสภาพ
1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

31 ธันวาคม 2561

ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
ยอดคงค้างที่ม ีRating



                           การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ประจ าปี 2561 

27 

 
 

หน่วย : พันบาท

น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

5,782,571          -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และ

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

-                    49,806             30,159             -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                    136,122           171,295           -                  -                  -                  -                     -                     -                     -                     2,675,089          -                     -                     

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 30,490,289        7,759                 

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                  -                     3,123,174          -                     146,400             -                     -                     -                     

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                    -                  -                  -                  -                  1,168,293        557,831             -                     -                     -                     495,552             -                     -                     

น า้หนักความเส่ียง (%) 0 20 50 100 150 0 20 35 50 75 100 150 250

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                    -                  -                  -                  -                  -                  723                    -                     59,776               -                     476,612             442,298             -                     

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

31 ธันวาคม 2560

ยอดคงค้างที่ม ีRating

ยอดคงค้าง

ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating
ประเภทสินทรัพย์
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การป้องกนัหรือปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

- นโยบาย และกระบวนการบริหารและประเมินมูลค่าหลกัประกนั 

ธนาคารตระหนกัดีวา่ ความเส่ียงทางดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การให้สินเช่ือ ซ่ึงสามารถปรับลดความเส่ียงไดโ้ดยอาศยัหลกัประกนั และการค ้ าประกนั ธนาคารจึงจดัท านโยบายหลกัประกนั เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

- ประเภทหลกัประกนั และประเภทการค ้าประกนัท่ีส าคญัของธนาคาร 

หลกัประกนัทางการเงิน หลกัประกนัท่ีไม่ใช่ 
หลกัประกนัทางการเงิน 

ผูค้  ้าประกนั 

 เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝาก 
พนัธบตัรรัฐบาล 

 ทองค า 
 หุน้สามญัท่ีมีการซ้ือขายกนัในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 การอาวลั โดยธนาคารพาณิชย ์ 

 อสงัหาริมทรัพย ์
 ยานพาหนะ 
 เคร่ืองจกัร 
 รถจกัรยานยนต ์

 รัฐบาล / ธนาคารกลาง 
 รัฐวสิาหกิจ 
 ธนาคารพาณิชย ์
 บริษทัเอกชน 

 

ทั้งน้ีประเภทของหลกัประกนัท่ีน ามาใชป้รับลดความเส่ียงดา้นเครดิตจะตอ้งเป็นหลกัประกนัทางการเงิน หรือการค ้าประกนั 
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ตารางที ่ 18 มูลค่ายอดคงค้างในส่วนทีม่หีลกัประกนั* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA จ าแนกตามประเภทของ
หลกัประกนั 

 

4.8 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพือ่การธนาคาร 

การลงทุนดา้นตราสารทุนของธนาคาร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปท่ีไดรั้บจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี 

เงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย ราคาสุทธิ
จากค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

หน่วย : พันบาท

หลกัประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้านเครดิต

หลกัประกนัทาง

การเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้านเครดิต

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 4,605,161               -                         4,824,581               1,017                              

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                         -                         -                         -                                 

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั

การเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

3,604,265               -                         3,703,846               1,017                              

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
305,158                  -                         253,471                  -                                 

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 695,348                  -                         866,804                  -                                 

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 390                         -                         460                         -                                 

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                         -                         -                         -                                 

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 135                         -                         723                         -                                 

    รวม 4,605,296               -                         4,825,304               1,017                              
*มูลคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบดุลแลว้
1/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้ ามาปรับลดความเส่ียงได ้ (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
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ตารางที ่ 19 มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 20 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 

ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน รายละเอยีด 

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน ไม่มีขอ้มูล 

6. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  www.tcrbank.com 

วนัทีเ่ปิดเผยข้อมูล : 30 เมษายน 2562 

ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธันวาคม 2561 

 

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

1. มูลคา่ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ -                              -                              

     1.1. มูลคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) -                              -                              

     1.2. มูลคา่ตราสารทนุอ่ืนๆ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 1,833                          1,720                          

2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -                              -                              

3. ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีรับรู้ในงบดุลแต่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุ -                              -                              

4. ส่วนต ่ากวา่ทนุสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย -                              -                              

5. มูลคา่เงินกองทนุขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ีธนาคารใชวิ้ธี SA 156                             146                             

หน่วย : พนับาท 


