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4.

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
1. บทนา
รายเากการเปิ ดเผยข้อมูลการดารเเเิกกอเุนกกี้ ำดั ุาขึ้กเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดารเเเิ กกอเุน กตามหลักเกณฑ์
Basel III Pillar 3 ซึ่ เเป็ กไปตามข้อกาหกดขอเธกาคารแห่ เปรจเุศไุย ุี่ กาหกดให้ธกาคารเปิ ดเผยข้อมูลุั้เเชิ เคนณภาพแลจ
ปริ มาณเกี่ยวกับการปรจเมิกความเพียเพอขอเเเิกกอเุนกแลจความเสี่ ยเต่าเๆ ุี่เกี่ยวข้อเ เป็ กปรจำาุนกเวด 6 เดือก โดยใช้ขอ้ มูล
ณ วักสิ้ กเวดเดือกมิถนกายกแลจธักวาคม ใกรจดับธกาคาร (Solo Basis) โดยรายเาก ณ วักสิ้ กเวดเดือกมิถนกายกำจเปิ ดเผยข้อมูล
เชิเปริ มาณสาหรับโครเสร้าเเเิกกอเุนกแลจความเพียเพอขอเเเิกกอเุนก ความเสี่ ยเด้ากตลาด ข้อมูลคนณสมบัติุี่สาคัญขอเตรา
สารุาเการเเิกุี่กบั เป็ กเเิกกอเุนก การกรจุบยอดรายการุี่เกี่ยวข้อเกับเเิกกอเุนก แลจมูลค่าเเิกกอเุนกใกช่วเการุยอยกับ
เข้าหรื อุยอยหั ก ตามหลักเกณฑ์ Basel III ใกขณจุี่ รายเาก ณ วักสิ้ กเวดปี ำจเป็ กการเปิ ดเผยข้อมู ลุั้เเชิ เปริ มาณแลจเชิ เ
คน ณภาพตามเกณฑ์ ธกาคารแห่ เปรจเุศไุย ุั้เกี้ ข้อมู ลุี่ แสดเเพื่ อการเปรี ยบเุี ยบกั้ กเป็ กข้อมู ล ณ วักสิ้ กเวดปั ำำน บัก
เปรี ยบเุียบกับข้อมูล ณ วักสิ้กเวดก่อกหก้า 1 เวด โดยเปิ ดเผยผ่ากช่อเุาเเวปไซต์ขอเธกาคาร www.tcrbank.com
2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส าหรั บรายเากปรจำ าเวดสิ้ กสน ดวักุี่ 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับการด ารเเเิ กกอเุน กตาม
หลักเกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซึ่ เำจเปิ ดเผยข้อ มู ล ใกรจดับ เฉพาจธกาคาร (Solo Basis) ุั้เกี้ ใกรายเากปรจำาเวดสิ้ กสน ด
วักุี่ 30 มิถนกายก 2557 ุี่ได้เปิ ดเผยแล้ว ธกาคารมีบริ ษุั ย่อย คือ บริ ษุั ธกบรรณ ำากัด ปรจกอบธนรกิำให้บริ การสิ กเชื่อเช่า
ซื้อรถำักรยากยกต์ ซึ่เธกาคารได้ำาหก่ายบริ ษุั ย่อยใกวักุี่ 2 กรกฎาคม 2557
3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธกาคาร ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยเแลจการบริ หารเเิกกอเุนก เพื่อให้มีรจดับเเิกกอเุนกุี่มีความเหมาจสม
แลจเพียเพอุี่ำจสกับสกนกกลยนุธ์ุาเธนรกิำแลจการขยายธนรกิำ รวมุั้เเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ขอเุาเการ โดยธกาคารมีการ
ปรจเมิ กความเพี ยเพอขอเเเิ กกอเุน กภายใต้สถากการณ์ สมมติ ต่ าเๆ ุั้เใกภาวจปกติ แลจภาวจวิกฤตอย่าเสม่ าเสมอ เพื่ อ
ปรจกอบการวาเแผกการดาเกิกเากด้ากเเิกกอเุนกตามความเหมาจสม
ธกาคารมีกรจบวกการบริ หารเเิ กกอเุนกุี่ สอดคล้อเกับแผกกลยนุธ์ แผกธน รกิ ำขอเธกาคาร รวมุั้เมี กรจบวกการ
ปรจเมิ ก ติดตาม แลจรายเากความเพียเพอขอเเเิ กกอเุน กอย่าเสม่ าเสมอต่อคณจกรรมการชน ดต่าเๆ เพื่อให้การบริ หารำัดการ
เเิกกอเุนกเป็ กไปอย่าเมีปรจสิ ุธิภาพแลจปรจสิ ุธิผล
ธกาคารได้กาหกดแกวุาเการบริ หารำัดการเเิ กกอเุน กให้เป็ กไปตามเกณฑ์ Basel III ุั้เ 3 หลักการ (Pillars) ได้แก่
หลักเกณฑ์การดารเเเิ กกอเุน กขั้กต่ า (Pillar 1) หลักเกณฑ์การกากับดูแลเเิ กกอเุน กโดยุาเการ (Pillar 2) แลจหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารเเเิ กกอเุนกสาหรับธกาคาร (Pillar 3) ซึ่ เธกาคารตรจหกักว่าเเิ กกอเุน กเป็ กแหล่เเเิ กุน ก ุี่ มีมูลค่าแลจ
ความส าคัญมากใกการดาเกิ กธน รกิ ำขอเสถาบักการเเิ ก ดัเกั้ก การำัดการเเิ กกอเุน กอย่าเมี ปรจสิ ุธิ ผล ำึ เเป็ กปั ำำัยสาคัญ
ุี่ำจสจุ้อกถึเความมัก่ คเแข็เแกร่ เุาเการเเิก รวมุั้เส่เผลกรจุบโดยตรเต่อความก่าเชื่อถือขอเสถาบักการเเิกกั้กๆ
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3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารมีเเิกกอเุนกุั้เสิ้ กำากวก 2,514.09 ล้ากบาุ ปรจกอบด้วยเเิกกอเุนกชั้กุี่ 1 แลจ
เเิ กกอเุน กชั้กุี่ 1 ุี่ เป็ กส่ วกขอเเำ้าขอเ (CET1) ำากวก 2,366.82 ล้ากบาุ แลจเเิ กกอเุน กชั้กุี่ 2 ำากวก 147.27 ล้ากบาุ
ซึ่เมีอเค์ปรจกอบุี่สาคัญมาำากุนกุี่ชารจแล้ว
ข้อมูลเเิกกอเุนกเปรี ยบเุียบ ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 แลจวักุี่ 30 มิถนกายก 2557 มีดเั กี้
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 2557
2,366,822
2,366,822
3,000,000
8,563
2,300
(560,458)
1,189
1,189
(84,772)
147,268
147,268
2,514,090

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2557
2,384,543
2,384,543
3,000,000
7,700
2,300
(534,725)
726
726
(91,458)
121,544
121,544
2,506,087

* เช่น ผลขาดทุน (สุ ทธิ), สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารมี อตั ราส่ วกเเิกกอเุน กชั้กุี่ 1 ุี่ เป็ กส่ วกขอเเำ้าขอเ (CET 1) ต่อสิ กุรัพย์เสี่ ยเ
เุ่ากับร้อยลจ 12.98 ซึ่ เสู เกว่าอัตราส่ วกขั้กต่าุี่ธกาคารแห่ เปรจเุศไุยกาหกดไวุ้ี่ร้อยลจ 4.50 แลจเป็ กอัตราส่ วกเเิกกอเุนก
ชั้กุี่ 1 (T1) ต่ อสิ กุรั พย์เสี่ ยเขอเธกาคารร้ อยลจ 12.98 ซึ่ เสู เกว่าอัตราส่ วกขั้กต่ าุี่ ธกาคารแห่ เปรจเุศไุยก าหกดไวุ้ี่
ร้อยลจ 6.00 โดยมีอตั ราส่ วกเเิ กกอเุน กุั้เสิ้ กต่อสิ กุรัพย์เสี่ ยเเุ่ ากับร้อยลจ 13.78 ซึ่ เสู เกว่าอัตราส่ วกขั้กต่ าุี่ ธกาคารแห่ เ
ปรจเุศไุยกาหกดไวุ้ี่ร้อยลจ 8.50 (ดูรายลจเอียดใกข้อ 3.5 ตาราเุี่ 6)
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ตารางที่ 2 ธนาคาร ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่อไปนี้
วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ ยเด้ากเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ ยเด้ากตลาด

Standardized Approach (SA)

(ธกาคารไม่มีปริ มาณธนรกรรมใกบัญชีเพื่อการค้า)
- ความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการ

Basic Indicator Approach (BIA)

3.4 ธนาคาร ดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ ละด้ าน
ธกาคาร ดารเเเิ กกอเุน กตามหลักเกณฑ์ขอเธกาคารแห่ เปรจเุศไุยตามแกวุาเ Basel III โดยกาหกดให้ธกาคาร
ต้อเดารเเเิกกอเุนกขั้กต่าตามหลักเกณฑ์ขอเ Basel III Pillar 1 เพื่อรอเรับสิ กุรัพย์เสี่ ยเ 3 ปรจเภุ ได้แก่ ความเสี่ ยเด้ากเครดิ ต
ความเสี่ ยเด้ากตลาด แลจความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการ
ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารมีเเิกกอเุนกุั้เสิ้ กำากวก 2,514.09 ล้ากบาุ เุี ยบกับมูลค่าเเิกกอเุนกขั้กต่าุี่ ตอ้ เ
ดารเตามข้อกาหกดขอเธกาคารแห่ เปรจเุศไุยำากวก 1,550.24 ล้ากบาุ ธกาคารมีเเิกกอเุนกุั้เสิ้ กสู เกว่ามูลค่าเเิกกอเุนก
ขั้กต่ าำ ากวก 963.85 ล้ากบาุ ปรจกอบด้วยเเิ กกอเุน กขั้กต่ า ส าหรั บความเสี่ ยเด้ากเครดิ ตำ ากวก 1,373.14 ล้ากบาุ แลจ
ความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการำากวก 177.10 ล้าก ุั้เกี้ ธกาคาร ไม่มีการดารเเเิกกอเุนกขั้กต่าสาหรับความเสี่ ยเด้ากตลาด เกื่ อเำาก
ธกาคารไม่มีปริ มาณธนรกรรมใกบัญชีเพื่อการค้า โดยมีรายลจเอียดขอเเเิกกอเุนกขั้กต่าุี่ธกาคารต้อเดารเเพื่อรอเรับความเสี่ ยเ
แยกตามปรจเภุความเสี่ ยเ โดยแสดเข้อมูลเปรี ยบเุี ยบ ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 กับ ณ วักุี่ 30 มิ ถนกายก 2557 ตามตาราเ
ดัเต่อไปกี้
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ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

31 ธันวาคม 2557
1,341,961

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2557
1,294,969

-

-

6,963

2,500

218,251

257,672

924,361
150,326
42,060
31,183
1,373,144

782,824
163,081
88,892
30,390
1,325,359

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด*
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด

31 ธันวาคม 2557
-

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2557
-

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557 ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี BIA
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร

31 ธันวาคม 2557
177,096

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2557
160,456
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3.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 ธกาคารมีอตั ราส่ วกเเิกกอเุนกต่อสิ กุรัพย์เสี่ ยเ คากวณตามหลักเกณฑ์ุี่ธกาคารแห่ เปรจเุศ
ไุยกาหกด เุ่ากับร้อยลจ 13.78 โดยแสดเข้อมูลเปรี ยบเุี ยบ ณ วักุี่ 31 ธักวาคม 2557 กับ ณ วักุี่30 มิถนกายก 2557 ตามตาราเ
ดัเต่อไปกี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อ
สินทรัพย์ เสี่ยงและอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่ วย : %
31 ธันวาคม 2557
อั ตราส่ วน การดารงเงินกองทุ น
ธนาคาร

1. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง
2. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง
3. เงิ นกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

12.98
12.98
13.78

30 มิถุ นายน 2557

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
กาหนด

4.50
6.00
8.50

ธนาคาร

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
กาหนด

13.64
13.64
14.34

4.50
6.00
8.50

4. ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ยงด้ านต่ างๆ
ธกาคารยึดแกวุาเใกการบริ หารความเสี่ ยเ โดยมีเป้ าหมายให้ธนรกิ ำเติบโตอย่าเต่อเกื่ อเ แลจสร้าเผลตอบแุก
อย่าเมัก่ คเใกรจยจยาว หลักการสาคัญุี่ธกาคารใช้ใกการบริ หารความเสี่ ยเคือ การบริ หารความเสี่ ยเแบบรวมศูกย์ โดยการ
ำัด โครเสร้ าเอเค์ก รุี่ ต รจหกักถึ เความส าคัญ แลจเอื้ อต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย เด้ากต่ าเๆ มี ก ารก าหกดหก้าุี่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบขอเแต่ ล จสายเาก ตลอดำกสายการรายเากไว้อ ย่าเชัด เำกสอดคล้อ เกับ หลัก การควบคน ม ภายใกุี่ ดี โดย
โครเสร้าเการบริ หารความเสี่ ยเใกภาพรวม ำจมีคณจกรรมการต่าเๆ ได้แก่ คณจกรรมการธกาคาร คณจกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยเ คณจกรรมการตรวำสอบ คณจเำ้าหก้าุี่บริ หาร แลจคณจกรรมการบริ หารสิ กุรัพย์แลจหกี้สิก (ALCO)
ุั้เกี้ ธกาคารตรจหกักถึเความสาคัญขอเการบริ หารความเสี่ ยเุี่มีปรจสิ ุธิผล เพื่อให้การรจบน การวัด การปรจเมิก
การติดตามแลจการรายเากความเสี่ ยเมีปรจสิ ุธิ ภาพแลจุักต่อสภาวจการณ์ แลจสามารถควบคนมความเสี่ ยเให้อยูใ่ กรจดับ
ุี่ยอมรับได้
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การบริหารความเสี่ยงด้ านต่ างๆ ของธนาคาร
4.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ ยเด้ากกลยนุธ์ คื อ ความเสี่ ยเุี่ เกิ ดำากการกาหกดแผกกลยนุธ์ แผกดาเกิ กเาก แลจการกาไปปฏิ บัติไม่
เหมาจสมหรื อไม่สอดคล้อเกับปั ำำัยภายใกแลจสภาพแวดล้อมภายกอก อักส่ เผลกรจุบต่อรายได้ เเิกกอเุนก หรื อการ
ดารเอยูข่ อเธกาคาร ดัเกั้ก คณจกรรมการธกาคารแลจผูบ้ ริ หารรจดับสู เ ำึเได้ร่วมกักวาเแผกกลยนุธ์แลจแผกดาเกิ กเาก
อย่าเรอบคอบ ส่ เเสริ มการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมุั้เำัดให้มีโครเสร้าเพื้กฐากภายใกุี่เหมาจสมสาหรับการ
กาไปปฏิบตั ิ อาุิ การำัดอเค์กร บนคลากร เบปรจมาณ รจบบข้อมูลสารสกเุศ รจบบการติดตามแลจควบคนมการปฏิบตั ิเาก
เพื่อให้บรรลนเป้ าหมายุาเธนรกิำแลจำัดการกับปั ญหาขอเธกาคารได้อย่าเมีปรจสิ ุธิภาพ
ใกปี 2557 เป็ กปี ุี่ภาพรวมเศรษฐกิำขอเปรจเุศมีความอ่อกไหว ำากปั ำำัยภายกอกแลจภายใก ปั ำำัยภายกอกำากสภาวจ
เศรษฐกิ ำโลกุี่ มี แกวโก้ มคเุี่ แลจหดตัวลเ ไม่ ว่าำจมาำากสภาพเศรษฐกิ ำขอเปรจเุศใกสหภาพยนโรป หรื อ ปรจเุศ
สหรัฐอเมริ กา เป็ กต้ก สาหรับปั ำำัยภายใกปรจเุศุี่เป็ กผลสื บเกื่อเำากเหตนการณ์ความวนก่ วายุาเการเมือเขอเการชนมกนมต่อต้าก
รัฐบาล เป็ กต้ก ปั ำำัยเป็ กปั ำำัยลบุี่ส่เผลต่อเสถียรภาพความมัก่ คเขอเธกาคาร
ธกาคารำึเยัเคเแกวกโยบายใกการเพิ่ม การกักเเิกสารอเส่วกเกิกเพิ่มเติม เพื่อรอเรับสภาวจความผักผวกใกอกาคตมาก
ขึ้ก โดยกโยบายดัเกล่าว ธกาคารได้ริเริ่ มปฏิ บัติกับตั้เแต่ปี 2555 เป็ กต้กมา แลจแกวกโยบายดัเกล่าวเป็ กแกวกโยบายุี่ ุาเ
ธกาคารแห่เปรจเุศไุย ได้สกับสกนกธกาคารพาณิ ชย์ุ้ เั รจบบให้เพิม่ การกักสารอเส่ วกเกิก
ณ วักุี่ 31 ธั กวาคม 2557 ธกาคารมี เเิ กส ารอเส่ วกเกิ กุั้ เสิ้ ก 249.41 ล้ากบาุ หรื อ เติ บโตำากปี 2556 คิ ดเป็ ก
ร้อยลจ 22.06
4.2 ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสี่ ยเด้ากตลาด (Market Risk) หมายถึ เ ความเสี่ ยเุี่ เกิ ดำากการเคลื่ อกไหวขอเอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ ยก
แลจราคาตราสาร ซื้อขายใกตลาดเเิกแลจตลาดุนก ุี่มีผลกรจุบใกุาเลบต่อรายได้แลจเเิกกอเุนกขอเธกาคาร
หากพิำารณาตามธนรกรรมุี่มีอยูข่ อเธกาคาร ธกาคารำจมีความเสี่ ยเด้ากตลาดำากธนรกรรมใกบัญชีเพื่อการธกาคาร ุี่มา
ำากการเปลี่ยกแปลเขอเอัตราดอกเบี้ย แลจราคาตราสารุาเการเเิก โดยภาพรวมธกาคารมีความเสี่ ยเด้ากตลาดใกรจดับปากกลาเ
เกื่อเำากเมื่อพิำารณาำากภาวจเศรษฐกิำโลก ยัเคเมีความผักผวก ส่เผลให้ ยัเคเมีความเสี่ ยเด้ากการเปลี่ยกแปลเอัตราดอกเบี้ย
อย่าเไรก็ตาม ความเสี่ ยเขอเธกาคารไม่สูเมากกัก เกื่อเำากพอร์ตสิ กเชื่อแลจเเิกฝาก ขอเธกาคารมีการกรจำายอายนครบกาหกด
ุี่เหมาจสม แลจใกส่ วกขอเเเิกลเุนก ธกาคารไม่มีกโยบายุี่ำจุาธนรกรรมเพื่อการค้า การลเุนกส่วกใหญ่เป็ กการลเุนกใกตรา
สารหกี้รัฐบาลแลจรัฐวิสาหกิำ เพื่อใช้ใกการดารเสภาพคล่อเตามกฎหมาย
ใกการบริ หารความเสี่ ยเด้ากตลาด ธกาคารกาหกดกโยบายใกการุาธน รกรรมใกบัญชี เพื่อการธกาคารรวมุั้เกโยบาย
ใกการบริ หารความเสี่ ยเ โดยมี คณจเำ้าหก้าุี่ บริ หาร คณจกรรมการบริ หารสิ กุรัพย์แลจหกี้ สิก (ALCO) แลจคณจกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยเ รับผิดชอบใกการกาหกดกโยบายการุาธนรกรรม การบริ หารความเสี่ ยเ แลจติดตามดูแลความเสี่ ยเเป็ กรายเดือก
อย่าเสม่าเสมอ โดยมีการควบคนมความเสี่ ยเด้วยการกาหกดเพดากความเสี่ ยเ แลจรจดับสัญญาณเตือกภัย
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4.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ความเสี่ ยเด้ากอัตราดอกเบี้ยใกบัญชีเพื่อการธกาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธกาคารมีการดาเกิ กกลยนุธ์
ปรับโครเสร้าเเบแสดเฐากจการเเิกขอเธกาคารให้สอดคล้อเกับุิศุาเดอกเบี้ยใกอกาคต แลจให้เคลื่อกไหวอยูใ่ กกรอบความ
เสี่ ยเุี่กาหกด โดยมีการติดตามการเคลื่อกไหวขอเุิศุาเดอกเบี้ ย แลจพฤติกรรมขอเลูกค้าอย่าเใกล้ชิด เพื่อปรจเมิกความเสี่ ยเ
ให้สจุ้อกกับความเป็ กำริ เมากุี่ สนด รวมุั้เมีการติดตามฐากจความเสี่ ยเด้วยความถี่มากขึ้ก หากมีการเปลี่ยกแปลเโครเสร้าเ
สิ กุรัพย์แลจหกี้ สิกอย่าเมีกัยสาคัญ โดยมีการำัดุารายเาก Reprising Gap เพื่อใช้ใกการติ ดตามความเสี่ ยเด้ากอัตราดอกเบี้ ย
แลจปรจเมิ กความอ่ อกไหวต่ อรายได้ดอกเบี้ ยสน ุธิ (Net Interest Income Sensitivity) ใกรจยจเวลา 12 เดื อกข้าเหก้ า ภายใต้
สมมติฐากการเปลี่ยกแปลเขอเอัตราดอกเบี้ ยร้อยลจ 1-2 ขอเรายการสิ กุรัพย์แลจหกี้ สิก ุี่ อ่อกไหวต่อการเปลี่ยกแปลเขอเ
อัตราดอกเบี้ ย กอกำากกี้ ธกาคารมีการำาลอเสถากการณ์การปรับเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริ หารรายได้ดอกเบี้ ยสน ุธิ ให้มี
เสถียรภาพไม่วา่ ุิศุาเดอกเบี้ยำจเพิ่มขึ้กหรื อลดลเ
ตารางที่ 7 ผลการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
สกุล เงิน
บาท
อืน่ ๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบีย้

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
(7,114)
(22,190)
(7,114)
(22,190)

* ให้ธกาคารพาณิ ชย์ใช้ร้อยลจการเปลี่ยกแปลเขอเอัตราดอกเบี้ยเุ่ากับ 100 bps

ผลำากการเปลี่ยกแปลเอัตราดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ก 100 bps ต่อรายได้ดอกเบี้ ยสน ุธิ ใกรจยจเวลา 12 เดือกข้าเหก้าขอเธกาคาร
พบว่าำจส่ เผลกรจุบต่อรายได้ดอกเบี้ ยสน ุธิ สกนลเเิ กบาุ เุ่ ากับ 7.11 ล้ากบาุ เมื่อเปรี ยบเุี ยบกับเวดเดี ยวกักขอเ ปี ุี่ แล้ว
พบว่ามีผลกรจุบลดลเ 15.08 ล้ากบาุ
4.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยเด้ากสภาพคล่อเ (Liquidity Risk) หมายถึเ ความเสี่ ยเุี่ ธกาคารอาำไม่สามารถชารจเเิ กตามภารจผูกพักเมื่อถึเ
กาหกด เกื่ อเำากไม่สามารถเปลี่ยกสิ กุรัพย์เป็ กเเิกสดได้ หรื อไม่สามารถำัดหาเเิกุนกได้เพียเพอ หรื อสามารถำัดหาเเิกุนกได้
แต่ดว้ ยต้กุนกุี่สูเเกิกกว่าุี่ำจยอมรับได้ ซึ่เอาำส่เผลกรจุบต่อรายได้แลจเเิกกอเุนกขอเธกาคารุั้เใกปั ำำนบกั แลจอกาคต
กโยบายการบริ หารความเสี่ ยเด้ากสภาพคล่ อเขอเธกาคาร มน่ เเก้กการลเุน กใกสิ กุรั พย์ุี่ มี คน ณภาพแลจกรจำาย
ความเสี่ ยเอย่าเเหมาจสม ุั้เใกส่ วกขอเสิ กุรัพย์สภาพคล่อเแลจแหล่เุี่มาขอเเเิกุนก ส่ วกกรจบวกการการบริ หารความเสี่ ยเ
ขอเธกาคาร ก าหกดให้ มี การำัดรจดับเตื อกภัยด้ากสภาพคล่ อเ (Management Action Triggers) เพื่ อเป็ กเครื่ อเมื อใกการส่ เ
สัญญาณให้กบั ผูบ้ ริ หาร ควบคู่กบั รจบบเตือกภัยล่วเหก้า (Early Warning System) พร้อมุั้เได้ำดั ให้มีแผกรอเรับเหตนฉนกเฉิ กด้าก
สภาพคล่อเ (Contingency Funding Plan) เพื่อสร้าเความมัก่ ใำว่าธกาคารสามารถชารจเเิ กตามภารจผูกพักเมื่อถึเกาหกดได้ แลจ
มีความสอดคล้อเกับแหล่เเเิกุนกุี่สามารถเข้าถึเได้ดว้ ยต้กุนกุี่เหมาจสมใกเวลาุี่ตอ้ เการ รวมุั้เช่วยให้ธกาคารมีสภาพคล่อเ
แลจผลตอบแุกเหมาจสมกับสภาวจใกแต่ลจช่วเเวลา โดยมี การุบุวกอย่าเสม่ าเสมอเมื่อมีการเปลี่ยกแปลเสภาวจแวดล้อม
อย่าเมีกยั สาคัญ
7

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
เครื่ อเมือติดตามความเสี่ ยเด้ากสภาพคล่อเ ปรจกอบด้วย อัตราส่ วกด้ากสภาพคล่อเ แลจอัตราส่ วกด้ากรจดับการพึ่เพา
แหล่เเเิกุนกำากลูกค้ารายใหญ่ เช่ก อัตราส่วกสิ กุรัพย์สภาพคล่อเต่อเเิกฝาก อัตราส่ วกเเิกให้สิกเชื่อต่อเเิกฝาก แลจอัตราส่ วก
เเิกฝากขอเลูกค้ารายใหญ่ 20 รายแรก เป็ กต้ก กอกำากกี้มีการใช้ Liquidity Gap ติดตามกรจแสเเิกสดรับแลจำ่ายใกภาวจปกติ
โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอตั ราการฝากต่ออัตราการถอกเเิกขอเลูกค้าเเิกฝาก แลจอัตราการรับชารจเเิกเวดคืกำากลูกค้า
สิ กเชื่อ เพื่อให้สอดคล้อเกับความเป็ กำริ เ รวมุั้เุดสอบอัตราส่ วกดัเกล่าว หากมีภาวจวิกฤตเกิดขึ้ก ุั้เกี้เพื่อเตรี ยมแหล่เ
เเิกุนกรอเรับไดุ้กั กาล
ธกาคารกาหกดให้มีเครื่ อเบ่เชี้ความผิดปกติขอเสภาพคล่อเใกรจดับสัญญาณเตือกภัย แลจรจดับเพดากความเสี่ ยเ โดย
การกาหกดเพดากความเสี่ ยเด้ากสภาพคล่อเ (Liquidity Risk Limits) ุี่ ครอบคลนมุั้เใกสถากการณ์ ปกติ (Behavioral Scenario)
แลจสถากการณ์ฉนกเฉิ ก (Stress Test Scenario) เพื่อสจุ้อกสภาวจตลาดแลจสถากจขอเธกาคารใกปั ำำนบกั รวมุั้เสามารถควบคนม
ความเสี่ ยเด้ากสภาพคล่อเไดุ้กั ต่อสถากการณ์ุี่เปลี่ยกแปลเ
ธกาคารได้ำดั ุาแผกรอเรับเหตนฉนกเฉิ กด้ากสภาพคล่อเ เพื่อรอเรั บภาวจวิกฤตำากสภาพคล่อเุัว่ ไป แลจภาวจวิกฤต
ุี่ไม่มีสัญญาณเตือกภัยล่วเหก้า โดยการกาหกดสมมติฐากุี่อาำได้รับผลกรจุบำากการถอกเเิกฝากขอเผูฝ้ ากเเิกใกรจดับต่าเๆ
แลจกาหกดวิธีการรอเรับปั ญหาด้ากสภาพคล่อเ โดยมีการกาหกดรายลจเอียดการปฏิ บตั ิเากแลจผูร้ ับผิดชอบใกกรณี เกิ ดภาวจ
วิกฤตขึ้กอย่าเชัดเำก พร้อมุั้เการำัดเตรี ยมแผกการำัดหาแหล่เเเิกุนกรอเรับใกภาวจวิกฤตด้วย
กอกำากกี้ ธกาคารำจมีการำาลอเสถากการณ์ ใกภาวจวิกฤต แลจุดสอบแผกรอเรับเหตนฉนกเฉิ กด้ากสภาพคล่อเ อย่าเ
ก้อยปี ลจ 1 ครั้เ เพื่อให้การดาเกิกเากสามารถปฏิบตั ิได้ำริ เตามแผกเากุี่วาเไว้
โดยภาพรวม ธกาคารมีความเสี่ ยเด้ากสภาพคล่อเใกรจดับค่อกข้าเต่า ความเสี่ ยเลดลเำากปี ุี่ผา่ กมา เกื่อเำาก
ธกาคารมีสภาพคล่อเส่วกเกิกค่อกข้าเสูเ ปัำำัยหลักเกิดำากภาวจเศรษฐกิำชจลอตัว ธกาคารเพิ่มความรจมัดรจวัเ ชจลอ
การให้สิกเชื่อกับลูกค้า แลจธกาคารได้รับรายได้พเิ ศษำากการขายหนก้ บริ ษุั ใกเครื อ ุั้เกี้ธกาคารยัเคเบริ หารสภาพคล่อเ
ด้วยความรจมัดรจวัเ โดยมีกโยบายดารเสภาพคล่อเขั้กต่าเพื่อรอเรับการดาเกิกธนรกรรมรจหว่าเวักไม่ต่ากว่าร้อยลจ 12 ขอเเเิก
ฝากรวม ใกขณจุี่เกณฑ์ุวั่ ไปใกการดารเสภาพคล่อเุี่ธกาคารแห่ เปรจเุศไุยกาหกดอยูุ่ ี่ร้อยลจ 6 กอกำากกี้เเิกลเุนกส่ วก
ใหญ่ขอเธกาคารอยูใ่ กพักธบัตรรัฐบาล หรื อุี่รัฐบาลค้ าปรจกัก ซึ่เอยูใ่ กความต้อเการขอเตลาดแลจมีสภาพคล่อเสูเ รวมุั้เมี
การบริ หารำัดการุี่ดี มีการกากับอย่าเใกล้ชิดแลจุักต่อเหตนการณ์
4.5 ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการ (Operational Risk) หมายถึเ ความเสี่ ยเุี่ ำจเกิดความเสี ยหายอักเกื่ อเมาำากความบกพร่ อเ หรื อ
ความไม่เพียเพอขอเกรจบวกการปฏิ บัติเากภายใกอเค์กร บน คลากร รจบบเากหรื อรจบบสารสกเุศ แลจเหตนการณ์ ำากปั ำำัย
ภายกอก รวมถึเความเสี่ ยเด้ากกฎหมาย ซึ่เำจส่เผลกรจุบต่อรายได้แลจเเิกกอเุนกขอเธกาคาร
ความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติการถื อเป็ กความเสี่ ยเสาคัญุี่ ธกาคารำัดให้มีการบริ หาร ติ ดตาม ควบคน มดู แลอย่าเใกล้ชิดแลจ
ต่อเกื่ อเ เพื่ อช่ วยป้ อเกักหรื อลดความเสี ยหายุี่ อาำเกิ ดขึ้ กแลจมี ผลกรจุบต่อการดาเกิ กธน รกิ ำขอเธกาคาร รวมุั้เช่ วยเพิ่ ม
ปรจสิ ุธิ ภาพใกการดาเกิ กเาก พัฒกาคนณภาพการให้บริ การ สร้าเความเชื่ อมัก่ ให้กบั ลูกค้า อักเป็ กการเพิ่มมูลค่าให้กบั ธกาคาร
ใกรจยจยาวด้วย
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ธกาคารดาเกิ กการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการ ภายใต้การกากับดูแลสูเสนดโดยคณจกรรมการธกาคารซึ่ เเป็ กผูอ้ กนมตั ิ
กโยบายการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติการ เพื่อใหุ้น กหก่ วยเากขอเธกาคารใช้เป็ กกรอบใกการบริ หารำัดการความเสี่ ยเ
คณจกรรมการธกาคารได้มอบอ ากาำให้คณจกรรมการบริ หารความเสี่ ยเุ าหก้าุี่ รจบน ปรจเมิ ก ติ ดตาม แลจบริ หารำัดการ
ความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติการขอเธกาคาร ตลอดำกดาเกิ กการให้มกั่ ใำว่าการำัดการความเสี่ ยเได้รับการดาเกิ กการโดยผูม้ ี หก้าุี่
รับผิดชอบอย่าเเหมาจสมแลจครบถ้วก โดยให้ฝ่ายบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการ ุาหก้าุี่ บริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการ
ใกภาพรวม ธกาคารกาหกด บุบาุ หก้าุี่ ใกการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการ ขอเหก่ วยเากเป็ ก 3 รจดับ เพื่อให้สามารถ
ช่วยลดกรอเความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการขอเธกาคารให้ได้มากุี่สนด กล่าวคือ
รจดับุี่ 1 ุาหก้าุี่ โดยหก่ วยเากุน กหก่ วยเากซึ่ เเป็ กเำ้าขอเความเสี่ ยเขอเหก่ วยเากตกเอเ (Risk Owner) มี หก้าุี่
รับผิดชอบใกการรจบน ปรจเมิก ควบคนมแลจติดตามความเสี่ ยเภายใกหก่วยเาก โดยมีผชู ้ ากาญความเสี่ ยเด้าก
ปฏิบตั ิการขอเหก่ วยเาก (Operation Risk Specialist : ORS) ุาหก้าุี่ สกับสกน ก ส่ เเสริ ม แลจปรจสากเากกับ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติการ ใกการใช้เครื่ อเมื อ แลจมี การบริ หารำัดการความเสี่ ยเให้เป็ กไปตาม
แกวุาเุี่ธกาคารกาหกด
รจดับุี่ 2 ุาหก้าุี่โดยฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการ หก่วยเากสกับสกนกต่าเๆ แลจกลน่มผูช้ ากาญเฉพาจุาเ เช่ก
ฝ่ ายการบัญชี กลน่มเุคโกโลยีสารสกเุศ แลจฝ่ ายกฎหมาย เป็ กต้ก ุาหก้าุี่ สกับสกน ก แกจกาวิธีการหรื อ
แกวุาเให้หก่วยเากใกรจดับุี่ 1 ใช้ดาเกิกการบริ หารำัดการความเสี่ ยเ
รจดับุี่ 3 ุาหก้าุี่โดยฝ่ ายตรวำสอบ ใกการตรวำสอบ ปรจเมิกรจบบควบคนมภายใก รจบบการบริ หารความเสี่ ยเ แลจ
รจบบการกากับการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มกั่ ใำว่าการบริ หารำัดการความเสี่ ยเ แลจรจบบการควบคนม
ภายใกขอเธกาคารเป็ กไปอย่าเมีปรจสิ ุธิผล
ใกการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการ ธกาคารให้ความสาคัญุั้เความเสี่ ยเุี่ ำจเกิ ดำากปั ำำัยภายใกธกาคารแลจปั ำำัย
ภายกอก กล่าวคือ
ปั ำำัยภายใก : มี การำัดุ ากโยบายการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติ การ แกวุาเปฏิ บัติ เาก คู่มื อการปฏิ บัติ เากุี่ มี
มาตรฐากการปฏิบตั ิเากเดียวกักุั้เอเค์กร แลจผ่ากการพิำารณาเห็กชอบำากฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการ ฝ่ ายตรวำสอบ
แลจฝ่ ายกากับแลจสอบุากสิ กเชื่อ เพื่อให้มกั่ ใำว่ากรจบวกการปฏิ บตั ิเากขอเแต่ลจฝ่ ายเาก มีการควบคนมภายใกอย่าเเพียเพอ
แลจการปฏิ บตั ิเากเป็ กไปตามตามกฎเกณฑ์ต่าเๆุี่ เกี่ ยวข้อเ รวมุั้เการดาเกิ กการเพื่อเสริ มสร้าเกรจบวกการ แลจำิ ตสากึ กใก
การบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บตั ิการให้เกิ ดขึ้กใกุน กรจดับขอเอเค์กรอย่าเต่อเกื่ อเ โดยการอบรมแลจสื่ อสารกโยบาย ความรู ้
เกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติการ แลจการำัดุาเครื่ อเมื อุี่ ใช้ใกการบริ หารความเสี่ ยเ เพื่อให้พกักเากุน กคกได้
รับุราบกโยบาย มีความรู ้ความเข้าใำ ตรจหกักถึเความเสี่ ยเุี่ แฝเอยูใ่ กกรจบวกการุาเากขอเตกเอเ แลจตรจหกักว่าตกเอเมี
ส่วกสาคัญใกการป้ อเกักหรื อลดความเสี ยหายุี่อาำเกิดขึ้กกับธกาคาร
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ปั ำำัยภายกอก : ธกาคารมีการบริ หารความเสี่ ยเำากปั ำำัยภายกอก ซึ่ เเป็ กปั ำำัยุี่ ไม่สามารถควบคนมได้ เพื่อไม่ให้เกิ ด
ผลกรจุบต่อการดาเกิกธนรกิำขอเธกาคาร แลจการให้บริ การแก่ลูกค้า ดัเกี้






การำัดุาแผกรอเรับการดาเกิ กธน รกิ ำอย่าเต่อเกื่ อเ (แผก BCP) ให้สามารถรอเรับภาวจวิกฤต หรื อเหตนการณ์
ฉน กเฉิ กต่าเๆ ซึ่ เใกปั ำำนบกั มีหลายรู ปแบบแลจแกวโก้มมีรจดับความรน กแรเเพิ่มมากขึ้ก โดยให้มีการุดสอบ
แลจุบุวกแผกอย่าเสม่ าเสมอ เพื่อให้มกั่ ใำว่าสามารถกาไปปฏิ บัติเากได้ำริ เ ธกาคารสามารถให้บริ การ
ธนรกรรมเากุี่สาคัญได้อย่าเต่อเกื่อเ หรื อกลับสู่การดาเกิกการภายใกเวลาุี่เหมาจสม
การบริ หารความเสี่ ยเำากการใช้บริ การำากผูใ้ ห้บริ การภายกอก (Outsourcing) ซึ่ เธกาคารสามารถใช้ปรจโยชก์
ำากความเชี่ยวชาญเฉพาจด้ากขอเผูใ้ ห้บริ การมาเพิ่มขีดความสามารถใกการดาเกิกเากขอเธกาคาร โดยธกาคาร
ยัเคเต้อเรับผิดชอบต่อลูกค้า แลจบนคคลภายกอกเสมือกธกาคารเป็ กผูด้ าเกิ กการเอเ (เช่ก การคนม้ ครอเลูกค้า
การดาเกิ กธน รกิำแลจการให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่าเต่อเกื่ อเ แลจการบริ หารความเสี่ ยเุี่อาำเกิ ดขึ้กำากการใช้
บริ การ เป็ กต้ก)
การพิำารณาให้มีการุาปรจกักภัย เพื่อรอเรับหรื อลดความเสี ยหายุี่อาำเกิดขึ้ก

โดยใกปี 2557 ธกาคารมีการดาเกิ กการุี่ สาคัญเพื่อเพิ่มปรจสิ ุธิ ภาพการดาเกิ กเาก แลจบริ หารำัดการความเสี่ ยเุี่ อาำ
เกิดขึ้กำากการปฏิบตั ิเาก ให้รอเรับปริ มาณธนรกรรมุี่เพิ่มมากขึ้กตามการขยายตัวขอเธนรกิำ ดัเกี้
1) การปรับปรน เกรจบวกการสรรหา การบริ หารเากด้ากบนคลากร เพื่อลดอัตราการลาออกขอเพกักเาก แลจสามารถสรรหา
พกักเากได้ตามความต้อเการขอเหก่วยเาก รวมุั้เการพัฒกาบนคลากร ให้สามารถปฏิบตั ิเากได้อย่าเมีปรจสิ ุธิ ภาพ
แลจเป็ กไปตามรจเบียบข้อบัเคับ
2) การปรับโครเสร้ าเอเค์กร เพื่ อให้มี Segregation of Duty การเพิ่ มกรจบวกการควบคน ม (Internal control & Controlling)
การพัฒ กากรจบวกการุาเธน รกิ ำ แลจรจบบเากอย่าเต่ อเกื่ อเ รวมุั้เการำัดตั้เหก่ วยเากบริ หารคน ณภาพการ
เปลี่ยกแปลเ(Quality and Change Management)
3) การบริ หารความเสี่ ยเำากการุน ำริ ตภายใก (Internal Fraud) แลจการุน ำริ ตภายกอก (External Fraud) โดยุี มป้ อเกัก
ุนำริ ต (Fraud Team)
4) การดาเกิกเากขอเหก่วยเากบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการ
(4.1) การรายเาก Operation Risk Dashboard ต่อผูบ้ ริ หารแลจคณจกรรมการุี่ เกี่ ยวข้อเอย่าเสม่ าเสมอ ำากข้อมูลความ
เสี ยหายแลจเหตนการณ์ผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) ุี่เกิดขึ้ก แลจมีการกากับดูแล ติดตาม แลจ
ส่ เเสริ มให้หก่ วยเากรายเาก ILM ให้ถูกต้อเ ครบถ้วก รวมุั้เให้มีการพิำารณาแก้ไขเหตนการณ์ หรื อปรับปรน เ
กรจบวกการปฏิ บตั ิเาก ร่ วมกักรจหว่าเฝ่ ายเากุี่ เกี่ ยวข้อเ เพื่อป้ อเกักไม่ให้เกิ ดความเสี่ ยเซ้ า หรื อสามารถลด
ความเสี ยหายุี่อาำเกิดขึ้กต่อการดาเกิกธนรกิำขอเธกาคาร
(4.2) การอบรม สื่ อสาร แลจเผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิ บัติ การ เพื่ อให้พกักเากมี Risk
Awareness แลจมีการใช้เครื่ อเมือ การบริ หารำัดการความเสี่ ยเเป็ กไปตามแกวุาเุี่ธกาคารกาหกด
(4.3) การพัฒ กาตัวแุกหก่ วยเากุี่ ุ าหก้ าุี่ ORS แลจ BCP Co. อย่ าเต่ อเกื่ อเ แลจการสร้ าเแรเำู เใำใกการ
ปฏิบตั ิเาก ด้วยราเวัล RISK AWARDS ปรจำาปี เพื่อผลักดักให้มีการบริ หารความเสี่ ยเใกหก่วยเากเพิ่มขึ้ก
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(4.4) การดาเกิ กการใหุ้นกหก่ วยเากุบุวกการำัดุาเครื่ อเมือุี่ใช้ใกการรจบน ปรจเมิก ควบคนม ติดตามแลจรายเาก
ความเสี่ ยเ เพื่อให้มกั่ ใำว่าหก่ วยเากมี การบริ หารำัดการความเสี่ ยเได้ครอบคลนมความเสี่ ยเุี่ สาคัญ แลจมี การ
ควบคนมความเสี่ ยเอย่าเเพียเพอ เหมาจสม คเเหลือความเสี่ ยเอยูใ่ กรจดับุี่ หก่ วยเากยอมรับได้ โดยเครื่ อเมือุี่
กาหกดใหุ้นกหก่วยเากใช้ใกการบริ หารความเสี่ ยเ ได้แก่
 การปรจเมิกความเสี่ ยเแลจการควบคนมด้วยตกเอเ (Risk and Control Self-Assessment : RCSA)
 การำัดุาดัชกีช้ ีวดั ความเสี่ ยเ (Key Risk Indicators: KRIs) ุี่ใช้ใกการติดตามความเสี่ ยเ
(Risk Monitoring) แลจรายเากความเสี่ ยเ (Risk Reporting)
(4.5) การุบุวก ปรับปรน เแผกรอเรั บการดาเกิ กธน รกิ ำอย่าเต่อเกื่ อเให้สามารถรอเรับเหตนการณ์ ฉนกเฉิ กได้อย่าเมี
ปรจสิ ุธิภาพ แลจการพิำารณาขยายศูกย์ปฏิบตั ิเากสารอเขอเธกาคารให้รอเรับปริ มาณธนรกรรมขอเธกาคาร
(4.6) การบริ หารความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการร่ วมกับฝ่ ายเากุี่เกี่ยวข้อเ ใกการพิำารณาความเสี่ ยเด้ากปฏิบตั ิการุี่อาำขึ้ก
ใกกรจบวกการต่าเๆ แลจการพิำารณาแกวุาเ / การปรับปรน เกรจบวกการ ใกการควบคนมความเสี่ ยเ ดัเกล่าว
4.6 ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยเด้ากเครดิต (Credit Risk) หมายถึเ ความเสี่ ยเำากการุี่ ลูกหกี้ หรื อคู่สัญญา ไม่สามารถชารจหกี้ ได้ตามเเื่อกไข
แลจข้อตกลเตามสัญญา ซึ่ เอาำเป็ กเพราจลูกหกี้ หรื อคู่สัญญาปรจสบปั ญหาุาเการเเิก หรื อำเใำไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ส่ เผลให้
เกิ ดความเสี ยหายต่อธกาคาร ุั้เกี้ ความเสี่ ยเด้ากเครดิ ตครอบคลนมไปถึเผลิตภัณฑ์ุาเการเเิกุนกปรจเภุ ุั้เธน รกรรมุี่ อยูบ่ ก
เบแสดเฐากจการเเิ ก (On Balance Sheet) เช่ก เเิ กให้กยู้ ืม เเิกเบิ กเกิ กบัญชี ตัว๋ เเิก ตลอดำกธน รกรรมกอกเบแสดเฐากจการเเิ ก
(Off Balance Sheet) เช่ก หกัเสื อสัญญาค้ าปรจกักปรจเภุต่าเๆ เป็ กต้ก
4.6.1 โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
การบริ หารความเสี่ ยเด้ากเครดิตขอเธกาคาร อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลขอเคณจกรรมการบริ หารความเสี่ ยเ โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ธกาคารสามารถบริ หารความเสี่ ยเด้ากเครดิต ครอบคลนมกโยบาย โครเสร้าเอเค์กร กรจบวกการ แลจรจบบเากด้ากเครดิต
ได้อย่าเมีปรจสิ ุธิภาพ ภายใต้ความเสี่ ยเุี่เหมาจสมสอดคล้อเกับกลยนุธ์ุาเธนรกิำขอเธกาคาร แลจหลักเกณฑ์ขอเุาเราชการ
ธกาคารแบ่เโครเสร้าเการดูแลความเสี่ ยเด้ากเครดิ ตบกหลักธรรมาภิบาลุี่ ดี โดยำัดโครเสร้าเอเค์กรด้ากเครดิ ตให้มี
การถ่วเดนล (Check and Balance) โดยการแยกหก่ วยเากด้ากการตลาดสิ กเชื่ อ แลจหก่ วยเากด้ากการวิเคราจห์แลจอกน มตั ิสิกเชื่ อ
ออกำากกักอย่าเชัดเำก แต่อย่าเไรก็ตาม การกาหกดหรื อปรับปรน เกรจบวกการเครดิตขอเธกาคาร หก่วยเากุี่ มีความเกี่ยวข้อเ
กักำจร่ วมกักดาเกิ กการ เพื่อให้เกิดปรจสิ ุธิ ภาพสู เสน ดภายใต้ความเสี่ ยเุี่เหมาจสม โดยมีหก่วยเากด้ากการกากับแลจสอบุาก
ุาหก้าุี่ใกการตรวำสอบคนณภาพขอเกรจบวกการเครดิตขอเธกาคาร
4.6.2 อานาจกระทาการ
คณจกรรมการธกาคารเป็ กผูอ้ กน มตั ิ อากาำกรจุ าการขอเผูบ้ ริ หารแลจคณจกรรมการชน ดต่าเๆ โดยอากาำกรจุาการ
ครอบคลนมุั้เอากาำอกน มตั ิสิกเชื่ อ อากาำการรับความเสี่ ยเปรจเภุต่าเๆ เป็ กต้ก โดยกรจำายอากาำอกน มตั ิตามความเหมาจสม
แลจพยายามกาหกดให้อากาำอกนมตั ิเป็ กไปตามรจดับความเสี่ ยเ (Risk Based Authority) โดยอากาำอกนมตั ิสิกเชื่อำจถูกกาหกดุั้เ
ใกรู ปอเค์คณจ แลจใกรู ปตัวบนคคล ดัเกี้
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- ผูม้ ีอากาำอกนมตั ิรจดับอเค์คณจ
ปรจกอบด้วย คณจกรรมการพิำารณาสิ กเชื่อชนดุี่ 1 แลจชนดุี่ 2 ุาหก้าุี่ อกน มตั ิสิกเชื่ อแต่ลจปรจเภุตามอากาำกรจุา
การุี่กาหกด
- ผูม้ ีอากาำอกนมตั ิรจดับรายบนคคล
ธกาคารมีการกาหกดผูม้ ีอากาำอกนมตั ิรจดับบนคคลให้เป็ กผูม้ ีอากาำอกนมตั ิสิกเชื่อ ภายใต้วเเเิกอกนมตั ิ แลจอากาำกรจุา
การุี่ธกาคารกาหกด เพื่อความคล่อเตัวแลจปรจสิ ุธิ ภาพใกกรจบวกการสิ กเชื่อ
4.6.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
- การพิำารณาแลจอกนมตั ิสิกเชื่อ
ใกกรจบวกการพิำารณาแลจอกนมตั ิสิกเชื่อ ธกาคารให้ความสาคัญกับการแบ่เแยกหก้าุี่ รจหว่าเหก่วยเากุี่ ดูแลลูกค้า
แลจผูม้ ีอากาำอกน มตั ิสิกเชื่อ เพื่อให้เกิดการถ่วเดนลอากาำ (Check and Balance) โดยการแบ่เแยกออกำากกักอย่าเชัดเำก สาหรับ
ลูกค้ารายย่อย เำ้าหก้าุี่ การตลาดสิ กเชื่ อเป็ กผูด้ ู แลลูกค้า ำัดโครเสร้าเสิ กเชื่ อ แลจกาเสกอผลิตภัณฑ์ุี่เหมาจสมให้แก่ ลูกค้า
ภายใต้กรอบโครเการ (Product Program) ุี่กาหกดขึ้ก แลจเป็ กผูำ้ ดั เตรี ยม รวมถึเสกับสกนกข้อมูลให้แก่ผวู ้ ิเคราจห์เครดิตได้อย่าเ
เพี ยเพอสาหรั บการวิเคราจห์ ความเสี่ ยเ โดยผูว้ ิเคราจห์ เครดิ ตำจเป็ กผูุ้ ี่ ำัดุ ารายเากการวิเคราจห์ ความเสี่ ยเ ใบค าขออกน มตั ิ
สิ กเชื่ อ แลจกาเสกอขออกน มตั ิ ต่อไป สาหรับลูกค้าวิสาหกิ ำขกาดกลาเแลจย่อม (SMEs) เำ้าหก้าุี่ การตลาดสิ กเชื่ อเป็ กผูด้ ูแล
ลูกค้า แลจำัดโครเสร้าเสิ กเชื่อร่ วมกับเำ้าหก้าุี่ผลิตภัณฑ์ธนรกรรมสิ กเชื่อ (Lending Structured Products) โดยเำ้าหก้าุี่ผลิตภัณฑ์
ธนรกรรมสิ กเชื่อเป็ กผูำ้ ดั ุารายเากการวิเคราจห์ความเสี่ ยเ ใบคาขออกนมตั ิสิกเชื่อ แลจกาเสกอต่อผูว้ ิเคราจห์เครดิต เพื่อพิำารณา
กาเสกอขออกนมตั ิำาก คณจกรรมการพิำารณาสิ กเชื่อ หรื อผูม้ ีอากาำใกการอกนมตั ิสิกเชื่อตามุี่ธกาคารกาหกด
เพื่อให้กรจบวกการพิำารณาแลจอกน มตั ิสิกเชื่อเป็ กไปอย่าเมีปรจสิ ุธิ ภาพ แลจเป็ กมาตรฐากเดียวกัก ธกาคารำึเกาหกด
หลักเกณฑ์ข้ ึ กภายใต้กรอบโครเการ (Product Program) แลจพัฒการจบบเากด้ากสิ กเชื่ อขึ้ กมาตามแต่ ลจปรจเภุผลิ ตภัณฑ์
รวมถึเการกา Credit Rating แลจ Credit Scoring มาใช้เป็ กเครื่ อเมือช่วยคัดกรอเลูกค้า เพื่อให้กรจบวกการพิำารณาสิ กเชื่อเป็ กไป
อย่าเมีปรจสิ ุธิภาพ แลจสามารถตอบสกอเความต้อเการขอเลูกค้าได้ใกรจยจเวลาอักสั้ก
- การปฏิบตั ิการด้ากสิ กเชื่อหลัเการอกนมตั ิ
ธกาคารใช้หลักการรวมศู กย์เากปฏิ บัติการด้ากสิ กเชื่ อเพื่อให้การบริ การด้ากสิ กเชื่ อมีมาตรฐาก มีปรจสิ ุธิ ภาพ แลจ
เป็ กไปตามุี่ได้มีการอกนมตั ิ โดยรวมศูกย์เากด้ากการำัดุาเอกสารสัญญา กิ ติกรรมด้ากหลักปรจกัก การตั้เวเเเิกแลจการเบิกใช้
วเเเิก การเก็บรักษาเอกสารด้ากสิ กเชื่อ รวมถึเสกับสกนกการสื บค้กข้อมูลเครดิตบูโร
- การุบุวกคนณภาพสิ กเชื่อ
ธกาคารให้ความสาคัญกับการุบุวกคน ณภาพสิ กเชื่ อเป็ กอย่าเมาก โดยถือว่าเป็ กกรจบวกการุี่ สาคัญต่อการพัฒกา
มาตรฐากการบริ หารความเสี่ ยเด้ากเครดิตขอเธกาคาร โดยกาหกดให้มีการุบุวกสิ กเชื่อธนรกิำุนกรายุี่มีวเเเิกหรื อยอดคเค้าเ
ตั้เแต่ 5 ล้ากบาุ อย่าเก้อยปี ลจ 1 ครั้เ หรื อเมื่อมีปัำำัยุี่อาำส่เผลกรจุบกับลูกหกี้อย่าเมีกยั สาคัญ
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- การติดตามคนณภาพสิ กเชื่อ
ธกาคารก าหกดให้ หก่ วยเากเก็ บเเิ กแลจเร่ เรั ดหกี้ สิ กปรจเมิ กคน ณภาพสิ กเชื่ อ แลจติ ดตามลู กหกี้ อย่าเใกล้ชิด โดย
แบ่เแยกหก้าุี่ใกการติดตามอย่าเชัดเำก หากพบว่ามีลูกหกี้ รายใดุี่ เริ่ มส่ เสัญญาณุี่ ำจมีการผิดกัดชารจหกี้ ำจเข้าดาเกิ กการ
โดยุักุี โดยยึดแกวุาเการติดตามหกี้ ุี่รวดเร็ ว แลจมีปรจสิ ุธิ ภาพสู เสน ด แลจมีการรายเากผลการติดตามหกี้ ต่อผูบ้ ริ หาร แลจ
คณจกรรมการพิำารณาสิ กเชื่อุราบอย่าเสม่าเสมอ
- การแก้ไขหกี้
ธกาคารำจเริ่ มเข้าสู่กรจบวกการแก้ไขหกี้ กบั ตั้เแต่ลูกหกี้ ปรจสบปั ญหา เพื่อให้ลูกหกี้ กลับมามีความสามารถใกการชารจ
หกี้ หรื อเพื่อให้ธกาคารเกิดความเสี ยหายก้อยุี่ สนด โดยยึดปรจโยชก์สูเสน ดุั้เแก่ลูกหกี้ แลจธกาคาร โดยแกวุาเหรื อวิธีใกการ
ปรับปรน เโครเสร้าเหกี้ ำจต้อเสอดคล้อเกับหลักเกณฑ์ุี่ธกาคารแห่ เปรจเุศไุยกาหกด ธกาคารได้มอบหมายให้มีุีมเากดูแล
เรื่ อเการปรับโครเสร้าเหกี้ เป็ กการเฉพาจ แลจเมื่อมีการปรับปรน เโครเสร้าเหกี้ แล้ว ก็ำจต้อเมีการติดตามดูแลคนณภาพหกี้ แลจ
รายเากให้ผบู ้ ริ หาร แลจคณจกรรมการพิำารณาสิ กเชื่ออย่าเสม่าเสมอแลจต่อเกื่อเ
4.6.4 เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธกาคารตรจหกักถึ เความส าคัญขอเเครื่ อเมื อุี่ ใช้ำัดรจดับความเสี่ ยเขอเลู กค้าเป็ กอย่าเมาก เกื่ อเำากำจช่ วยให้
กรจบวกการพิำารณาสิ กเชื่อเป็ กไปอย่าเมีปรจสิ ุธิ ภาพ ธกาคารำึเพัฒกาแลจปรับปรน เเครื่ อเมือ Credit scoring ให้เหมาจสมกับ
ผลิตภัณฑ์สิกเชื่อรายย่อยใกแต่ลจปรจเภุอย่าเต่อเกื่ อเ สาหรับสิ กเชื่อธนรกิำธกาคารมีการพัฒกาเครื่ อเมือ Credit Rating เพิ่มเติม
ให้มีความเหมาจสมกับกลน่มลูกค้าแลจขกาดความเสี่ ยเ ุั้เกี้ เพื่อให้การำัดรจดับความเสี่ ยเขอเลูกค้ามีความแม่กยา ธกาคารำึ เมี
การติดตามผล แลจปรจเมิกปรจสิ ุธิภาพขอเเครื่ อเมือดัเกล่าวมาอย่าเต่อเกื่อเ โดยการำัดุาการุดสอบย้อกกลับ (Back Testing)
ขึ้กอย่าเก้อยปี ลจ 2 ครั้เ
4.6.5 การรายงานความเสี่ยงด้ านเครดิต
หก่วยเากบริ หารความเสี่ ยเด้ากเครดิต ำจดาเกิกการรายเากความเสี่ ยเด้ากเครดิตให้แก่คณจกรรมการบริ หารความเสี่ ยเ
แลจคณจกรรมการธกาคารอย่าเสม่าเสมอ โดยรายเากความเสี่ ยเด้ากเครดิต แลจ Credit Risk Dashboard ำจครอบคลนมถึเภาพรวม
ขอเ Credit Portfolio เช่ก โครเสร้าเแลจคนณภาพขอเ Portfolio การกรจำนกตัวด้ากเครดิต ความเพียเพอขอเเเิกกักสารอเค่าเผื่อหกี้
สเสัยำจสู ญ เป็ กต้ก รวมถึเการรายเากผลการปรจเมิกปรจสิ ุธิ ภาพเครื่ อเมือบริ หารความเสี่ ยเ การุดสอบภาวจวิกฤตความเสี่ ยเ
ด้ากเครดิต (Stress Testing) เพื่อปรจเมิกผลกรจุบุี่มีต่อเเิกกอเุนก เป็ กต้ก
4.6.6 การป้ องกันหรือลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
ธกาคารมีแกวุาเใกการป้ อเกักหรื อลดความเสี่ ยเด้ากเครดิตุี่สาคัญดัเกี้
- การกาหกดให้กรจบวกการด้ากสิ กเชื่อมีการถ่วเดนลอากาำ (Check and Balance) โดยำัดโครเสร้าเอเค์กรด้ากการตลาด
การวิเคราจห์ความเสี่ ยเ แลจผูม้ ีอากาำอกนมตั ิสิกเชื่อ ให้แยกออกำากกักอย่าเชัดเำก
- การกาหกดรจดับอากาำอกนมตั ิให้เป็ กไปตามรจดับความเสี่ ยเ (Risk-Based Authority)
- การกาหกดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ กมาตรฐากใกการอากวยสิ กเชื่อภายใต้กรอบโครเการ (Product Program) ซึ่ เครอบคลนม
ถึเคนณสมบัติลูกค้าเป้ าหมาย เเื่อกไข วเเเิก หลักปรจกัก เป็ กต้ก
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- การกาหกดกโยบายใกการรับหลักปรจกัก โดยแบ่เกลน่มุรัพย์สิกุี่ ำจรับเป็ กหลักปรจกัก สภาพคล่อเ แลจอัตราการ
รับหลักปรจกักุี่เหมาจสม
4.6.7 แนวทางทีใ่ ช้ ในการกาหนดเพดานควบคุมความเสี่ยง
ธกาคารให้ความตรจหกักถึเความเสี่ ยเำากการกรจำนกตัวขอเพอร์ ตสิ กเชื่ อ ซึ่ เเป็ กส่ วกสาคัญขอเการบริ หารความเสี่ ยเ
ด้ากเครดิ ต ธกาคารำึ เมี การบริ หารำัดการรวมถึ เการรายเากการกรจำน กตัวขอเสิ กเชื่ อ แลจคน ณภาพขอเพอร์ ตสิ กเชื่ ออย่าเ
สม่ าเสมอ โดยมน่เหมายุี่ ำจป้ อเกักไม่ให้พอร์ ตมีความเสี่ ยเำากการให้สิกเชื่ อแก่ภาคธนรกิ ำใดธนรกิ ำหกึ่ เมากเกิ กไป กอกำากกี้
ธกาคารยัเได้กาหกดวเเเิกสู เสน ดใกการให้สิกเชื่อต่อกลน่มลูกค้า (Single Lending Limit) ปรจเภุต่าเๆ ไว้เป็ กสัดส่ วกร้อยลจขอเ
เเิกกอเุนกขอเธกาคาร ซึ่เเป็ กไปตามปรจกาศขอเธกาคารแห่เปรจเุศไุย
4.6.8 คาจากัดความ “การผิดนัดชาระหนี”้ และ “การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ”
- การผิดกัดชารจหกี้ หมายถึเ การุี่ ลูกหกี้ ผิดกัดชารจหกี้ (เเิกต้กหรื อดอกเบี้ ย) เกิกกว่า 90 กับแต่วกั ถึเกาหกดชารจ
ไม่วา่ ำจเป็ กไปตามเเื่อกไขหรื อเเื่อกเวลาตามสัญญา หรื อวักุี่ธกาคารุวเถามหรื อเรี ยกให้ชารจคืก แล้วแต่วกั ใดำจถึเก่อก หรื อ
ลูกหกี้ ุี่ำดั เป็ กสิ กุรัพย์ำดั ชั้กต่ ากว่ามาตรฐาก ตามปรจกาศธกาคารแห่ เปรจเุศไุยว่าด้วยหลักเกณฑ์การำัดชั้ก แลจการกัก
เเิกสารอเขอเสถาบักการเเิก
- การด้อยค่าขอเสิ กุรัพย์ หมายถึเ การุี่ราคาตลาดขอเสิ กุรัพย์ลดลเอย่าเเป็ กสารจสาคัญใกรจหว่าเเวด โดยำากวก
ุี่ลดลเกั้กสูเกว่าำากวกุี่คาดว่าำจลดลเตามเวลาุี่ผา่ กไปหรื อำากการใช้เากตามปกติ
4.6.9 การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันสารอง
ธกาคารมี ำัดชั้กสิ กุรั พย์ แลจตั้เค่าเผื่ อหกี้ สเสั ยำจสู ญตามหลักเกณฑ์ขอเธกาคารแห่ เปรจเุศไุย โดยแบ่ เแยก
สิ กุรัพย์ใกพอร์ ตสิ กเชื่อออกเป็ ก 6 รจดับ ตามรจยจเวลาุี่ ลูกหกี้ คา้ เชารจเเิ กต้กหรื อดอกเบี้ ย หรื อเข้าเเื่อกไขอื่กๆ ตามุี่ ได้
กาหกดไว้ แลจมีการกักค่าเผื่อหกี้สเสัยำจสูญตามรจดับขอเการำัดชั้กดัเกี้
- สิ กุรัพย์ำดั ชั้กปกติ แลจำัดชั้กกล่าวถึเเป็ กพิเศษหรื อำัดชั้กควรรจวัเเป็ กพิเศษ ำจใช้วธิ ี ผลต่าเขอเยอดหกี้คเค้าเตาม
บัญชีกบั ราคาปรจเมิกหลักปรจกักตามเกณฑ์ุี่ธกาคารแห่เปรจเุศไุยกาหกด คูณด้วยอัตราร้อยลจ 1 แลจร้อยลจ 2 ตามลาดับ
- สิ กุรัพย์ำดั ชั้กต่ ากว่ามาตรฐาก ชั้กสเสัย แลจชั้กสเสัยำจสู ญ ำจตั้เสารอเใกอัตราร้อยลจ 100 ขอเส่ วกต่าเรจหว่าเ
ยอดหกี้ คเค้าเตามบัญชี กับมูลค่าปั ำำนบกั ขอเกรจแสเเิกสดุี่ คาดว่าำจได้รับำากการำาหก่ายหลักปรจกักโดยใช้วิธีการคากวณ
ตามุี่ธกาคารแห่เปรจเุศไุยกาหกด
- สิ กุรัพย์ำดั ชั้กสูญ ธกาคารตัดออกำากบัญชีุ้ เั ำากวก
กอกำากการกักสารอเตามเกณฑ์ข้ กั ต่ าุี่ ธกาคารแห่ เปรจเุศไุยกาหกดแล้ว ธกาคารยัเมีกโยบายกักสารอเส่ วกเกิ ก
เพิ่มเติม เพื่อรอเรับความสูญเสี ยุี่เป็ กผลสื บเกื่อเำากเหตนการณ์ความเสี่ ยเใกอกาคตด้วย ตามความเหมาจสม
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4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
ตารางที่ 8 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
รายการ
1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2557
27,286,071

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
24,437,278

22,632,122

19,602,388

4,192,201

4,503,372

461,748

331,518

295,961

278,332

-

-

-

-

295,961

278,332

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

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

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ ก่ อน
พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามประเทศของลูกหนี้
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2557
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

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

27,286,071
27,286,071

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวม
สุ ทธิ 1/
22,632,122
22,632,122

เงินลงทุ น
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ 2/
4,192,201
4,192,201

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

461,748
461,748

รวม

295,961
295,961

การรั บอาวัล ตั๋วเงิน
วงเงินที่ ยงั มิได้ เบิก
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
ใช้ ซ่ึ งธนาคารได้
กู้ยมื เงิน และเล็ ต
นอกตลาด
ผูกพันไว้ แล้ ว
เตอร์ อ อฟเครดิต
-

-

295,961
295,961
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2556
รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 3/

สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเทศของลู กหนี้
รวม

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

24,437,278
24,437,278

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวม
สุ ทธิ 1/
19,602,388
19,602,388

เงินลงทุ น
ในตราสารหนี้
สุ ทธิ

2/

4,503,372
4,503,372

เงินฝาก
(รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ)

331,518
331,518

รวม

278,332
278,332

การรั บอาวัล ตั๋วเงิน
วงเงินที่ ยงั มิได้ เบิก
การคา้ ประกันการ สั ญญาอนุพันธ์
ใช้ ซ่ึ งธนาคารได้
กู้ยมื เงิน และเล็ ต
นอกตลาด
ผูกพันไว้ แล้ ว
เตอร์ อ อฟเครดิต
-

-

1/

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

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

278,332
278,332
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
ตารางที่ 10 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ก่ อนพิจารณา
ผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต จาแนกตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่ วย : พันบาท

1. สิ นทรั พ ย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน

อายุเกิน 1 ปี
18,271,050

รวม
24,437,278

22,632,122

2,255,651

17,346,737

19,602,388

777,993

4,192,201

3,579,059

924,313

4,503,372

461,748

-

461,748

331,518

-

331,518

43,748

252,213

295,961

56,921

221,411

278,332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43,748

252,213

295,961

56,921

221,411

278,332

อายุเกิน 1 ปี
20,802,357

2,607,758

20,024,364

3,414,208

2/

3/

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

อายุไม่เกิน 1 ปี
รวม
6,166,228
27,286,071

อายุไม่เกิน 1 ปี
6,483,714

1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ สุทธิ
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

รายการ

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

2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของหลักทรัพย์

3/

ก่อนคูณค่าแปลงสภาพ

4/

รวมถึงอนุพนั ธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนด้วย
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
ตารางที่ 11 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ก่ อนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงด้ านเครดิตจาแนกตามประเทศของลูกหนี้ และตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2557
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้ งสิ้ น

21,110,876
21,110,876

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
1,541,668
1,541,668

สงสั ย
158,373
158,373

146,856
146,856

สงสั ยจะสู ญ
521,121
521,121

เงินลงทุ นใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
23,478,894
23,478,894
หน่ วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2556
เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/

ประเทศของลู กหนี้
ปกติ
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้ งสิ้ น
1/

18,164,582
18,164,582

กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
1,421,084
1,421,084

187,918
187,918

สงสั ย
196,069
196,069

สงสั ยจะสู ญ
245,683
245,683

เงินลงทุ นใน
ตราสารหนี้
รวม
สงสั ยจะสู ญ
20,215,336
20,215,336

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ และดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
ตารางที่ 12 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชี
ระหว่ างงวดสาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศ
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2557
ประเทศของลู กหนี้

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
มูล ค่ าหนี้สู ญที่ เงินลงทุนในตราสารหนี้
General
Specific
Specific provision
ตัดออกจาก
2/
provision
Provision
บัญชี ระหว่ างงวด
699,506
2,428
147,268
699,506
2,428
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

ประเทศของลู กหนี้

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย)
รวมทั้งสิ้ น

เงินให้ สิ นเชื่ อ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ 1/
มูล ค่ าหนี้สู ญที่ เงินลงทุนในตราสารหนี้
General
Specific
Specific provision
ตัดออกจาก
2/
provision
Provision
บัญชี ระหว่ างงวด
492,809
16,340
120,140
492,809
16,340
-

1/ รวมมูลค่าเงินสารองทีก่ นั ไว้และหนี้สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินด้วย
2/ เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
ตารางที่ 13 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ * ก่ อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท. กาหนด
หน่ วย : พันบาท
ประเภทธุรกิจ
1. การเกษตรและเหมืองแร่
2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์
3. ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
4. การสาธารณูปโภคและบริ การ
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
7. อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2557
ปกติ
กล่ าวถึ งเป็ นพิเศษ ต่ากว่ ามาตรฐาน
135,712
2,622
6,227,389
310,983
18,523
1,822,692
79,673
2,323
2,327,075
183,910
14,893
4,313,660
354,522
45,189
3,960,268
501,163
46,960
2,324,080
108,795
18,968
21,110,876
1,541,668
146,856

สงสั ย
37,162
581
7,654
60,215
48,430
4,331
158,373

สงสั ยจะสู ญ
150
108,867
25,123
57,334
155,103
130,319
44,225
521,121

รวมทั้ งสิ้ น
138,484
6,702,924
1,930,392
2,590,866
4,928,689
4,687,140
2,500,399
23,478,894
หน่ วย : พันบาท

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

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

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

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

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

* รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารเเเิกกอเุนกปรจำาปี 2557
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 2557
ประเภทธุรกิจ

General
Provision1/

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

Specific
provision

147,268

359
103,937
14,946
28,082
119,766
233,103
199,313
699,506

31 ธันวาคม 2556
มูล ค่ าหนี้สู ญที่
ตัดออกจาก
บัญชี ระหว่ างงวด
2,404
24
2,428

General
Provision1/

120,140

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

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

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/

เปิ ดเผยเป็ นยอดรวม

ตารางที่ 15 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ นั ไว้ (General provision และ Specific
provision) สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2557
รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ตน้ งวด
หนี้ สูญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้เ พิ่มหรื อลดระหว่างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้คงเหลือปลายงวด

General
Provision
120,140
27,128
147,268

Specific
provision
492,809
2,428
209,125
699,506

31 ธันวาคม 2556
รวม
612,949
2,428
236,253
846,774

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

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

รวม
333,307
16,340
295,982
612,949

* รวมเงินให้สินเชือ่ รวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ตารางที่ 16 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557
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

รายการนอกงบ
สิ นทรั พ ย์ ในงบ
แสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน*

รวม

รายการนอกงบ
สิ นทรั พ ย์ ในงบ
แสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงิน*

รวม

28,112,933

145,943

28,258,876

25,817,123

150,766

25,967,889

3,711,750

-

3,711,750

4,320,418

-

4,320,418

446,254

-

446,254

385,460

-

385,460

3,187,311

55,194

3,242,505

2,406,708

95,744

2,502,452

15,269,644
4,634,735
863,239
362,260
28,475,193

90,749
145,943

15,360,393
4,634,735
863,239
362,259
28,621,135

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

55,022
1,900
152,666

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

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ด้วย)
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สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธกาคารเุี ยบเคี ยเ Rating ำากสถาบักำัดอักดับเครดิ ตภายกอก (External Credit Assessment Institutions – ECAIs) กับ
Rating Grade ขอเลูกหกี้ โดยสถาบักำัดอักดับเครดิตภายกอกุี่ธกาคารเลือกใช้ำากวก 4 สถาบักได้แก่ Standard and Poor’s, Fitch
Ratings, บริ ษุั ุริ สเรุติ้เ ำากัด (TRIS Rating) แลจบริ ษุั ฟิ ุช์เรุติ้เ (ปรจเุศไุย) ำากัด (Fitch Rating (Thailand)) ดัเกี้
1. ลูกหกี้ ภาครัฐบาลแลจธกาคารกลาเ แลจลูกหกี้ อเค์กรปกครอเส่วกุ้อเถิ่ก อเค์การขอเรัฐ แลจรัฐวิสาหกิำ (PSEs) ุี่
ใช้ก้ าหกักความเสี่ ยเเหมื อกกับลู กหกี้ ภาครั ฐบาล ลู กหกี้ สถาบักการเเิ ก แลจลูกหกี้ บริ ษ ัุหลักุรั พย์ เลื อกใช้
สถาบักำัดอักดับเครดิตภายกอก ได้แก่ Standard and Poor’s แลจ Fitch Ratings
2. ลูกหกี้ ธกาคารเพื่อการพัฒการจหว่าเปรจเุศ (MDBs) ุี่ไม่เข้าเกณฑ์ก้ าหกักความเสี่ ยเ = 0 เลือกใช้สถาบักำัดอักดับ
เครดิตภายกอก ได้แก่ Standard and Poor’s แลจ Fitch Ratings
3. ลูกหกี้ ธนรกิำเอกชก ลูกหกี้ อเค์ปกครอเส่ วกุ้อเถิ่ก อเค์การขอเรัฐ แลจรัฐวิสาหกิำ (PSEs) ุี่ใช้ก้ าหกักความเสี่ ยเ
เหมือกกับลูกหกี้ ธนรกิำเอกชก เลือกใช้สถาบักำัดอักดับเครดิตภายกอก ได้แก่ บริ ษุั ุริ สเรุติ้เ ำากัด (TRIS Rating)
แลจ บริ ษุั ฟิ ุช์เรุติ้เ (ปรจเุศไุย) ำากัด (Fitch Rating (Thailand))
กระบวนการกาหนดนา้ หนักความเสี่ยงของลูกหนี้
ธกาคารเุียบเคียเ Rating ุี่ลูกหกี้ ได้รับำากสถาบักำัดอักดับเครดิตภายกอกกับ Rating Grade ขอเลูกหกี้ ุี่ธกาคารแห่ เ
ปรจเุศไุยกาหกดไว้ใกปรจกาศธกาคารแห่เปรจเุศไุย เรื่ อเ หลักเกณฑ์การคากวณสิ กุรัพย์เสี่ ยเด้ากเครดิตสาหรับธกาคาร
พาณิ ชย์โดยวิธี Standardized Approach (SA) เพื่อใช้เุียบเคียเกับก้ าหกักความเสี่ ยเตามปรจเภุลูกหกี้ ุี่ธกาคารแห่ เปรจเุศไุย
กาหกด
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ตารางที่ 17 มูลค่ ายอดคงค้ างของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็ นยอดสุ ทธิจาก
Specific provision หลังพิจารณามูลค่ าการปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิตในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จาแนกตามแต่ ละนา้ หนักความเสี่ยง โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2557

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

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
0

20

3,947,727

50

ยอดคงค้ างที่ ไม่มี Rating
100

150

0

20

35

50

75

100

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,070

131,807

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203,906

303,288

10,165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
0
20
50
100
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ1/
1/ ในส่วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้ นอยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ ท้งั สิ้น

150
-

923,392
831,333
ยอดคงค้ าง

4,266,967
-

0

35

20
-

68

-

50
115,889

14,499,782
366,811
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-
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หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

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

ยอดคงค้ างที่ มี Rating
0
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4,584,520

50

ยอดคงค้ างที่ ไม่มี Rating
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,261
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-

-

-

-
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-

-

นา้ หนักความเสี่ ยง (%)
0
20
50
100
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ1/
1/ ในส่วนทีไ่ ม่มีการปรับลดความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งน้ าหนักความเสี่ ยงขึ้ นอยู่กบั สัดส่วนของเงินสารองทีก่ นั ไว้ตอ่ ยอดหนี้ ท้งั สิ้น
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การป้ องกันหรือปรับลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
- กโยบาย แลจกรจบวกการบริ หารแลจปรจเมิกมูลค่าหลักปรจกัก
ธกาคารตรจหกักดีวา่ ความเสี่ ยเุาเด้ากเครดิตเป็ กความเสี่ ยเุี่อาำก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อธกาคาร โดยส่ วกใหญ่เกิดำากการ
ให้สิกเชื่อ ซึ่ เสามารถปรับลดความเสี่ ยเได้โดยอาศัยหลักปรจกัก แลจการค้ าปรจกัก ธกาคารำึเำัดุากโยบายหลักปรจกัก เพื่อใช้เป็ ก
แกวุาเปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ุี่ธกาคารแห่เปรจเุศไุยกาหกด
- ปรจเภุหลักปรจกัก แลจปรจเภุการค้ าปรจกักุี่สาคัญขอเธกาคาร
หลักปรจกักุาเการเเิก

หลักปรจกักุี่ไม่ใช่

ผูค้ ้ าปรจกัก

หลักปรจกักุาเการเเิก
 เเิกสด เเิกฝากธกาคาร หรื อบัตรเเิกฝาก  อสัเหาริ มุรัพย์
พักธบัตรรัฐบาล
 ยากพาหกจ
 ุอเคา
 เครื่ อเำักร

 รัฐบาล / ธกาคารกลาเ

 หนก้ สามัญุี่มีการซื้อขายกักใกตลาด
หลักุรัพย์แห่เปรจเุศไุย

 บริ ษุั เอกชก

 รถำักรยากยกต์

 รัฐวิสาหกิำ
 ธกาคารพาณิ ชย์

 การอาวัล โดยธกาคารพาณิ ชย์
ุั้เกี้ปรจเภุขอเหลักปรจกักุี่กามาใช้ปรับลดความเสี่ ยเด้ากเครดิตำจต้อเเป็ กหลักปรจกักุาเการเเิก หรื อการค้ าปรจกัก
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ตารางที่ 18 มูลค่ ายอดคงค้ างในส่ วนทีม่ หี ลักประกัน* ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA จาแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557
ประเภทสิ นทรั พ ย์

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

การคา้ ประกันและ
การคา้ ประกันและ
หลั กประกันทาง
อนุพันธ์ ด้าน
อนุพันธ์ ด้าน
การเงิน1/
การเงิน1/
เครดิต
เครดิต
1,221,640
234,377
1,106,981
264,102

หลั กประกันทาง

-

-

-

-

-

234,377

-

264,102

360,072

-

316,477

-

860,611
957
68
1,221,708

234,377

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

264,102

*มูลค่าหลังการพิจารณาผลการหักกลบหนี้ท้งั ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
1/

หลักประกันทางการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นามาปรับลดความเสี่ ยงได้ (Eligible financial collateral)

4.8 ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ฐากจความเสี่ ยเำากการลเุนกตราสารุนกใกบัญชีเพื่อการธกาคาร ปรจกอบด้วยตราสารุนกุี่ำดั ปรจเภุเป็ ก “หลักุรัพย์อื่ก” ุี่
ถือไว้เพื่อวัตถนปรจสเค์ต่อไปกี้ "เเิกลเุนกุัว่ ไปใกการปรับโครเสร้าเหกี้
เเิกลเุนกใกตราสารุนกซึ่ เไม่ใช่หลักุรัพย์ใกความต้อเการขอเตลาดแสดเใกเบการเเิกด้วยราคาุนกสน ุธิ ำากค่าเผื่อการด้อยค่า
ขอเเเิกลเุนก (ถ้ามี) ขาดุนกำากการด้อยค่าขอเเเิกลเุนกดัเกล่าวำจแสดเไว้ใกเบกาไรขาดุนกเบ็ดเสร็ ำ
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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. ส่วนเกินทุน(ต่ากว่าทุน)สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือ่ ขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุนแยกตามวิธีการคานวณทีธ่ นาคารใช้วธิ ี SA

31 ธันวาคม 2557
1,720
146

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
573,215
48,723

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 19 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน

ข้ อ มูล คุณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ นเงินกองทุ น
ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน
่ บ
ั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอี ยด
ไม่มีขอ้ มูล
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ตารางที่ 20 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรื อทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูล ค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจางวด 31 ธันวาคม 2557

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
รวมรายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของก่อ นรายการปรั บและรายการหัก
2 ปรั บ รายการปรั บจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ
3.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
3.3 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
6.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (TC = T1+T2)

3,000,000
8,563
2,300
(550,858)
(9,600)
1,189
2,451,594
20,019
64,753
84,772
2,366,822

4,758

80,078

2,366,822

147,268
147,268
2,514,090
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6. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล www.tcrbank.com
วันทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูล : 30 เมษายน 2558
ข้ อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2557
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