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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร จดัท าข้ึนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 (Basel III Pillar 3) ท่ีก าหนดให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของรายคร่ึงปี ให้เปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกับโครงสร้างและความเพียงพอ 
ของเงินกองทุน การประเมินความเส่ียงด้านตลาด ขอ้มูลคุณสมบัติท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุน และ 
การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงทยอยนบัตามหลกัเกณฑ ์Basel III ในส่วนของขอ้มูลรายปีจะเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพ ธนาคารจะจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี
และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั  

ธนาคารมุ่งท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐานและมีการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือท่ีให้ธนาคาร
สามารถด ารงเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน เป็นการใช้
กลไกลตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความ
เส่ียงของตนเอง และใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในตลาดสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าว ประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร โดยธนาคาร
จะท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคม ซ่ึงธนาคารจะเปิดเผยขอ้มูลทั้ งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ งน้ีข้อมูลท่ีแสดงเพ่ือการเปรียบเทียบนั้ นเป็นข้อมูล ณ วนัส้ินงวดปัจจุบัน
เปรียบเทียบกบัขอ้มูล ณ วนัส้ินงวดก่อนหนา้ 1 งวด โดยเปิดเผยผา่นช่องทางเวปไซตข์องธนาคาร www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามฐานะ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนตาม
หลกัเกณฑ ์Basel III Pillar 3 ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูลในระดบัเฉพาะธนาคาร (Solo Basis)  

3. เงนิกองทุน 

3.1 การบริหารเงนิกองทุน  

ธนาคารให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีมีความเหมาะสม 
และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้ งเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคาร 
มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมี กระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการ
เงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ธนาคารได้ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III ทั้ ง 3 หลกัการ (Pillars) ไดแ้ก่ 
หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลกัเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคาร (Pillar 3) ซ่ึงธนาคารตระหนักว่าเงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่าและ
ความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจัยส าคญั 
ท่ีจะสะท้อนถึงความมัน่คงแข็งแกร่งทางการเงิน รวมทั้ งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินนั้ นๆ

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 3,687.15 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 3,439.46 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 247.69 ลา้นบาท  
ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้  

ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีดงัน้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุนของธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2558 30 มถุินายน 2558

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 3,439,461                 3,397,470                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 3,439,461                 3,397,470                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 4,000,000                 4,000,000                 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น 11,988                      10,275                      

1.1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (445,234)                   (502,253)                   

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,206                        2,935                        

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1,206                        2,935                        

1.1.6 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (130,799)                   (115,787)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 247,687                    136,032                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 247,687                    136,032                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 3,687,148                 3,533,502                 

* เช่น ผลขาดทุน (สุทธิ), สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

3.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
เท่ากบัร้อยละ 15.32 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 4.50 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุน
ชั้ นท่ี  1 (T1) ต่อสินทรัพย์เส่ียงเท่ากับร้อยละ 15.32 ซ่ึงสูงกว่าอัตราส่วนขั้ นต ่ าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ท่ี 
ร้อยละ 6.00 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 16.42 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50 (ดูรายละเอียดในขอ้ 3.5 ตารางท่ี 6) 
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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) 

3.4 ธนาคารด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 3,687.15 ลา้นบาท เทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้ง
ด ารงตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 1,908.15 ลา้นบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุน
ขั้ นต ่ าจ านวน 1,779 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้ นต ่ า ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตจ านวน 1,684.27 ล้านบาท และ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการจ านวน 223.88 ลา้นบาท ทั้ งน้ีธนาคาร ไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 
เน่ืองจากธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีธนาคารตอ้งด ารงเพื่อรองรับ
ความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  
ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2558 30 มถุินายน 2558

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,629,694                   1,469,957                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
1,368                          1,145                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)     

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
265,803                      258,929                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 1,188,708                   1,031,640                   

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 128,954                      137,348                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 44,861                        40,895                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 54,574                        39,907                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,684,268                   1,509,864                    

ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* 31 ธันวาคม 2558 30 มถุินายน 2558

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร โดยวธีิ BIA 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 31 ธันวาคม 2558 30 มถุินายน 2558

รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 223,882                      197,912                       



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2558 

5 

3.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 16.42 โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงและอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

หน่วย : %

ธนาคาร
ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด
ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.32                             4.50                              16.91                             4.50                               

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 15.32                             6.00                              16.91                             6.00                               

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 16.42                             8.50                              17.59                             8.50                               

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

31 ธันวาคม 2558 30 มถุินายน 2558

 

4. ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิความเส่ียงด้านต่างๆ  

ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเส่ียง โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง และสร้างผลตอบแทน

อยา่งมัน่คงในระยะยาว หลกัการส าคญัท่ีธนาคารใชใ้นการบริหารความเส่ียงคือ การบริหารความเส่ียงแบบรวมศูนย ์โดยการ

จัดโครงสร้างองค์กรท่ีตระหนักถึงความส าคัญและเอ้ือต่อการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ มีการก าหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของแต่ละสายงาน ตลอดจนสายการรายงานไวอ้ย่างชัดเจนสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี โดย

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงในภาพรวม จะมีคณะกรรมการต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO)   

ทั้งน้ีธนาคารตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้การระบุ การวดั การประเมิน  
การติดตามและการรายงานความเส่ียงมีประสิทธิภาพและทนัต่อสภาวะการณ์ และสามารถควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้ 



            การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนประจ าปี 2558 

6 

การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

4.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติ 
ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน หรือการด ารง
อยู่ของธนาคาร ดังนั้ น คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารระดับสูง จึงได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจดัให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปปฏิบติั 
อาทิ การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ และจดัการกบัปัญหาของธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารยงัคงแนวนโยบายเพ่ิมการกนัเงินส ารองส่วนเกินเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะความผนัผวนในอนาคตมากข้ึน 
โดยนโยบายดงักล่าว ธนาคารไดริ้เร่ิมปฏิบติันบัตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา และ แนวนโยบายดงักล่าวเป็นแนวนโยบายท่ีทางธนาคาร
แห่งประเทศไทย ไดส้นบัสนุนธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบใหเ้พ่ิมการกนัส ารองส่วนเกิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินส ารองส่วนเกินทั้ งส้ิน 360.73 ลา้นบาท หรือเติบโตจากปี 2557 คิดเป็น 
ร้อยละ 44.98  

4.2 ความเส่ียงด้านตลาด  

ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และ
ราคาตราสาร ซ้ือขายในตลาดเงินและตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร 

หากพิจารณาตามธุรกรรมท่ีมีอยูข่องธนาคาร ธนาคารจะมีความเส่ียงดา้นตลาดจากธุรกรรมในบญัชีเพื่อการธนาคาร ท่ีมา
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย และราคาตราสารทางการเงิน โดยภาพรวมธนาคารมีความเส่ียงด้านตลาดในระดับ 
ค่อนขา้งต ่า ความเส่ียงของธนาคารไม่สูงมากนกั เน่ืองจากพอร์ตสินเช่ือและเงินฝาก ของธนาคารมีการกระจายอายคุรบก าหนดท่ี
เหมาะสม และในส่วนของเงินลงทุน ธนาคารไม่มีนโยบายท่ีจะท าธุรกรรมเพ่ือการคา้ การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสาร
หน้ีรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ เพ่ือใชใ้นการด ารงสภาพคล่องตามกฎหมาย   

ในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด ธนาคารก าหนดนโยบายในการท าธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการธนาคารรวมทั้งนโยบายใน
การบริหารความเส่ียง โดยมีคณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (ALCO) และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการท าธุรกรรม การบริหารความเส่ียง และติดตามดูแลความเส่ียงเป็นรายเดือน 
อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการก าหนดเพดานความเส่ียง และระดบัสญัญาณเตือนภยั 

4.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in the Banking Book) ธนาคารมีการด าเนินกลยทุธ์
ปรับโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคลอ้งกบัทิศทางดอกเบ้ียในอนาคต และให้เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบความ
เส่ียงท่ีก าหนด โดยมีการติดตามการเคล่ือนไหวของทิศทางดอกเบ้ีย และพฤติกรรมของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือประเมินความเส่ียง
ให้สะทอ้นกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเส่ียงดว้ยความถ่ีมากข้ึน หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอย่างมีนัยส าคญั โดยมีการจดัท ารายงาน Repricing Gap เพ่ือใช้ในการติดตามความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้
สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 2 ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย นอกจากน้ีธนาคารมีการจ าลองสถานการณ์การปรับเพ่ิมหรือลดอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือบริหารรายไดด้อกเบ้ียสุทธิให้มี
เสถียรภาพไม่วา่ทิศทางดอกเบ้ียจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

ตารางที ่ 7 ผลการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ * ต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

หน่วย : พันบาท

สกลุเงนิ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท 16,646                        (7,114)                         

อ่ืนๆ -                              -                              

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 16,646                        (7,114)                         

* ใหธ้นาคารพาณิชย์ใชร้้อยละการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเทา่กบั 100 bps
 

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 100 bps ต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหน้าของธนาคาร 
พบว่าจะส่งผลต่อรายได้ดอกเบ้ียสุทธิสกุลเงินบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 16.65 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีท่ีแลว้
พบวา่มีค่ามากกวา่ 23.76 ลา้นบาท 

4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

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

นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพและกระจาย 
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ทั้งในส่วนของสินทรัพยส์ภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน ส่วนกระบวนการการบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร ก าหนดให้มีการจัดระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action Triggers) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ง
สัญญาณให้กับผูบ้ริหาร ควบคู่กับระบบเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้ งได้จดัให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ดา้นสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ธนาคารสามารถช าระเงินตามภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนดได ้
และมีความสอดคล้องกับแหล่งเงินทุนท่ีสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสมในเวลาท่ีต้องการ รวมทั้ งช่วยให้ธนาคาร 
มีสภาพคล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
สภาวะแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

เคร่ืองมือติดตามความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ประกอบดว้ย อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง และอตัราส่วนดา้นระดบัการพ่ึงพา
แหล่งเงินทุนจากลูกคา้รายใหญ่ เช่น อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก และอตัราส่วนเงินฝากของลูกคา้รายใหญ่ 20 รายแรก  
เป็นตน้ นอกจากน้ีมีการใช ้Liquidity Gap ติดตามกระแสเงินสดรับและจ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม ตามสถิติอตัรา
การฝากต่อ อตัราการถอนเงินของลูกคา้เงินฝาก และอตัราการรับช าระเงินงวด จากลูกคา้สินเช่ือ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
รวมทั้งทดสอบอตัราส่วนดงักล่าว หากมีภาวะวกิฤตเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมแหล่งเงินทุนรองรับไดท้นักาล  
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ธนาคารก าหนดให้มีเคร่ืองบ่งช้ีความผิดปกติของสภาพคล่องในระดบัสัญญาณเตือนภยั และระดบัเพดานความเส่ียง โดย
การก าหนดเพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk Limits) ท่ีครอบคลุมทั้ งในสถานการณ์ปกติ (Behavioral Scenario) 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Test Scenario) เพ่ือสะทอ้นสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบนั รวมทั้งสามารถควบคุม
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

ธนาคารไดจ้ดัท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทัว่ไป และภาวะวิกฤต 
ท่ีไม่มีสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ โดยการก าหนดสมมติฐานท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินในระดบัต่างๆ 
และก าหนดวิธีการรองรับปัญหาดา้นสภาพคล่อง โดยมีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบในกรณีเกิดภาวะ
วกิฤตข้ึนอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งการจดัเตรียมแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนรองรับในภาวะวิกฤตดว้ย 

นอกจากน้ี ธนาคารจะมีการจ าลองสถานการณ์ ในภาวะวิกฤต และทดสอบแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานสามารถปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนงานท่ีวางไว ้

โดยภาพรวม ธนาคารมีความเส่ียงด้านสภาพคล่องในระดบัค่อนขา้งต ่า ความเส่ียงใกลเ้คียงจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนขา้งสูง ปัจจยัหลกัเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ธนาคารเพ่ิมความระมดัระวงั ชะลอ
การใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ และธนาคารมีเงินทุนเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุน อยา่งไรก็ตามธนาคารยงัคงบริหารสภาพคล่องดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยมีนโยบายในการก ากับการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด และสินทรัพยส์ภาพคล่อง ในส่วนของ เงินลงทุน ส่วนใหญ่ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือท่ีรัฐบาลค ้าประกนั ซ่ึงอยู่ใน
ความตอ้งการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริหารจดัการท่ีดี มีการก ากบัอยา่งใกลชิ้ดและทนัต่อเหตุการณ์ 

4.5 ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

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

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการถือเป็นความเส่ียงส าคญัท่ีธนาคารจดัให้มีการบริหาร ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ดและ
ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ งช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พฒันาคุณภาพการให้บริการ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ อนัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัธนาคาร
ในระยะยาวดว้ย  
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การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ธนาคารด าเนินการภายใตก้ารก ากับดูแลสูงสุดโดยคณะกรรมการธนาคารซ่ึงเป็น
ผูอ้นุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของธนาคารใชเ้ป็นกรอบในการบริหารจดัการความ
เส่ียง คณะกรรมการธนาคารไดม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีระบุ ประเมิน ติดตาม และบริหารจดัการ 
ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการของธนาคาร ตลอดจนด าเนินการให้มัน่ใจว่าการจดัการความเส่ียงได้รับการด าเนินการโดยผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและครบถว้น โดยให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ในภาพรวม ธนาคารก าหนด บทบาท หน้าท่ี ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ของหน่วยงานเป็น 3 ระดบั เพ่ือให้สามารถ
ช่วยลดกรองความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของธนาคารใหไ้ดม้ากท่ีสุด กล่าวคือ 

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

ระดบัท่ี 2  ท าหน้าท่ีโดยฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ และกลุ่มผูช้  านาญเฉพาะทาง 
เช่น ฝ่ายการบัญชี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมาย เป็นตน้ ท าหน้าท่ีสนับสนุน แนะน าวิธีการ
หรือแนวทางใหห้น่วยงานในระดบัท่ี 1 ใชด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียง 

ระดบัท่ี 3  ท าหน้าท่ีโดยฝ่ายตรวจสอบ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการควบคุม
ภายในของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ธนาคารให้ความส าคญัทั้งความเส่ียงท่ีจะเกิดจากปัจจยัภายในธนาคารและปัจจยั
ภายนอก กล่าวคือ 

ปัจจัยภายใน : มีการจัดท านโยบายการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานท่ีมี
มาตรฐานการปฏิบติังานเดียวกนัทั้งองคก์ร และผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ฝ่ายตรวจสอบ
และฝ่ายก ากบัและสอบทานสินเช่ือ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
และการปฏิบติังานเป็นไปตามตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการ และจิตส านึกใน
การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการให้เกิดข้ึนในทุกระดบัขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยการอบรมและส่ือสารนโยบาย ความรู้
เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และการจัดท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบนโยบาย มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่นกระบวนการท างานของตนเอง และตระหนกัวา่ตนเองมี
ส่วนส าคญัในการป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธนาคาร    
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ปัจจยัภายนอก : ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ดงัน้ี 

 การจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (แผน BCP) ให้สามารถรองรับภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบและแนวโน้มมีระดบัความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยให้มีการทดสอบ
และทบทวนแผนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง ธนาคารสามารถให้บริการ
ธุรกรรมงานท่ีส าคญัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือกลบัมาด าเนินการไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม  

 การบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsourcing) ซ่ึงธนาคารใชป้ระโยชน์จากความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูใ้ห้บริการ  มาเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารตอ้ง
รับผิดชอบต่อลูกค้า และบุคคลภายนอกเสมือนธนาคารเป็นผูด้  าเนินการเอง  เช่น การคุม้ครองขอ้มูลลูกค้า 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกคา้ได้อย่างต่อเน่ือง  และมีการบริหารความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ เป็นตน้  

 การพิจารณาใหมี้การท าประกนัภยั เพ่ือรองรับหรือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

การด าเนินการในปี 2558 ธนาคารมีการด าเนินการท่ีส าคญัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และบริหารจดัการความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ใหร้องรับปริมาณธุรกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายธุรกิจตามแผนงานของธนาคาร ดงัน้ี 

1) การปรับโครงสร้าง องคก์รเพื่อให้มี Segregation of Duties และเพ่ิมกระบวนการควบคุม (Internal Control & Controlling)  
เช่น การยา้ยและควบรวมหน่วยงานผลิตภณัฑธุ์รกรรมสินเช่ือ (Loan Structured Product) และหน่วยงานพิจารณาสินเช่ือ 
(Underwriter) เป็นตน้ 

2) การบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud) และการทุจริตภายนอก (External Fraud) โดยทีมป้องกัน
ทุจริต (Fraud Team)  

3) การพฒันาบุคคลากร โดยหน่วยงานบริหารคุณภาพและการเปล่ียนแปลง (Quality and Change Management) 

4) การด าเนินงานของหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

(4.1) การรายงาน Operation Risk Dashboard ต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ จากขอ้มูลความ
เสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident and Loss Management : ILM) ท่ีเกิดข้ึน และมีการก ากบัดูแล ติดตาม และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานรายงาน ILM ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งให้มีการพิจารณาแกไ้ขเหตุการณ์ หรือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังาน ร่วมกนัระหว่างฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ียงซ ้ า หรือสามารถลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร   

(4.2) การอบรม ส่ือสาร และเผยแพร่ ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เพ่ือให้พนักงานมี  
Risk Awareness และมีการใชเ้คร่ืองมือ การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารก าหนด 

(4.3) การพฒันาตวัแทนหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ORS และ BCP Co. อยา่งต่อเน่ือง เพื่อผลกัดนัให้มีการบริหารความเส่ียง
ในหน่วยงาน 
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(4.4) การให้ทุกหน่วยงานทบทวนการจดัท าเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเส่ียง 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่หน่วยงานมีการบริหารจดัการความเส่ียงไดค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั และมีการควบคุมความ
เส่ียงอยา่งเพียงพอ เหมาะสม คงเหลือความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีหน่วยงานยอมรับได ้โดยเคร่ืองมือท่ีก าหนด ไดแ้ก่ 

 การประเมินความเส่ียงและการควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment : RCSA) โดยให ้
เพ่ิมการประเมินความเส่ียงดา้น Corruption Risk ในการประเมินของหน่วยงานท่ีมีลกัษณะงาน หรือ 
function งานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งตามนโยบาย 
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของธนาคาร 

 การจดัท าดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ท่ีใชใ้นการติดตามความเส่ียง (Risk 
 Monitoring)  และรายงานความเส่ียง (Risk Reporting) 

(4.5)  การจดัท านโยบายการจดัชั้นขอ้มูล (Data Classification Policy) เพื่อใหธ้นาคารมีแนวทางและวิธีการในการ 
 บริหารจดัการขอ้มูล การรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ตามความส าคญัและระดบัความเส่ียงของขอ้มูลแต่ละ 

ประเภทอยา่งเหมาะสม และขอ้มูลของธนาคารมีความพร้อมใชง้าน  

(4.6) การทบทวน ปรับปรุง และทดสอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองให้สามารถรองรับเหตุการณ์ 
 ฉุกเฉิน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การจัดตั้งศูนยส์ ารองของธนาคารเพ่ิมเติม ท่ีสาขาชลบุรี ชั้น 3 เพ่ือให้รองรับพนักงานได้มากข้ึนในช่วง 
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 การจดัท าระบบ Call Tree บน TCRB Web portal เพ่ือใหห้น่วยงานสามารถปรับปรุงขอ้มูล Call Tree 
ใหพ้ร้อมใชง้าน 

(4.7) การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพิจารณาความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีอาจ
เกิดข้ึนในกระบวนการต่างๆ และการพิจารณาแนวทาง การปรับปรุงกระบวนการ ในการควบคุมความเส่ียง 
ดงักล่าว 

4.6 ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญา ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงตามสัญญา ซ่ึงอาจเป็นเพราะลูกหน้ีหรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งน้ี ความเส่ียงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑ์ทางการเงินทุกประเภท ทั้งธุรกรรมท่ีอยูบ่น 
งบแสดงฐานะการเงิน (On Balance Sheet) เช่น เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋เงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบแสดงฐานะการเงิน  
(Off Balance Sheet) เช่น หนงัสือสญัญาค ้าประกนัประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

4.6.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหธ้นาคารสามารถบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองคก์ร กระบวนการ และระบบงานดา้นเครดิต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของธนาคาร และหลกัเกณฑข์องทางราชการ 
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ธนาคารแบ่งโครงสร้างการดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจดัโครงสร้างองค์กรดา้นเครดิตให้มี 
การถ่วงดุล (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานดา้นการตลาดสินเช่ือ และหน่วยงานดา้นการวิเคราะห์และอนุมติัสินเช่ือ 
ออกจากกนัอย่างชดัเจน แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดหรือปรับปรุงกระบวนการเครดิตของธนาคาร หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนัจะร่วมกนัด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีหน่วยงานดา้นการก ากบัและสอบทาน 
ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเครดิตของธนาคาร 

4.6.2 อ านาจกระท าการ 

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

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัองคค์ณะ 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ท าหน้าท่ีอนุมติัสินเช่ือแต่ละประเภทตามอ านาจกระท า
การท่ีก าหนด 

- ผูมี้อ านาจอนุมติัระดบัรายบุคคล 

ธนาคารมีการก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติัระดบับุคคลให้เป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ ภายใตว้งเงินอนุมติั และอ านาจกระท า
การท่ีธนาคารก าหนด เพ่ือความคล่องตวัและประสิทธิภาพในกระบวนการสินเช่ือ  

4.6.3 กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

- การพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ 

ในกระบวนการพิจารณาและอนุมติัสินเช่ือ ธนาคารให้ความส าคญักบัการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานท่ีดูแลลูกคา้ 
และผูมี้อ  านาจอนุมติัสินเช่ือ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยการแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ส าหรับ
ลูกคา้รายย่อย เจา้หน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเป็นผูดู้แลลูกคา้ จัดโครงสร้างสินเช่ือ และน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้ 
ภายใตก้รอบโครงการ (Product Program) ท่ีก าหนดข้ึน และเป็นผูจ้ดัเตรียม รวมถึงสนบัสนุนขอ้มูลให้แก่ผูว้ิเคราะห์เครดิตไดอ้ยา่ง
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยผูว้ิเคราะห์เครดิตจะเป็นผูท่ี้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง ใบค าขออนุมติั
สินเช่ือ และน าเสนอขออนุมติัต่อไป ส าหรับลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) เจา้หน้าท่ีการตลาดสินเช่ือเป็นผูดู้แล
ลูกคา้ โดยการจดัโครงสร้างสินเช่ือจะพิจารณาร่วมกบัผูว้ิเคราะห์เครดิต และผูว้เิคราะห์เครดิตจะเป็นผูจ้ดัท ารายงานการวิเคราะห์
ความเส่ียง ใบค าขออนุมติัสินเช่ือ และพิจารณาน าเสนอขออนุมติัจาก คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือผูมี้อ านาจในการอนุมติั
สินเช่ือตามท่ีธนาคารก าหนด  

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

ธนาคารใช้หลกัการรวมศูนยง์านปฏิบัติการดา้นสินเช่ือเพื่อให้การบริการด้านสินเช่ือมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามท่ีไดมี้การอนุมติั โดยรวมศูนยง์านดา้นการจดัท าเอกสารสัญญา นิติกรรมดา้นหลกัประกนั การตั้งวงเงินและการเบิกใช้
วงเงิน การเก็บรักษาเอกสารดา้นสินเช่ือ รวมถึงสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลเครดิตบูโร 

- การทบทวนคุณภาพสินเช่ือ 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการทบทวนคุณภาพสินเช่ือเป็นอย่างมาก โดยถือว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัต่อการพฒันา
มาตรฐานการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคาร โดยก าหนดให้มีการทบทวนสินเช่ือธุรกิจทุกรายท่ีมีวงเงินหรือยอดคงคา้ง
ตั้งแต่ 5 ลา้นบาท อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบกับลูกหน้ีอย่างมีนัยส าคญั ตามแนวทางท่ีได้มีการ
ก าหนดไว ้

- การติดตามคุณภาพสินเช่ือ 

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

- การแกไ้ขหน้ี 

ธนาคารจะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขหน้ีนบัตั้งแต่ลูกหน้ีประสบปัญหา เพ่ือใหลู้กหน้ีกลบัมามีความสามารถในการช าระ
หน้ี หรือเพ่ือให้ธนาคารเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด โดยยึดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ลูกหน้ีและธนาคาร โดยแนวทางหรือวิธีในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ธนาคารไดม้อบหมายให้มีทีมงานดูแล
เร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นการเฉพาะ และมีคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นผูพิ้จารณา ดูแล รวมถึงอนุมติัการ
แกไ้ขหน้ีมีปัญหาตามท่ีธนาคารก าหนด  และหลงัจากปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแลว้ ก็จะตอ้งมีการติดตามดูแลคุณภาพหน้ี และ
รายงานใหผู้บ้ริหาร และคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4.6.4 เคร่ืองมอืการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

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

4.6.5 การรายงานความเส่ียงด้านเครดติ 

หน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต จะด าเนินการรายงานความเส่ียงดา้นเครดิตให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม ่าเสมอ โดยรายงานความเส่ียงดา้นเครดิต และ Credit Risk Dashboard จะครอบคลุมถึงภาพรวม
ของ Credit Portfolio เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตวัดา้นเครดิต ความเพียงพอของเงินกนัส ารองค่าเผื่อหน้ี
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สงสยัจะสูญ เป็นตน้ รวมถึงการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง การทดสอบภาวะวกิฤตความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Stress Testing) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีมีต่อเงินกองทุน เป็นตน้ 

4.6.6 การป้องกนัหรือลดความเส่ียงด้านเครดติ 

ธนาคารมีแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีส าคญัดงัน้ี 

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

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

ถึงคุณสมบติัลูกคา้เป้าหมาย เง่ือนไข วงเงิน หลกัประกนั เป็นตน้ 
- การก าหนดนโยบายในการรับหลกัประกนั โดยแบ่งกลุ่มทรัพยสิ์นท่ีจะรับเป็นหลกัประกนั สภาพคล่อง และอตัราการ

รับหลกัประกนัท่ีเหมาะสม 

4.6.7 แนวทางทีใ่ช้ในการก าหนดเพดานควบคุมความเส่ียง 

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

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

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

- การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หมายถึง การท่ีราคาตลาดของสินทรัพยล์ดลงอยา่งเป็นสาระส าคญัในระหวา่งงวด โดยจ านวน
ท่ีลดลงนั้นสูงกวา่จ านวนท่ีคาดวา่จะลดลงตามเวลาท่ีผา่นไปหรือจากการใชง้านตามปกติ 

4.6.9 การจดัช้ันสินทรัพย์และการกนัส ารอง 

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

- สินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ และจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือจดัชั้นควรระวงัเป็นพิเศษ จะใชว้ธีิผลต่างของยอดหน้ีคงคา้งตาม
บญัชีกบัราคาประเมินหลกัประกนัตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด คูณดว้ยอตัราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามล าดบั 
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- สินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย และชั้นสงสัยจะสูญ จะตั้งส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่าง
ยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชี กบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนัโดยใชว้ิธีการค านวณ
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

- สินทรัพยจ์ดัชั้นสูญ ธนาคารตดัออกจากบญัชีทั้งจ านวน 

นอกจากการกันส ารองตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดแลว้ ธนาคารยงัมีการกันส ารองเพ่ิมเติม เพ่ือ
รองรับสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึนในช่วงเศรษฐกิจผนัผวนดว้ย 

4.7 ข้อมูลทัว่ไปของฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านเครดติ 

ตารางที ่ 8 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีส่ าคญั ก่อน
พจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

หน่วย : พันบาท

รายการ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 31,575,434                 27,286,071                 

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 27,383,576                 22,632,122                 

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 3,163,058                   4,192,201                   

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 1,028,800                   461,748                      

2. รายการนอกแสดงฐานะการเงนิ 3/ 306,395                      295,961                      

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน และเลต็เตอร์ออฟเครดิต 824                             -                              

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด4/ -                              -                              

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 305,571                      295,961                      
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี

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

หน่วย : พันบาท

รวม
เงนิให้สินเช่ือ

รวมสุทธิ 1/

เงนิลงทุน

ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ 

การค า้ประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิที่ยงัมไิด้

เบิกใช้ซ่ึงธนาคาร

ได้ผูกพันไว้แล้ว

1. ประเทศไทย 31,575,434               27,383,576               3,163,058                    1,028,800                 306,395                    824                           -                            305,571                    

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

รวมทั้งส้ิน 31,575,434               27,383,576               3,163,058                    1,028,800                 306,395                    824                           -                            305,571                    

หน่วย : พันบาท

รวม
เงนิให้สินเช่ือ

รวมสุทธิ 1/

เงนิลงทุน

ในตราสารหนี้สุทธิ 2/

เงนิฝาก 

(รวมดอกเบีย้ค้างรับ)
รวม

การรับอาวัลตั๋วเงนิ 

การค า้ประกนัการ

กู้ยมืเงนิ และเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต

สัญญาอนุพันธ์

นอกตลาด

วงเงนิที่ยงัมไิด้

เบิกใช้ซ่ึงธนาคาร

ได้ผูกพันไว้แล้ว

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

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

รวมทั้งส้ิน 27,286,071               22,632,122               4,192,201                    461,748                    295,961                    -                            -                            295,961                    
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 3/
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ตารางที ่ 10  มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ก่อนพจิารณา
ผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ จ าแนกตามอายุสัญญาทีเ่หลอื 

หน่วย : พันบาท

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

1. สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ 7,535,345              24,040,089              31,575,434              6,483,714              20,802,357              27,286,071              

     1.1 เงินให้สินเช่ือรวมสุทธิ1/ 4,364,732              23,018,844              27,383,576              2,607,758              20,024,364              22,632,122              

     1.2 เงินลงทนุในตราสารหน้ีสุทธิ2/ 2,141,813              1,021,245                3,163,058                3,414,208              777,993                   4,192,201                

     1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 1,028,800              -                          1,028,800                461,748                 -                          461,748                   

2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ3/ 40,653                   265,742                   306,395                   43,748                   252,213                   295,961                   

     2.1 การรับอาวลัตัว๋เงิน การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 824                        -                          824                          -                        -                          -                          

     2.2 สญัญาอนุพนัธน์อกตลาด -                        -                          -                          -                        -                          -                          

     2.3 วงเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชซ่ึ้งธนาคารไดผ้กูพนัไวแ้ลว้ 39,829                   265,742                   305,571                   43,748                   252,213                   295,961                   
1/ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัหกัรายไดร้อการตดับญัชี คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และคา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี

   และรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดว้ย
2/ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ และสุทธิหลงัคา่เผ่ือการปรับมูลคา่ของหลกัทรัพย์ และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของหลกัทรัพย์
3/ ก่อนคูณคา่แปลงสภาพ

รายการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

 

ตารางที ่ 11 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ และเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ก่อนพจิารณาผลการปรับลด
ความเส่ียงด้านเครดติจ าแนกตามประเทศของลูกหนี ้และตามเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด  

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

1. ประเทศไทย 25,522,344              1,846,788              306,737             153,449             567,618             28,396,936              -                   

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

รวมทั้งส้ิน 25,522,344              1,846,788              306,737             153,449             567,618             28,396,936              -                   

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

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

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

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

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2558

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

สงสัยจะสูญ

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2557

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/ เงนิลงทุนใน

ตราสารหนี้

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

หน่วย : พันบาท

General Provision2/ Specific provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 765,673                        8,494                            -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                               -                               -                                  

รวมทั้งส้ิน 247,687                        765,673                        8,494                            -                                  

หน่วย : พันบาท

General Provision2/ Specific provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. ประเทศไทย 699,506                        2,428                            -                                  

2. ต่างประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) -                               -                               -                                  

รวมทั้งส้ิน 147,268                        699,506                        2,428                            -                                  
1/ รวมมูลคา่เงินส ารองท่ีกนัไวแ้ละหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคาร

   และตลาดเงินดว้ย

2/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2558

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

ประเทศของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2557

เงนิลงทุนในตราสารหนี้

Specific provision

เงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ 1/
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ตารางที ่ 13 มูลค่ายอดคงค้างเงนิให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ * ก่อนพจิารณาผลการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ  
จ าแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑ์การจดัช้ันที ่ธปท. ก าหนด   

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 272,371                   5,217                       -                          -                          151                          277,739                   

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 9,893,811                484,743                   139,122                   52,241                     196,631                   10,766,548              

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 2,518,535                144,504                   2,822                       10,700                     26,457                     2,703,018                

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 3,738,234                297,937                   31,492                     19,162                     88,872                     4,175,697                

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 3,656,071                403,897                   69,505                     50,116                     185,750                   4,365,339                

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 2,793,276                426,812                   35,930                     15,987                     18,156                     3,290,161                

7. อ่ืนๆ 2,250,014                83,678                     27,866                     5,243                       51,601                     2,418,402                

รวม 25,122,312              1,846,788                306,737                   153,449                   567,618                   27,996,904              

หน่วย : พันบาท

ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน

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

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

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

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

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

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

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

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

* รวมยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2557

ประเภทธุรกจิ
31 ธันวาคม 2558
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ตารางที ่ 14 มูลค่าของเงนิส ารองทีก่นัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนีสู้ญทีต่ดัออกจาก
บัญชีระหว่างงวด ส าหรับเงนิให้สินเช่ือรวม ดอกเบีย้ค้างรับ * จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : พันบาท

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

General 

Provision1/

Specific 

provision

มูลค่าหนี้สูญ

ที่ตัดออกจาก 

บัญชีระหว่างงวด

1. การเกษตรและเหมืองแร่ 581                      -                       359                      -                       

2. อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 228,495               60                        103,937               -                       

3. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 22,259                 -                       14,946                 -                       

4. การสาธารณูปโภคและบริการ 56,562                 -                       28,082                 -                       

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 155,857               -                       119,766               -                       

6. สินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 67,681                 8,368                   233,103               2,404                   

7. อ่ืนๆ 234,238               66                        199,313               24                        

รวม 247,687               765,673               8,494                   147,268               699,506               2,428                   

* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/ เปิดเผยเป็นยอดรวม

ประเภทธุรกจิ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

 

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

หน่วย : พันบาท

General Provision Specific provision รวม General Provision Specific provision รวม

เงินส ารองท่ีกนัไวต้น้งวด 147,268                      699,506                      846,774                      120,140                      492,809                      612,949                      

หน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีระหวา่งงวด -                              8,494                          8,494                          -                              2,428                          2,428                          

ขายบญัชีลูกหน้ี -                              177,780                      177,780                      

เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พ่ิมหรือลดระหวา่งงวด 100,419                      252,441                      352,860                      27,128                        209,125                      236,253                      

เงินส ารองท่ีกนัไวค้งเหลือปลายงวด 247,687                      765,673                      1,013,360                   147,268                      699,506                      846,774                      
* รวมเงินใหสิ้นเช่ือรวมดอกเบ้ียคา้งรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
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ตารางที ่ 16 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิ
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก Specific provision แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA 

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

สินทรัพย์ในงบ

แสดงฐานะการเงนิ

รายการนอกงบ

แสดงฐานะการเงนิ*
รวม

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 31,992,360                567,840                     32,560,200          28,112,933            145,943                     28,258,876          

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันา

ระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

3,594,619                  -                             3,594,619            3,711,750              -                             3,711,750            

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ

 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนั

การเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

157,464                     400,033                     557,497               446,254                 -                             446,254               

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
3,671,855                  45,804                       3,717,659            3,187,311              55,194                       3,242,505            

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 19,621,737                121,403                     19,743,140          15,269,644            90,749                       15,360,393          

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 4,012,378                  600                            4,012,978            4,634,735              -                             4,634,735            

      6. สินทรัพยอ่ื์น 934,307                     -                             934,307               863,239                 -                             863,239               

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 573,458                     569                            574,027               362,260                 -                             362,259               

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

    รวม 32,565,818                568,409                     33,134,227          28,475,193            145,943                     28,621,135          

* รวมรายการ Repo Transactions ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Reverse repo ดว้ย)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
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สถาบันจดัอนัดบัเครดติภายนอก 

ธนาคารเทียบเคียง Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions – ECAIs) กับ 
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 และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี
ใช้น ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกับลูกหน้ีภาครัฐบาล ลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ีบริษัทหลกัทรัพย์ เลือกใช้
สถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก ไดแ้ก่ Standard and Poor’s และ Fitch Ratings 

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

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

กระบวนการก าหนดน า้หนักความเส่ียงของลูกหนี ้

ธนาคารเทียบเคียง Rating ท่ีลูกหน้ีไดรั้บจากสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกกบั Rating Grade ของลูกหน้ีท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดไวใ้นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑก์ารค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิตส าหรับธนาคาร
พาณิชยโ์ดยวิธี Standardized Approach (SA) เพ่ือใชเ้ทียบเคียงกบัน ้ าหนกัความเส่ียงตามประเภทลูกหน้ีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 
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ตารางที ่ 17 มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและมูลค่าเทยีบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ป็นยอดสุทธิจาก  
Specific provision หลงัพจิารณามูลค่าการปรับลดความเส่ียงด้านเครดติในแต่ละประเภทสินทรัพย์ จ าแนกตามแต่ละน า้หนักความเส่ียง โดยวธีิ SA 

หน่วย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

4,090,326              -                     -                        -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              -                           -                       

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และ

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

-                        55,454               10,012                  -                      -                  -                           -                        -                           -                        -                              -                           -                       

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

-                        87,224               334,297                40,722                -                  -                           -                        -                           -                        -                              2,901,778                 -                       

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 18,646,402                  -                           

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั -                           -                        3,730,126                 -                        282,083                       -                           -                       

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                        -                     -                        -                      -                  1,214,823                 798,968                -                           -                        -                              367,986                    -                       

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

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ1/ -                        -                     -                        -                      -                  -                           127                       -                           115,647                1,847                           203,601                    252,806               

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

*หลงัคูณคา่แปลงสภาพ
1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

ยอดคงค้าง

ประเภทสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2558

ยอดคงค้างที่ม ีRating ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating
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หน่วย : พันบาท

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

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคาร

เพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) ลูกหน้ีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

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

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และ

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

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

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

 องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความ

เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน

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

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 14,499,782        -                     

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

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                    -                  -                  -                  -                  923,392           831,332             -                     -                     -                     328,555             -                     

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

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

 รายการที่ ธปท. ก าหนดให้หักออกจากเงนิกองทุนของ สง.

*หลงัคูณคา่แปลงสภาพ
1/ ในส่วนท่ีไม่มีการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงน ้าหนกัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัสดัส่วนของเงินส ารองท่ีกนัไวต่้อยอดหน้ีทั้งส้ิน

31 ธันวาคม 2557

ยอดคงค้างที่ม ีRating
ประเภทสินทรัพย์

ยอดคงค้างที่ไม่ม ีRating

ยอดคงค้าง
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การป้องกนัหรือปรับลดความเส่ียงด้านเครดติ 

- นโยบาย และกระบวนการบริหารและประเมินมูลค่าหลกัประกนั 

ธนาคารตระหนกัดีวา่ ความเส่ียงทางดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อธนาคาร โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
ให้สินเช่ือ ซ่ึงสามารถปรับลดความเส่ียงไดโ้ดยอาศยัหลกัประกนั และการค ้ าประกนั ธนาคารจึงจดัท านโยบายหลกัประกนั เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก 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 

หน่วย : พันบาท

หลักประกนั

ทางการเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้านเครดิต

หลักประกนั

ทางการเงนิ1/

การค า้ประกนัและ

อนุพันธ์ด้านเครดิต

 ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,851,178                   91,998                        1,221,640                   234,377                      

      1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(MDBs) ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 

ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              -                              -                              

      2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน 

และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย์

400,033                      91,998                        -                              234,377                      

      3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
353,638                      -                              360,072                      -                              

      4. ลูกหน้ีรายย่อย 1,096,738                   -                              860,611                      -                              

      5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 769                             -                              957                             -                              

      6. สินทรัพยอ่ื์น -                              -                              -                              -                              

 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 127                             -                              68                               -                              

    รวม 1,851,305                   91,998                        1,221,708                   234,377                      
*มูลคา่หลงัการพิจารณาผลการหกักลบหน้ีทั้งในและนอกงบดุลแลว้
1/หลกัประกนัทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหน้ ามาปรับลดความเส่ียงได ้ (Eligible financial collateral)

ประเภทสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

 

4.8 ข้อมูลฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบญัชีเพือ่การธนาคาร 

ฐานะความเส่ียงจากการลงทุนตราสารทุนในบญัชีเพื่อการธนาคาร ประกอบดว้ยตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น “หลกัทรัพยอ่ื์น”  
ท่ีถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงคต์่อไปน้ี “เงินลงทุนทัว่ไปในการปรับโครงสร้างหน้ี” 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในงบการเงินดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจะแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ตารางที ่ 19 มูลค่าฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

มูลค่าฐานะที่เกีย่วข้องกบัตราสารทุน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

1. มูลคา่ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุ -                              -                              

     1.1. มูลคา่ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) -                              -                              

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

2. ก าไร (ขาดทนุ) จากการขายตราสารทนุระหวา่งงวดการรายงาน -                              -                              

3. ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีรับรู้ในงบดุลแต่ยงัไม่รับรู้ในงบก าไรขาดทนุ -                              -                              

4. ส่วนต ่ากวา่ทนุสุทธิทั้งหมดจากการตีราคาเงินลงทนุในตราสารทนุประเภทเผ่ือขาย -                              -                              

5. มูลคา่เงินกองทนุขั้นต ่าส าหรับฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุแยกตามวิธีการค านวณท่ีธนาคารใชวิ้ธี SA 146                             146                              

5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 19 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 
 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

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

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกั

เงินกองทนุในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ ์Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 4,000,000                 

1.2 11,988                      

1.3 2,300                        

1.4

1.4.1 ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตน้งวด (445,234)                   

1.4.2 รายการปรับปรุงก าไรสะสม -                            

1.5

1.5.1 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ี 1,206                        1,808                                  

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 3,570,260                 

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                              

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                              

3.1 -                              

3.2 43,196                      64,794                                

3.3 87,603                      

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 130,799                    

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 3,439,461                 

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ Additional tier 1 (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                              

5 หกั -                              

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT 1) -                              

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 3,439,461                 

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2

6.1 247,687                    

7 หกั -                              

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 247,687                    

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2) 3,687,148                 

ผลขาดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 2

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด  31 ธันวาคม 2558

ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม
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6. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  www.tcrbank.com 

วนัทีเ่ปิดเผยข้อมูล :  29 เมษายน 2559 

ข้อมูล ณ วนัที ่: 31 ธันวาคม 2558 


