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การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ BASEL ll – Pillar 3 
ประจํางวดธนัวาคม 2552 

 
บทนํา 

 

ธนาคารมุงท่ีจะใชหลักการบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลประกอบการ
และฐานะการเงินและเพิ่มมูลคากิจการของธนาคาร การบริหารและควบคุมความเส่ียงของธนาคารมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือยึดเปนหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับองคกร ธนาคารจะยอมรับความเส่ียงตราบเทาท่ีพิจารณาเห็นวาคุมคากับ
ผลตอบแทนที่จะไดรับและอยูภายในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 

 

นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเส่ียงของธนาคาร ถือวาเปนสวน
หนึ่งท่ีธนาคารใหความสําคัญ ธนาคารจึงไดมีการจัดทํานโยบายเปดเผยขอมูลนี้ขึ้นมา เพ่ือชวยสนับสนุนให
บุคคลภายนอกหรือผูเกี่ยวของสามารถใชขอมูลประเมินความแข็มแข็งของธนาคารไดเปนอยางดี 

 
ขอบเขตการบังคับใช (Scope of application) 
 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ BASEL ll – Pillar 3 นี้ ครอบคลุมเฉพาะ
ระดับธนาคารเทานั้น (Solo basis) โดยไมรวมถึงระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
 

โครงสรางเงนิกองทุน (Capital structure) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมท้ังส้ิน 12,461 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
จํานวน 6,231 ลานบาท และกองทุนชั้นท่ี 2 จํานวน 6,231 ลานบาท โดยในจํานวนนี้ เปนตราสารที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยอนุญาตใหธนาคารนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก หุนกูดอยสิทธิระยะยาวจํานวน 3,030 ลานบาท และหุนกูดอย
สิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุน 2,500 ลานบาท 

 
ในป 2552 ธนาคารมีการคํานวณ Capital Adequacy Ratio: CAR โดยใชวิธีการตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑของ Basel ll ซึ่งมีความเขมงวดมากขึ้น เมื่อเทียบกับหลักเกณฑเดิมของ Basel l ท่ีใชในปกอน แตอยางไรก็
ตาม เงินกองทุนของธนาคารมีจํานวนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของทางการ ซึ่งทําใหธนาคารมั่นใจวาระดับเงินกองทุนนี้สูงมาก
พอท่ีจะรองรับความผันผวนตางๆ ทางเศรษฐกิจท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต 
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โครงสรางเงินกองทุน (Capital Structure) 

 
 
 
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

 
ธนาคารมีการคาํนวณความเพียงพอของเงินกองทุนในรูปแบบใหมตามหลักเกณฑ Basel ll ท่ีครอบคลุม

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) และความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational 
Risk) ซึ่งธนาคารไดมีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทุนรองรับความเส่ียงในแตละดานของธนาคารดังนี้ 
 

ประเภทความเส่ียง วิธีการดํารงเงินกองทุน 

1. ความเส่ียงดานเครดิต Standardised Approach (SA) 
2. ความเส่ียงดานตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ Basic Indicator Approach (BIA) 
 
 ท้ังนี้ ธนาคารมีแผนที่จะปรับเปล่ียนวิธีการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการจากวิธี Basic 
Indicator Approach เปนวิธี Standardised Approach (SA-OR) ในอนาคต สําหรับความเส่ียงดานเครดิต และความเส่ียง
ดานตลาด    นอกจากนี้ ธนาคารไดเริ่มจัดเก็บขอมูล สําหรับใชทดลองการคํานวณเงินกองทุนดวยวิธี Internal Rating 
Base Approach: IRB ในอนาคต ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลท่ีนํามาใชสําหรับการ
คํานวณดวยวิธีนี้ท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม ธนาคารจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีและ
ผลเสียของการคํานวณเงินกองทุนดวยวิธี IRB ในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง 
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มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพยโดยวิธี SA 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552   ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินตอสินทรัพยเส่ียง และอัตราสวน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 12% และ 6% ตามลําดับ   ซึ่งสูงกวาอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 
อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร 
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ขอมูลที่เก่ียวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร (Risk exposure and 
assessment) 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

ในการประกอบธุรกิจจะมีความเส่ียงหลักๆ ท่ีเกี่ยวของ 5 ดานดวยกัน ไดแก ความเส่ียงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk) ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity 

Risk) และความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ธนาคารเชื่อมั่นวาคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารความ
เส่ียงมีความสําคัญตอการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจอยางยั่งยืนเพ่ือใหธนาคารสามารถดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงซึ่งประกอบดวยผูมีความรูและประสบการณในงานธนาคารพาณิชยทําหนาท่ีทบทวนนโยบายและกรอบ
การบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมกอนนําเสนอเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และกํากับใหการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงานเปนไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงและอยูภายใตเพดานความเส่ียง เพ่ือใหมั่นใจวาความเส่ียง
ตางๆ ไดมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยกระบวนการพิจารณาตัดสินใจท่ีโปรงใส 
 

 
โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 
 

ธนาคารมีสายงานที่ทําหนาท่ีดูแลเฉพาะเกี่ยวกับงานดานบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะ  โดยแบงกลุมงาน
ยอยๆ ท่ีสําคัญออกเปน 4 กลุม คือ 

 
1.  ดานบริหารความเส่ียงดานเครดิตและปฏิบัติการ และทีมบริหารความเส่ียงดานตลาด มีหนาท่ี

หลักท่ีสําคัญ คือ จัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงในภาพรวม กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กําหนด
เพดานความเส่ียง พัฒนาแบบจําลองสําหรับวัดความเส่ียง การควบคุม ติดตาม และรายงานขอมูลความ
เส่ียงในภาพรวม 

2.  ทีมนโยบายความเส่ียงและบริหารความเส่ียงกลุมธุรกิจทางการเงิน มีหนาท่ีในการจัดทํานโยบาย
สินเชื่อ กํากับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารใหปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร และทางการ 

3.  ทีมกล่ันกรองสินเชื่อ มีหนาท่ีวิเคราะหความเส่ียงของลูกหนี้รายตัว พรอมท้ังเสนอแนะความ
คิดเห็นท่ีจะลดความเส่ียง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 

4.  สํานักวิจัย มีหนาท่ีนําเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแกหนวยงานตางๆ ในการนําขอมูล
เหลานั้นไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจของธนาคาร 
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โครงสรางสายบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่ไม
เหมาะสม อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน และความมั่นคงของกิจการ 
 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ โดยมีการกําหนดกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนธุรกิจประจําป ซึ่งผูเกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มท่ีโดยรวมกันพิจารณากล่ันกรอง
อยางถ่ีถวนกอนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนธุรกิจอยางสม่ําเสมอ
เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนด ความเส่ียงท่ีกระทบตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธท่ีสําคัญ จําแนกได
ดังนี้ 

1. ความเส่ียงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและ
การแขงขันเปนปจจัยภายนอกที่ธนาคารตองใหความเอาใจใส หากแผนธุรกจิของธนาคารไมสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจอาจทําใหธนาคารมีผลประกอบการไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ธนาคารจึงใหความสําคัญกับ
การติดตามการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ โดยมีนักเศรษฐศาสตรและทีมวิจัยภายในธนาคารที่มี
ความรูและประสบการณคอยใหขอมูลแกคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธใหเขากับ
สถานการณไดอยางรวดเร็ว 

 

2. ความเส่ียงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารแหงประเทศไทยมีการกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยอยางใกลชิดเพ่ือใหมั่นใจวา ธนาคารมีความนาเชื่อถือและสามารถ
รับผิดชอบตอการใหบริการท้ังประเภทเงินฝากและสินเชื่อ ดังนั้น การกําหนดใหมีการดํารงเงินกองทุนเปน
สัดสวนตอสินทรัพยเส่ียง หรือเรียกวา Capital to Risk Weighted Asset Ratio เปนมาตรการสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีจะควบคุมฐานะความมั่นคงของธนาคารไมใหธนาคารสรางสินทรัพยเส่ียงมากเกินไปกวาสัดสวนท่ีกําหนด
ไวเมื่อเทียบกับเงินกองทุน ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึงความเส่ียงเหลานี้ จึงไดมีการเสริมฐานะความมั่นคง
ของฐานเงินทุนตลอดป 2552  
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นอกเหนือจากการเพ่ิมทุนท่ีไดจาก CIMB Bank Berhad เขามาเปนผูถือหุนใหญ ทาง CIMB Bank 

Berhad ยังไดถายทอดความรูในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเส่ียงใหแกธนาคารอีก
ดวย รวมท้ังการจัดหาระบบงาน Core Banking ระบบงานดาน Treasury (Murex System) และระบบงาน
อัตโนมัติสําหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย ทําใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจตามเปาหมาย โดยมีระบบการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

3. ความเส่ียงจากโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการไมเหมาะสม ธนาคารตระหนักดีวา
โครงสรางองคกรนับเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธ 
ธนาคารจึงมีการจัดต้ังหนวยงานดานกลยุทธและ Business Transformation Office เพ่ือชวยดําเนินการหา
ขอมูลสําหรับการกําหนดแผนกลยุทธและเพ่ือติดตามการดําเนินการตามแผนกลยุทธ มีการจัดวางบุคลากร
อยางเหมาะสม และสงเสริมการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ในการปรับปรุงโครงสรางองคกร ธนาคารได
จัดต้ังหนวยงานดานพัฒนาองคกรทําหนาท่ีดูแลการจัดโครงสรางและกําหนดบทบาท หนาท่ีความ
รับผิดชอบของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ 

 
 

ความเสี่ยงดานเครดิต เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหนี้หรือคูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มีตอกัน
ตามท่ีระบุไวในสัญญาเงินกูหรืออ่ืนๆ หรือการท่ีคุณภาพของลูกหนี้อาจมีการเส่ือมถอยลง และทําใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 
 

การบริหารความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk Management) มวัีตถุประสงคหลักเพ่ือเสริมสรางมูลคาแกผูถือ
หุน เพ่ือใหมั่นใจวารายไดสุทธิท่ีจะไดรับสอดคลองและคุมคากับระดับความเส่ียงดังกลาว ไมวาจะเปนความเส่ียงเฉพาะ
รายลูกคาหรือเฉพาะรายการและความเสี่ยงโดยภาพรวม 

 

ตามนโยบายบริหารความเส่ียงดานเครดิต ธนาคารไดจัดใหมกีระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เทคนิค
การจัดความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียง มีการจัดองคกรใหมีการถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Check and 

Balance) มีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจนระหวางผูทําหนาท่ีดานความสัมพันธกับลูกคา ผูวิเคราะหสินเชื่อ ผูกล่ันกรอง
สินเชื่อ ผูอนุมัติสินเชื่อ ผูตรวจสอบและผูท่ีดูแลเรื่องการบริหารความเส่ียง 

 

ธนาคารไดพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมตางกันไปตามประเภทของลูกคา โดยได
พัฒนาและมีการปรับปรุง Risk Grading Tools สําหรับวัดความเส่ียงลูกคาสินเชื่อธุรกิจ และเครื่องมือประเมินความเส่ียง 
(SMEs Filter) สําหรับลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และมีระบบ Credit Scoring ใชในการประเมินความเส่ียง
สําหรับผูกูรายยอยบุคคลธรรมดา ท้ังสินเชื่อท่ีไมมีหลักประกนัและสินเชื่อมีหลักประกัน ในขณะเดียวกัน ธนาคารได
กําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงดานเครดิตในภาพรวม ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2552 และตอเนื่องในป 2553 สําหรับบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่ทําธุรกิจใหสินเชื่อ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและเพื่อใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับหลักการบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
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นอกจากนี้ ในเรื่องของความเส่ียงจากหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ซึ่งมีผลกระทบตอความสามารถในการทํา
กําไรตลอดจนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการจัดการ NPL และใหมีการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญใหเพียงพอกับความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นและสะทอนลงในงบการเงิน 
นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการติดตามรายงานลูกหนี้ท่ีเริ่มมีปญหาอยางใกลชิดกอนท่ีจะเปน NPL (Pre-NPL Mornitoring)  

 

สวนการบริหารความเส่ียงดานเครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารคํานงึถึงหลักความสัมพันธระหวาง
คุณภาพของลูกหนี้แยกตามประเภทธุรกิจ สัดสวนการกระจุกตัวของสินเชื่อตามประเภทธุรกิจตางๆ และสัดสวนการ
กระจุกตัวของสินเชื่อในแตละกลุมลูกคาท่ีอยูใน Portfolio ของธนาคาร ไดมีการกําหนดเพดานความเส่ียงตางๆ (Risk Limit) 

ตามนโยบายของธนาคาร เชน การบริหารความเส่ียงของประเทศคูสัญญา, การกําหนดเพดานสินเชื่อสําหรับกลุมลูกหนี้
รายใหญ และการกําหนดเพดานการใหสินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ เปนตน และนอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการจัดทํา
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ของพอรตสินเชื่อท้ังหมดปละ 2 ครั้ง เพ่ือประเมินผลกระทบของสินทรัพยเส่ียงตอ
เงินกองทุนของธนาคาร 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวของกับความเส่ียงดานเครดิต เพ่ือ
ชวยในการปองกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

• การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

 

ธนาคารมีนโยบายการใหสินเชื่อโดยใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณากระแส
เงินสดจากการดําเนินงานของลูกคา ซึ่งเปนแหลงหลักท่ีจะมาชําระหนี้ แตธนาคารก็ใหความสําคัญตอหลักประกันท่ีจะมา
ค้ําประกันการกูยืมดวย เพ่ือเปนแหลงรองของการชําระหนี้และชวยบรรเทาความเสียหายของธนาคารในกรณีท่ีลูกคาผิด
นัดชําระหนี้ สําหรับทรัพยสินท่ีธนาคารจะพิจารณารับไวเปนหลักประกันสวนใหญจะประกอบดวย เงินฝาก พันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ท่ีดินส่ิงปลูกสราง เปนตน โดยพิจารณามูลคาหลักประกันและสัดสวนของวงเงินตอมูลคา
หลักประกันใหเหมาะสมกับระดับความเส่ียงของการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทํานโยบายการประเมินราคาและ
ตีราคาหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิผล และอยูภายใตหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยหลักประกันท่ีธนาคารรับไวจะตองมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินจะตอง
เปนไปตามนโยบายที่ธนาคารกําหนดไว 

 
สําหรับการปรับลดความเส่ียงดานเครดิตเพ่ือใชในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ไดแก 

 
- หลักประกันทางการเงิน ธนาคารไดมีการนําหลักประกันทางการเงินมาใชัในการปรับลดความเส่ียง

ดานเครดิต เชน เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง เปนตน โดยธนาคารเลือกใชการปรับลดความ
เส่ียงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี  Simple 

- การหักกลบหนี้ในงบดุล ธนาคารมีสัญญาเงินกูมาตรฐาน ท่ีธนาคารสามารถใชหักกลบหนี้ กับเงินฝาก
ของคูสัญญารายเดียวกัน และยังใช Global Master Repurchase Agreement กับการทําธุรกรรม 
Repo-style transaction กับคูคาประเภทสถาบันทุกราย 

- การค้ําประกัน และอนุพันธดานเครดิต ธนาคารใชประโยชนจากผูค้ําประกันในการปรับลดความเส่ียง
ดานเครดิต ในกรณีท่ีผูค้ําประกันเปนรัฐบาล ธนาคารกลาง หนวยงานของรัฐ สถาบันการเงินท่ีมี
น้ําหนักความเส่ียงต่ํากวาลูกหนี้ โดยสําหรับผูค้ําประกันท่ีเปนนิติบุคคล และบุคคลค้ําประกัน ซึ่งมีอยู
เปนจํานวนมาก ธนาคารไมไดนาํมาใชในการปรบัลดความเส่ียงดานเครดิต เนื่องจากธนาคารได
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กําหนดใหน้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกรายเทากับ 100% ตามท่ีธนาคารไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทย  ท้ังนี้ สําหรับการคํานวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดานเครดิต 
ธนาคารในป 2552 ธนาคารไมมรีายการปรับลดความเส่ียงดานเครดิตประเภทนี้ จึงใชเฉพาะ
หลักประกันทางการเงินตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในการปรับลดความเส่ียงดานเครดิต 

 
 

• นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหน้ี 

 
ธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการติดตามหนี้ท่ีมีปญหาและมีแนวโนมท่ีจะมีปญหาอยาง

ใกลชิด เพ่ือสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานในเรื่องการติดตามหนี้ท่ีมี
ปญหาเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแตประเภทลูกหนี้ท่ีเริ่มมีแนวโนมท่ีจะมีปญหา 
(Watch-list) จนถึงลูกหนี้ท่ีถูกจัดชั้นสงสัยจะสูญ และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหดีย่ิงขึ้น โดยธนาคารไดมีการกาํหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดกลุมลูกหนี้ Watch-list และหลักเกณฑ
การจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพ นอกเหนือจากเกณฑการคางชําระ สําหรับลูกหนี้กลุม Watch-list และลูกหนี้ชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ ธนาคารกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน Pre-NPL Monitoring Report เพ่ือติดตามลูกหนี้กลุมนี้อยางใกลชิด ซึ่งการ
รายงานไดจัดแบงลูกหนี้เหลานี้ออกเปนสองกลุม คือกลุมท่ีมีความเส่ียงสูง หรือกลุม Special Alert List (SAL) และกลุมท่ีมี
ความเส่ียงต่ํากวา (Non SAL) สําหรับลูกคากลุม NPL (ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) จะมีการจัดทํา
รายงาน NPL Management Report ทุกเดือน โดยจะมีการรายงาน Pre-NPL Monitoring Report และ NPL Management Report 

ตอผูบริหารระดับสูงใหรับทราบและกําหนดทิศทางดําเนินการ 
 

การควบคุมและติดตามลูกหนี้ตามหลักเกณฑดังกลาวจะชวยใหธนาคารสามารถแกไขหนี้มีปญหาไดทัน
กาล เปนการลดความเสี่ยงของธนาคาร และชวยลูกหนี้ใหมีการปรับโครงสรางหนี้ได 

 

• นโยบายการปรับโครงสรางหน้ี 

 

ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกลูกหนี้ท่ีใหความรวมมือ มีศักยภาพและ
แนวโนมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงใหมได ท้ังนี้เพ่ือใหธนาคารและลูกหนี้ไดรับประโยชนจากการปรับปรงุ
โครงสรางหน้ีรวมกัน กลาวคือ ธนาคารมีโอกาสไดรับชําระหนี้คืนสูงสุด หรือมีสวนสูญเสียต่ําสุด ในขณะท่ีลูกหนี้จะยังคง
สามารถดําเนินธุรกิจตอไป แตอาจตองรับความสูญเสียบางสวนของตนดวย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และระมัดระวังมิใหเปนการหลีกเล่ียงการจัดหนี้ การกันเงินสํารอง และ
หลีกเล่ียงหลักเกณฑการระงับรับรูดอกเบ้ียคางรับเปนรายได 

 

ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหน้ีท้ังท่ีเปนหนี้ท่ัวไปและหนี้มีปญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขั้นตอนวิธีการท่ีไดกําหนดไวสําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะหลูกหนี้ 
การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวสามารถตรวจสอบควบคุมได และ
สอดคลองกับกฎขอบังคับของทางการและของธนาคาร 

 
นอกเหนือจากหนวยงานภายในของธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการ

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีแลว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลท่ีสามท่ีเปนผูชํานาญการ
เฉพาะ ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือเปนบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีชื่อเสียงและ
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ประสบการณ ทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้แทนธนาคารได โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสรางหน้ีจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการธนาคาร หรือผูมีอํานาจอนุมัติตามคําส่ังของธนาคาร 

 

• แนวทางท่ีใชในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision 
 

ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

และปรับปรุงเพ่ิมดวยจํานวนเงินเพ่ิมเติมท่ีคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของ
ลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเส่ียงและมูลคาหลักประกันประกอบ 

 

สําหรับลูกหนี้ท่ีจัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ท่ีผานการปรับปรุงโครงสรางหน้ีและชําระเปนปกติตามเง่ือนไข) และ
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารกันสํารองในอัตรารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวม
ดอกเบ้ีย) หลังหักหลักประกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธนาคารแหงประเทศไทย และสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ (จัด
ชั้นหนี้ตํ่ากวามาตรฐาน หรือดอยกวา) ธนาคารไดกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตาม
บัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ
จากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตามหลักเกณฑ
ของ ธนาคารแหงประเทศไทย การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหน้ีสูญท่ีไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพ่ิมยอดคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 
 
 

• คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหน้ี และการดอยคาของสินทรัพย 
 

ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการผิดนัดชําระหนี้ โดยธนาคารพิจารณาจาก
ลูกหนี้ NPL ท่ีผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ  

 

สําหรับการดอยคาของสินทรัพย ธนาคารกําหนดนิยามไวหลากหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ
สินทรัพย โดยสามารถแบงออกตามแตละประเภทไดดังนี้ 

 

เงินใหสินเชื่อ : ธนาคารใชการประมาณผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาใน
การจายชําระคนืหนี้เงินตนและดอกเบี้ย โดยใชหลักเกณฑการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารแหงประเทศไทย 
ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจาย
ชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี้ การใช
ประมาณการจากขอมูลสถิติในอดีต มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ 

 

เครื่องมือทางการเงิน : ในการประเมินมูลคายุติธรรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด 
และไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขาย ธนาคารประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยคํานวณตาม
หลักเกณฑการประเมินมูลคาท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป หรือมูลคาท่ีประมาณโดยผูจัดหาตราสาร ซึ่งตัวแปรที่ใชในการ
คํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย : ธนาคารจะพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและ
เปนระยะเวลานานหรือไม 
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ทรัพยสินรอการขาย : ธนาคารจะพิจารณาวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวา
มูลคาตามบัญชี โดยธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท คุณลักษณะและสภาพคลองของ
ทรัพยสิน 
 

• ขอมูลฐานะที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี Standardised Approach (SA) 
 

มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลท่ีสําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลท่ีสําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี ณ เดือนธันวาคม 2552 

 
 
 
 

มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิต จําแนกตามอายุสัญญาท่ีเหลือ 
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มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี และตามเกณฑการจัดชั้นท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ณ เดือนธันวาคม 2552 

 
 
 
มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (General provision และ Specific provision) และหน้ีสูญท่ีตัดออกจากบัญชี
ระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบ้ียคางรับและเงินลงทุนในตราสารหน้ี* จําแนกตามประเทศหรือ
ภมูิภาค ณ เดือนธันวาคม 2552 

 
 
 
 
มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* กอนการพิจาณาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นหน้ีท่ี ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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มูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหน้ีสูญท่ีตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ *จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 

Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินสํารองท่ีกันไว (General provision และ Specific provision) 
สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ * 

 
 
 
 
 
 
 

                   หนวย : ลานบาท

                                                    งวดธันวาคม 2552

รายการ Genreal Provision Specific Provision รวมสํารองตามบัญชี

เงินสํารองที่กันไวตนป 377.07                      4,883.10                       5,260.17                  

หน้ีสูญตัดออกจากบัญชีระหวางป (5.00) (2,327.45) (2,332.45)

เงินสํารองที่กันไว เพ่ิมหรือลด ระหวางป (106.83) 1,427.06                       1,320.23                  

เงินสํารองที่กันไวคงเหลือปลายป 265.24                      3,982.71                       4,247.95                  

* รวมเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุล* แยกตาม
ประเภทของสินทรัพย โดยวิธี SA 

 
 
 

• การจัดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต 
 

ในปจจุบัน ธนาคารไดมีการกาํหนดน้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี้ประเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือ
องคกรของรัฐ หรือสถาบันการเงิน โดยพิจารณา Rating ของประเทศของลูกหนี้ (Country Risk Rating) เปนขอมูลใน
การใชกําหนดน้ําหนักความเส่ียง สวนลูกหนี้ท่ีจัดอยูในลูกหนี้ประเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกําหนดน้ําหนักความเส่ียง
เทากันทุกราย คือรอยละ 100 และสําหรับรายชื่อสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ธนาคารเลือกใชเพ่ือพิจารณา 
Country Risk Rating มีดังตอไปนี้ คือ Moody’s, S&P, Fitch, Fitch (Thailand), Tris และ OECD (Country risk 
classification) 
 

สําหรับกระบวนการในการกําหนดน้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี้ของกลุมประเภทลูกหนี้ดังกลาวขางตน 
ธนาคารใช Country Risk Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก แลวเทียบหานํ้าหนักความเส่ียงจากตาราง
น้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี้แตละประเภท ในแตละระดับความเส่ียงของประเทศท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินเทรัพย จําแนกตามแตละน้ําหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA 
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ขอมูลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต * โดยวิธี SA 
มูลคายอดคงคางในสวนท่ีมีหลักประกัน ** ของแตละประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA จําแนกตามประเภทของ
หลักประกัน 
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ความเสี่ยงดานตลาด เปนความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องจาก การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

 

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
 

การบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book) ของ
ธนาคารอยูภายใตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหน้ีสิน (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) ดําเนินการกําหนดและทบทวนนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ตลอดจนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลความเส่ียง
ดังกลาว 

 

ธนาคารทําการประเมินความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร โดยอาศัยเครื่องมือ Repricing 

Gap Analysis เพ่ือทําการระบุคาความเส่ียงอันเกิดจากการท่ีรายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลท่ีอยูในบัญชี
เพ่ือการธนาคาร ท่ีมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือมีวันครบกําหนดสัญญาท่ีไมตรงกัน หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
อางอิงของสินทรัพยและหนี้สินมีการเปล่ียนแปลงท่ีไมสอดคลองกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income : NII) ของธนาคาร เพ่ือธนาคารสามารถบริหารความเส่ียงและวางกลยุทธ
สําหรับธุรกรรมทั้งดานสินทรัพยและหนี้สินและรายการนอกงบดุล ภายใตสถานการณของอัตราดอกเบี้ยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และเปนไปตามเปาหมายรายไดตามแผนที่ธนาคารกําหนดไว และการประเมินผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจของสวน
ของผูถือหุน (Economic Value of Equity : EVE) ของธนาคาร เพ่ือสะทอนถึงความออนไหวของมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน
และรายการนอกงบดุลเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไป 

 

อยางไรก็ตาม ธนาคารตระหนักตลอดเวลาถึงการพัฒนาท้ังดานระบบ / เครื่องมือ / วิธีการ รวมถึงการ
กําหนดสมมติฐานประกอบการประเมินความเส่ียง เพ่ือใหการบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการ
ธนาคารนี้สะทอนความเปนจริงและเหมาะสมกับลักษณะของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารมีความถูกตอง
และดีย่ิงขึ้นไป 

 

นอกจากนี้แลว ยังไดมีการกําหนดระดับสัญญาณเตือนภัย (Management Action Triggers: MAT) ไดแก NII 

Effect MAT และ EVE Effect MAT เพ่ือเฝาดูแลความเส่ียงใหอยูภายใตขอบเขตที่ธนาคารยอมรับได รวมถึงมีการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เปนประจําอยางนอยไตรมาสละครั้ง ท้ังนี้ หนวยงานผูรับผิดชอบภายใตสายบริหารความ
เส่ียงจะนําเสนอรายงานตางๆ ตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนประจําทุกเดือน  

 

สําหรับการบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียของธุรกรรมท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการคา (Trading Book) นั้น
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)  เปน
ผูดําเนินการกําหนดและทบทวนนโยบาย ตลอดจนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลความเส่ียง โดยธนาคารมีการ
กําหนดราคายุติธรรมของธุรกรรมเพ่ือดูผลกําไร / ขาดทุน (Mark-to-Market) เปนประจําทุกวันโดยเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด และธนาคารไดมีการควบคุมและจัดทํารายงานสถานะความเส่ียงเปนรายวันโดยหนวยงานท่ีเปนอิสระจาก
หนวยงานท่ีกอใหเกิดความเส่ียง (Risk Taker) โดยการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) ท่ีเหมาะสมแยกตาม
ผลิตภัณฑ และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน Value-at-Risk (VaR) Limit, One Basis Point Shift (DVO1) 
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Limit เปนตน เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของ
ธนาคาร 

 

• ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
 

ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนนั้น ธนาคารไดพยายามจัดหาแหลง
เงินทุนท่ีเปนสกุลเดียวกันในการใหสินเชื่อหรือการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ และ/หรือ
ทําการซื้อ/ขายตราสารอนุพันธเพ่ือใชในการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  เพ่ือลดความเส่ียงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียนใหเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารไดกําหนดไว   นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังทําการควบคุมการ
ประกอบธุรกรรมดานการซื้อขายแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเปนธุรกรรมท่ีรองรับธุรกิจ
ของลูกคาเปนหลัก ในขณะท่ีการควบคุมปริมาณการทําธุรกรรมเพ่ือคา (Trading) ธนาคารไดกําหนดเพดานความเส่ียง 
(Risk Limit) ท่ีเหมาะสม แยกตามผลิตภัณฑและแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน Value-at-Risk (VaR) 

Limit, FX Net Open Position Limit, Stop Loss Limit เปนตน และไดทําการประเมินมูลคา (Mark to Market) ธุรกรรมเงินตรา
ตางประเทศเปนประจําทุกวันทําการ นอกจากนี้ยังมีการทําการวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณวิกฤต (Stress Testing) 

อยางสม่ําเสมออีกดวย 
 

• ความเสี่ยงดานตลาดของตราสารทุน 

 

ในปจจุบัน ธนาคารไมมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในตราสารทุน แตจะมีการบริหารเพ่ือลดสัดสวนการ
ลงทุนในตราสารทุนท่ีไมมีความสัมพันธโดยตรงกับธุรกิจหลักของธนาคารลง ซึ่งในการจําหนายเงินลงทุนออกไป ธนาคาร
จะมีการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอธนาคาร  ท้ังนี้ เงินลงทุนของธนาคารจะมีเพียงเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม และหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิท่ีไดรับมาจากการปรับโครงสรางหน้ีจาก
สินเชื่อท่ีมีปญหา รวมท้ังมีเงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ 1 ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และจัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 1 กรกฏาคม 2546 อายุโครงการ 10 ป โดยมีนโยบายคุมครองเงินตนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนกอนส้ินอายุโครงการ ซึ่งธนาคารฯ จัดเปนเงินลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย 

 

นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของธนาคาร (ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับรายงานประจําปของธนาคาร) มีดังนี ้

 
- เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม กําไร / ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาดังกลาว

บันทึกรับรูเขางบกําไรขาดทุน 
- เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายท้ังท่ีถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว แสดงตามมูลคายุติธรรม 

ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวน
ของผูถือหุนโดยเมื่อมีการจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดงมูลคาตามราคาทุน
หักสํารองเผื่อการดอยคาในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 

 
 
 
  

มูลคาฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

 
 
 

  
ขอมูลความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย* ตอรายไดสุทธิ (Earnings) 

 
 

     หนวย : ลานบาท 

มูลคาฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน งวดธันวาคม 2552

1. มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน

   1.1 มูลคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)

        - ราคาทุน 2,511.93                 

        - ราคาตลาด 2,544.03                 

   1.2 มูลคาตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) 3,706.29                 

2. กําไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน -                         

3. สวนเกินทุน(ตํ่ากวาทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผ่ือขาย 36.63                     

4. มูลคาเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนตามวิธี SA 208.04                    
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ท้ังนี้ ธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงดานตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบาย รวมถึงการทดสอบความแมนยําและความถูกตอง (Back Test) แบบจําลองตางๆ ท่ีใชในการประเมินความเส่ียง
ดานตลาดอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังใหมีการรายงานการประเมินเงินกองทุนท่ีตองดํารงเพ่ือรองรับความเส่ียงดานตลาดให
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง โอกาสที่ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่
กําหนดได อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยใหเปนเงินสด หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนท่ีเพียงพอ
ไดทันตามกําหนด 

 

ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพและคุมตนทุนโดยการ
ควบคุมดูแลระดับเงินทุนใหเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะชําระภาระผูกพันไดท้ังในปจจุบันและอนาคต การบริหารความ
เส่ียงดานสภาพคลองของธนาคารอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and 
Liabilities Management Committees: ALCO) 

 

ในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองนั้น จะมีเครื่องมือเพ่ือใชในการวัด ประเมิน ตลอดจนมี
กระบวนการในการติดตามและควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจของธนาคารและ
สถานการณทางเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา ท้ังภายใตภาวะปกติและสถานการณวิกฤต และเปนไปตามขอกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) สวนตางสภาพคลองสะสม (Cumulative Liquidity 

Gap) ในชวงระยะเวลาตางๆ และการกระจุกตัวของแหลงท่ีมาของเงินทุน (Deposit Concentration) เปนตน 
 

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ไวสําหรับรองรับกรณี
เกิดวิกฤตสภาพคลอง ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  เปนความเส่ียงท่ีทําใหเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก การขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร และขาดการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม  โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน  
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

 
ในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการอยางมีประสิทธิผล ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายการบริหารความ

เส่ียง แนวทางการปฏิบัติงาน และการควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานสากล โปรงใส และ
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ท้ังนี้ คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการ คณะกรรมการธนาคารยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการทําหนาท่ีพิจารณา หารือ ประเมิน และใหคําแนะนําในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ความเส่ียงดานปฏิบัติการและการทุจริต ซึ่งครอบคลุมถึงปจจัยเส่ียงหลักอันไดแก ปจจยัดานบุคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการทํางาน ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปจจัยภายนอก  

 
ธนาคารกําหนดใหผูบริหารหนวยธุรกิจตางๆ (Risk Owner) เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการระบุ 

ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการ และมีผูประสานงานความเส่ียง (Risk Coordinator) ทําหนาท่ี
ประสานงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ  
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กลุมบริหารความเส่ียงและทีมบริหารความเส่ียงทําหนาท่ีในการพัฒนาเคร่ืองมือ กระบวนการในการiระบุ 
ประเมิน ควบคุม รายงาน และติดตามความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
ธนาคารและมาตรฐานสากล 

 
ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานภายในธนาคารและบริษัทในเครือตองมีการบริหารและจัดการความเส่ียงดาน

ปฏิบัติการดังนี้ 
 

• การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Operational Risk Self  Assessment)  

ทุกหนวยงานจะตองประเมินความเส่ียง ทบทวน และรายงานผลอยางสม่ําเสมอใหแกทีมบริหารความเส่ียง
ดานปฏิบัติการ เพ่ือสรุปผลการประเมิน มาตรการควบคุม วิเคราะหความเส่ียง ติดตามผลหลังการแกไข วิธีการดังกลาวนี้
ทําใหทุกหนวยงานตองดําเนินการทบทวน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดาน
ปฏิบัติการและเพ่ิมความมั่นใจในการแกปญหาใหไดภายในเวลาที่เหมาะสม ควบคูไปกบัการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของทุกหนวยงาน อาทิ การอนุมัติ และอํานาจอนุมัติ การสอบทานความถูกตองของธุรกรรมตางๆ การแบงแยก
หนาท่ี การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการมีแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนไป
อยางเหมาะสมตามมาตรฐานสากล และนําไปสูการมีบรรษัทภิบาล 
 

• การรายงานขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ (Loss Incident Reports)  

ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาท่ี รายงานขอมูลความเสียหายและสาเหตุท่ีเกิดความเสียหายขึ้นผาน
ระบบงานท่ีธนาคารกําหนด  รายงานขอมูลความเสียหายนี้จะเปนขอมูลประกอบที่สําคัญในกระบวนการประเมินความ
เส่ียงและการควบคุมดวยตนเอง  รวมท้ังยังนําไปใชในการวิเคราะห เพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุการณความเสียหายซ้ํา  และ
ยังเปนประโยชนในการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือทําการคํานวณเงินกองทุนความเส่ียงดานปฏิบัติการตอไป 

 
 

• ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)  

ธนาคารไดกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาท่ีในการรายงานดัชนีชี้วัดความเส่ียงดานปฏิบัติการตามรูปแบบที่
กําหนด เพ่ือติดตามระดับการเปล่ียนแปลงและแนวโนมของดัชนีชี้วัดความเส่ียงดานปฏิบัติการ รวบรวม และนําเสนอตอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของตอไป ภายหลังจากการจัดเก็บขอมูลดัชนีชี้วัดความเส่ียงดานปฏิบัติการ ธนาคารจะนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการวิเคราะหเชิงสถิติและกําหนดระดับท่ียอมรับได (Threshold)  เพ่ือใชในการติดตามความเส่ียงผานดัชนี
ชี้วัดความเส่ียงท่ีกําหนดท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นตอไป  
 

• กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑใหม (New Product Approval Process)  

ธนาคารใหความสําคัญกับการออกผลิตใหมหรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยไดกําหนด
กระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑใหมท่ีเขมงวด ใหครอบคลุมการระบุถึงความเส่ียงและประเมินความเส่ียงท่ี
ครอบคลุมความเส่ียงดานสินเชื่อ ดานตลาดและดานปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดแนวทางการควบคุมท่ีเหมาะสม โดย
จะตองผานการพิจารณาและลงนามเห็นชอบรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

• แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan)  

ธนาคารไดใหความสําคัญในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหครอบคลุมในทุก
กิจกรรมท่ีสําคัญ เพ่ือรองรับความเส่ียงและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติหรือเหตุการณรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ และสงผลกระทบตอชื่อเสียงและความเชื่อมั่นตอลูกคาของธนาคาร
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และบริษัทในเครือ ธนาคารจึงใหมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในธุรกิจหลัก และดําเนินการทดสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังกลาวครบถวน 

 
• กระบวนการรับเร่ืองรองเรียน (Complaint Management Process)  

ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา  จึงกําหนดใหมี
หนวยงานและระเบียบงานรองรับการรับขอรองเรียนจากลูกคา หนวยงานกลางที่ต้ังขึ้นมีหนาท่ีบันทึกขอรองเรียนทุก
รายการบนระบบงานสําหรับรับและติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองชี้แจงปญหาและ
ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมท้ังการรายงานผลใหผูบริหารของธนาคารทราบอยางสม่ําเสมอ 
 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ และสนับสนุนผูบริหารใหสามารถบริหารความ
เส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนหนวยงานอิสระท่ีขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
คือ ดานตรวจสอบภายใน และทีมกํากับการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการและหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

 
ท้ังนี้ ธนาคารไดกําหนดสิทธิ บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของดานตรวจสอบภายใน และหนวยงาน

กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (ทีมกํากับการปฏิบัติงาน) ขึ้นเปนลายลักษณอักษรภายใตกฎบัตร (Charter) ของ
หนวยงานดังกลาว และไดเผยแพรใหแกพนักงานธนาคารทุกคนไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

 
 
 

• เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 

ธนาคารไดมีการคํานวณเงินกองทุนสําหรับรองรับความเส่ียงดานปฏิบัติการโดยวิธี Basic Indicator Approach 
(BIA) ซึ่งธนาคารมีแผนที่จะขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยวิธี Standardized Approach (SA-OR) ในอนาคต 

 
เงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (โดยวิธี BIA) 

 


