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การเปิดเผยข้อมลูเกี"ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน  
ตามหลกัเกณฑ ์BASEL ll – Pillar 3 

ประจาํงวดธนัวาคม 2553 
 

บทนํา 
 
ธนาคารมุ่งที�จะใชห้ลกัการบรหิารความเสี�ยงที�มมีาตรฐาน เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผลประกอบการ

และฐานะการเงนิและเพิ�มมลูค่ากจิการของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ การบรหิาร และควบคุมความเสี�ยงของ
ธนาคารมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อยดึเป็นหลกัปฏบิตัทิ ี�ดสีาํหรบัองคก์ร ธนาคารจะยอมรบัความเสี�ยงตราบเท่าที�
พจิารณาเหน็วา่คุม้คา่กบัผลตอบแทนที�จะไดร้บั และอยู่ภายในระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้โดยหลกัการดงักลา่วนี2ไดถ้กู
นําไปใชป้ฏบิตักิบับรษิทัในเครอืของธนาคารดว้ย 

 
นอกจากนี2 การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํรงเงนิกองทุนและขอ้มลูความเสี�ยงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

ของธนาคาร ถอืว่าเป็นสว่นหนึ�งที�ธนาคารใหค้วามสาํคญั ธนาคารจงึไดม้กีารจดัทาํรายงานการเปิดเผยขอ้มลูขึ2นมา เพื�อ
ช่วยสนบัสนุนใหบุ้คคลภายนอกหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถใชข้อ้มลูประเมนิความเขม้แขง็ของธนาคารและกลุม่ธุรกจิทาง
การเงนิไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

ขอบเขตการบงัคบัใช้ (Scope of application) 

 
การเปิดเผยขอ้มลูเกี ยวกบัการดาํรงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ ์BASEL ll – Pillar 3 นี> ครอบคลมุถงึขอ้มลู

ระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร (Full Consolidation) ซึ งประกอบดว้ย 
 
1. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 
2. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสีจาํกดั (เดมิชื อ “บรษิทั บที ีลสีซิ ง จาํกดั”) 
3. บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั (เดมิชื อ “บรษิทั บที ีเวลิดล์สี จํากดั”) 
4. บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (เดมิชื อ “บรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจาํกดั”) 
5. บรษิทั ซทีคีอลล ์จํากดั (เดมิชื อ “บรษิทั บทีทีี ปรกึษ◌ุรกิจ จาํกดั) 

 
 
โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 

 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2553 ธนาคารมเีงนิกองทุนรวมทั >งสิ>น 17,159 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงนิกองทุนชั >นที  1 

จาํนวน 10,567 ลา้นบาท และกองทนุชั >นที  2 จาํนวน 6,592 ลา้นบาท โดยในจาํนวนนี> เป็นตราสารที ธนาคารแหง่
ประเทศไทยอนุญาตใหธ้นาคารนบัเป็นเงนิกองทุนชั >นที  2 ไดแ้ก่ หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวจาํนวน 3,337 ลา้นบาท และหุน้
กูด้อ้ยสทิธทิี มลีกัษณะคลา้ยทุน 2,500 ลา้นบาท ในขณะที เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิรวมทั >งสิ>นจาํนวน 17,495 
ลา้นบาท โดยที  Capital Adequacy Ratio: CAR โดยใชว้ธิกีารตามมาตรฐานและตามหลกัเกณฑข์อง Basel ll ของ
ธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิอยูท่ ี ระดบั 14.7% และ 14.9% ตามลาํดบั ซึ งมจีํานวนสงูกวา่เกณฑข์ั >นตํ าของทางการ 
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ซึ งทาํใหธ้นาคารมั  นใจวา่ระดบัเงนิกองทุนนี>สงูมากพอที จะรองรบัความผนัผวนต่างๆ ทางเศรษฐกจิที จะสง่ผลต่อการ
ดาํเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิในอนาคต 

 
โครงสร้างเงินกองทนุ (Capital Structure) 

 
 

 
 

ความเพียงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy) 
 

ธนาคารมกีารคาํนวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิตามหลกัเกณฑ ์Basel ll ที�
ครอบคลมุความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) และความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร 
(Operational Risk) ซึ�งธนาคารไดม้กีารกาํหนดวธิกีารดาํรงเงนิกองทุนรองรบัความเสี�ยงในแตล่ะดา้นของธนาคารและ
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิดงันี2 
 

ประเภทความเสี"ยง วิธีการดาํรงเงินกองทุน 

1. ความเสี�ยงดา้นเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเสี�ยงดา้นตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร Basic Indicator Approach (BIA) 
 
 ทั 2งนี2 ธนาคารมแีผนที�จะปรบัเปลี�ยนวธิกีารดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบัความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารจากวธิ ีBasic 
Indicator Approach เป็นวธิ ีStandardised Approach (SA-OR) ในอนาคต สาํหรบัความเสี�ยงดา้นเครดติ ธนาคารไดเ้ร ิ�ม
จดัเกบ็ขอ้มลู สาํหรบัใชท้ดลองการคาํนวณเงนิกองทุนดว้ยวธิ ีInternal Rating Base Approach: IRB ในอนาคต ซึ�ง
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จะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขของระยะเวลาการจดัเกบ็ขอ้มลูที�นํามาใชส้าํหรบัการคาํนวณดว้ยวธินีี2ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แต่อยา่งไรกต็าม ธนาคารจะพจิารณาเปรยีบเทยีบถงึผลดแีละผลเสยีของการคาํนวณเงนิกองทุนดว้ยวธิ ีIRB 
ในอนาคตอกีครั 2งหนึ�ง 
 

มูลค่าเงินกองทุนขั +นตํ"าที"ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี"ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัยโ์ดยวิธี SA 

 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิมอีตัราส่วนเงนิกองทนุทั 2งสิ2นต่อสนิทรพัย์
เสี�ยง 14.7% และ 14.9% ตามลาํดบั และอตัราสว่นเงนิกองทุนชั 2นที� 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง 9.0% และ 9.3% ตามลาํดบั   
ซึ�งสงูกวา่อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด 
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อตัราส่วนเงินกองทนุทั +งสิ+นต่อสินทรพัยเ์สี"ยง และอตัราส่วนเงินกองทนุชั +นที" 1 ต่อสินทรพัยเ์สี"ยง  

 
 

 

ข้อมูลที"เกี"ยวข้องกบักระบวนการบริหารความเสี"ยงและการประเมินความเสี"ยงด้านต่างๆ 

(Risk exposure and assessment) 
 
กระบวนการบริหารความเสี"ยง 
 

ในการประกอบธุรกจิจะมคีวามเสี�ยงหลกัๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 5 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity 

Risk) และความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) ธนาคารเชื�อมั �นวา่คณุภาพและประสทิธภิาพในการบรหิารความ
เสี�ยงมคีวามสาํคญัต่อการเตบิโตและความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกจิอยา่งยั �งยนื และเพื�อใหธ้นาคารและกลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิสามารถดาํเนินการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการบรหิารความเสี�ยงใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ ธนาคารได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารซึ�งประกอบดว้ยผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในงานธนาคาร
พาณชิยท์าํหน้าที�ทบทวนนโยบายและกรอบการบรหิารความเสี�ยงที�มคีวามเหมาะสมก่อนนําเสนอเพื�อใหค้ณะกรรมการ
ธนาคารพจิารณาอนุมตั ิและกํากบัใหก้ารปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและอยู่
ภายใตเ้พดานความเสี�ยงที�กําหนด เพื�อใหม้ั �นใจวา่ความเสี�ยงต่างๆ ไดม้กีารบรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ดว้ยกระบวนการพจิารณาตดัสนิใจที�โปรง่ใส ทั 2งนี2 ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิมหีน่วยงานบรหิาร
ความเสี�ยงซึ�งเป็นหน่วยงานอสิระจากหน่วยงานธุรกจิอื�นๆหรอืบางบรษิทัจะมอบหมายใหเ้จา้หน้าที�ระดบับรหิาร
รบัผดิชอบงานดา้นความเสี�ยงทาํหน้าที�พฒันาและดาํเนินการตามนโยบาย กลยทุธ์ และวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยง
ภายในที�เหมาะสม หน่วยงานบรหิารความเสี�ยงหรอืบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจะทาํหน้าที�สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของ
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง ตลอดจนช่วยฝา่ยจดัการในการบรหิารความเสี�ยงที�เกดิขึ2นในการดาํเนินธุรกจิ 
 

 

โครงสร้างและหน้าที"ความรบัผิดชอบของหน่วยงานที"เกี"ยวข้องกบัการบริหารความเสี"ยง 
 

ธนาคารมสีายงานบรหิารความเสี�ยงที�ทาํหน้าที�ดแูลเฉพาะเกี�ยวกบังานบรหิารความเสี�ยง  โดยแบ่งเป็น
กลุ่มงานยอ่ยๆ ที�สาํคญั 4 กลุ่ม คอื 

 
1. ดา้นบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติและปฏบิตักิาร และทมีบรหิารความเสี�ยงดา้นตลาด มหีน้าที�

หลกัที�สาํคญั คอื จดัทาํนโยบายการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม กาํหนดแนวทางการ
ปฏบิตังิาน กาํหนดเพดานความเสี�ยง พฒันาแบบจําลองสาํหรบัวดัความเสี�ยง การควบคุม 
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ตดิตาม และรายงานขอ้มลูความเสี�ยงในภาพรวม รวมถงึการเป็นที�ปรกึษาในการบรหิารความ
เสี�ยงของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

2. ทมีนโยบายความเสี�ยงและบรหิารความเสี�ยงกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มหีน้าที�ในการจดัทาํ
นโยบายสนิเชื�อ กาํกบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารใหป้ฏบิตัติามนโยบายของธนาคาร 
และทางการ 

3. ทมีกลั �นกรองสนิเชื�อ มหีน้าที�วเิคราะหค์วามเสี�ยงของลกูหนี2รายตวั พรอ้มทั 2งเสนอแนะความ
คดิเหน็ที�จะลดความเสี�ยง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อ 

4. สาํนกัวจิยั มหีน้าที�นําเสนอความคดิเหน็ในเชงิวชิาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการนําขอ้มลู
เหล่านั 2นไปใชป้ระโยชน์ในเชงิธุรกจิ 

 
โครงสร้างสายบริหารความเสี"ยง 

 

 
 

ในการกํากบัดแูลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิใหป้ฏบิตัติามนโยบายความเสี�ยงตามแนวทางที�ธนาคารกาํหนดนั 2น 
หน่วยงานของธนาคารที�รบัผดิชอบในดา้นความเสี�ยงนั 2นๆจะเป็นผูด้แูลกลุ่มธุกจิทางการเงนิดว้ย โดยทมีนโยบายความ
เสี�ยงและบรหิารความเสี�ยงกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ มหีน้าที�ในการประสานงานและตดิตามเพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงใน
เรื�องต่างๆเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล 
 

 

การประเมินความเสี"ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร 

 

ความเสี"ยงด้านกลยทุธ ์เป็นความเสี ยงที เกดิจากการกาํหนดและปฏบิตัติามแผนกลยทุธแ์ละแผนการดาํเนินงานที ไม่
เหมาะสม อนัสง่ผลกระทบต่อรายได ้เงนิกองทนุ และความมั  นคงของกจิการ และโอกาสในการประสบความสาํเรจ็ได ้การ
บรหิารและลดความเสี ยงดา้นกลยทุธเ์ป็นปจัจยัที ธนาคารใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ งมาโดยตลอด จงึกาํหนดใหก้ารจดัทาํแผน
กลยทุธ์และแผนธุรกจิประจาํปีของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยมหีน่วยงานที เกี ยวขอ้งเขา้รว่มกบัสายบรหิาร
ความเสี ยงในการพจิารณากลั  นกรองอยา่งถี ถว้น มกีารทาํ SWOT Analysis อยา่งรดักุมเพื อใหม้ั  นใจวา่แผนและเป้าหมาย
ธุรกจิสามารถบรรลผุลสาํเรจ็ได ้ผูบ้รหิารระดบัสงูมสีว่นรว่มในกระบวนการกาํหนดแผนและเป้าหมายอยา่งใกลช้ดิ และ
นําเสนอเพื อใหค้ณะกรรมการธนาคารพจิารณาและอนุมตั ิสาํหรบัแผนกลยุทธ์และแผนธุรกจิประจาํปีของกลุม่ธุรกจิทาง
การเงนิจะผา่นการพจิารณากลั  นกรองจากคณะกรรมการของบรษิทันั >นๆก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 
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นอกจากนั >นหลงัจากที ไดเ้ริ มมกีารดาํเนินการตามแผน คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการคณะต่างๆ ที 
เกี ยวขอ้งจะมกีารตดิตามและทบทวนผลการดาํเนินการอยา่งสมํ าเสมอ โดยเปรยีบเทยีบกบัแผนและเป้าหมายที กาํหนด
ไว ้
 

ความเสี ยงที กระทบต่อการดาํเนินการตามแผนกลยทุธท์ี สําคญั จาํแนกไดด้งันี> 
 

1. ความเสี ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนั เนื องจากภาวะเศรษฐกจิ
และการแขง่ขนัเป็นปจัจยัภายนอกที ตอ้งใหค้วามเอาใจใส ่หากแผนธุรกจิไมส่อดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกจิอาจทาํใหม้ผีลประกอบการไมเ่ป็นไปตามที คาดหวงัไว ้ธนาคารจงึใหค้วามสาํคญักบั
การตดิตามการเปลี ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ ดงันั >น เพื อลดความเสี ยงดงักล่าว สาํนกัวจิยั
รว่มกบัดา้นกลยทุธจ์ะมกีารตดิตามและวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์การแขง่ขนั
อยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอย่างยิ ง การวเิคราะหแ์ละประเมนิคูแ่ข่งขนัอยา่งสมํ าเสมอ โดยจะมี
การรายงานผลวจิยัเชงิกลยทุธแ์ละขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการต่างๆ ที เกี ยวขอ้งเพื อ
พจิารณาดาํเนินการที เหมาะสมต่อไป 

 
อนึ ง เพื อใหธ้นาคารสามารถมุ่งเน้นการดาํเนินงานที เป็นธุรกจิ/ธุรกรรมเฉพาะของธนาคาร
พาณชิย ์ธนาคารไดม้กีารแยก Good Bank ออกจาก Bad Bank โดยไดม้กีารขายหุน้ บบส. สาทร 
ใหแ้ก่ CIMB Group และขายสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพของธนาคารใหแ้ก่ บบส สาทร. นอกจากนั>น
ยงัไดม้กีารขายหุน้สามญับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ บที ีจาํกดั ที ธนาคารถอืทั >งหมด 
ใหแ้ก่ CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CPAM”) ในปี 2553 ที ผา่นมา 

 
ความเสี ยงจากความไมเ่พยีงพอของเงนิกองทุน ธนาคารแหง่ประเทศไทยมกีารกาํกบัดแูลการ
ประกอบธุรกจิของธนาคารพาณชิยอ์ยา่งใกลช้ดิเพื อใหม้ั  นใจว่า ธนาคารมคีวามน่าเชื อถอืและ
สามารถรบัผดิชอบต่อการใหบ้รกิารทั >งประเภทเงนิฝากและสนิเชื อ โดยการรกัษาเงนิกองทุนให้
เพยีงพอทั >งในสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบ
สภาวะวกิฤต (Stress Test) โดยธนาคารไดก้ําหนดแผนการบรหิารจดัการเงนิกองทุน ตลอดจน
แผนปฏบิตักิารในการรกัษาระดบัเงนิกองทนุของธนาคารใหเ้ป็นไปตามที กฎหมายกาํหนด หนึ ง
ในเครื องมอืที ธนาคารใชค้อื BIS Trigger ซึ งสายกลยทุธแ์ละการเงนิรว่มกบัสายบรหิารความ
เสี ยงใชเ้ป็นสญัญาณเตอืนลว่งหน้าในการตดิตามและรกัษาระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ดงันั >น การกาํหนดใหม้กีารดาํรงเงนิกองทุนเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยเ์สี ยง หรอืเรยีกว่า Capital to 

Risk Weighted Asset Ratio เป็นมาตรการสาํคญัประการหนึ งที จะควบคมุฐานะความมั  นคงของ
ธนาคารไมใ่หธ้นาคารสรา้งสนิทรพัยเ์สี ยงมากเกนิไปกวา่สดัสว่นที กาํหนดไวเ้มื อเทยีบกบั
เงนิกองทุน 

 
2. ความเสี ยงจากโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจดัการที ไมเ่หมาะสม ธนาคารตระหนกัดวีา่

โครงสรา้งองคก์รนบัเป็นส่วนสาํคญัที จะช่วยสง่เสรมิการดาํเนินธรุกจิใหป้ระสบความสาํเรจ็ตาม
เป้าหมาย ธนาคารจงึจดัตั >งคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆประกอบดว้ยบุคลากรภายใน
ธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ ใหท้าํหน้าที และรบัผดิชอบงานต่างๆ ตามที กําหนด โดยมี
กระบวนการซึ งตรวจสอบและถว่งดลุซึ งกนัและกนั ตามหลกัการกาํกบัดแูลและการปฏบิตังิานที 
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ด ีอนัจะทาํใหก้ารทาํธุรกรรมต่างๆ มคีวามถกูตอ้งเที ยงตรงและการดาํเนินการตามแผนธุรกจิ
เป็นไปอยา่งราบรื น 

 
ในการที� CIMB Bank Berhad เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย นั 2น ไดม้กีาร
ถ่ายทอดความรูใ้นดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการบรหิารความเสี�ยงใหแ้ก่ธนาคารอกี
ดว้ย รวมทั 2งการปรบัเปลี�ยนระบบงานดา้น Treasury (Murex System) และระบบงานการอนุมตัิ
สนิเชื�อแบบอตัโนมตัสิาํหรบัธุรกจิสนิเชื�อรายยอ่ย ทาํใหธ้นาคารสามารถขยายธุรกจิไดต้าม
เป้าหมาย โดยมรีะบบการควบคมุและบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี2 ธนาคาร
กาํลงัเตรยีมการเปลี�ยนระบบงาน Core Banking เพื�อใหธ้นาคารมกีระบวนการปฏบิตังิานที�เป็น
มาตรฐาน ถกูตอ้ง แมน่ยาํ รวดเรว็ และสามารถรองรบัการเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�
หลากหลาย รวมทั 2งการแขง่ขนัที�เพิ�มขึ2นในอตุสาหกรรมธนาคารพาณชิย ์

 
 
ความเสี"ยงด้านเครดิต เป็นความเสี�ยงที�เกดิจากการที�ลกูหนี2หรอืคูส่ญัญาอาจไม่ปฏบิตัติามภาระหรอืพนัธะที�มตี่อกนั
ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเงนิกูห้รอือื�นๆ หรอืการที�คณุภาพของลกูหนี2อาจมกีารเสื�อมถอยลง และทาํใหเ้กดิผลกระทบในทาง
ลบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนของธนาคาร 
 

การบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติ (Credit Risk Management) มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื�อเสรมิสรา้งมลูคา่แก่ผูถ้อื
หุน้ เพื�อใหม้ั �นใจวา่รายไดส้ทุธทิี�จะไดร้บัสอดคลอ้งและคุม้คา่กบัระดบัความเสี�ยงดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นความเสี�ยงเฉพาะ
รายลกูคา้หรอืเฉพาะรายการและความเสี�ยงโดยภาพรวม 

 
ทั 2งนี2 ภายใตน้โยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติ ธนาคารไดจ้ดัใหม้กีระบวนการบรหิารจดัการความเสี�ยง 

เทคนิคการวดัความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง ตลอดจนมกีารตรวจสอบและกลไกในการถว่งดลุ มกีารกําหนดหน้าที�
อยา่งชดัเจน ระหว่างผูท้าํหน้าที�ดา้นการตลาด ผูว้เิคราะหส์นิเชื�อ ผูป้ระเมนิสนิเชื�อ ผูอ้นุมตัสินิเชื�อ และผูบ้รหิารจดัการ
ความเสี�ยง 

 
ธนาคารไดพ้ฒันาและใชเ้ครื�องมอืในการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติที�เหมาะสมกบัประเภทของลูกคา้ 

เช่น เครื�องมอืจดัระดบัความเสี�ยง (Risk Grading Tools) ซึ�งพฒันาและใชส้าํหรบัลูกคา้บรรษทัธุรกจิหรอืลูกคา้ขนาดใหญ่ 
เครื�องมอืกลั �นกรองและประเมนิความเสี�ยง (SMEs Filter) สาํหรบัลกูคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) และระบบประเมนิ
โดยใชค้ะแนน (Credit Scoring) สาํหรบัลูกคา้รายยอ่ยทั 2งสนิเชื�อไม่มหีลกัประกนัและสนิเชื�อมหีลกัประกนัทั 2งของธนาคาร
และกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ในขณะเดยีวกนัการปรบัปรงุกรอบและวธิปีฏบิตักิารเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงสาํหรบั
ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิซึ�งเริ�มดาํเนินการระหวา่งปี 2552-2553 จะยงัคงมกีารดาํเนินการต่อไป เพื�อสนบัสนุน
การดาํเนนิธุรกจิอยา่งต่อเนื�องและสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารและกลุ่มซไีอเอม็บ ี(CIMB 
Group) 

 
นอกจากนี2 ในเรื�องของความเสี�ยงจากหนี2ดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นความเสี�ยงที�สาํคญัที�กระทบต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรและความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคาร ดงันั 2น ธนาคารจงึใหค้วามสาํคญักบัการ
ตดิตามและจดัการ NPL อยา่งใกลช้ดิและระมดัระวงั และมกีารตั 2งสาํรองคา่เผื�อหนี2สงสยัจะสญูอยา่งเพยีงพอ นอกจากนี2 
ธนาคารมกีารตดิตามดแูลและบรหิารจดัการลกูคา้ที�มปีญัหาในเชงิรกุเพื�อเป็นมาตรการป้องกนัไม่ใหส้นิเชื�อดอ้ยคณุภาพ
ลง สาํหรบัการบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติระดบั Portfolio นั 2น ธนาคารตระหนกัถงึความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของ
สนิเชื�อ โดยมกีารกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limits) ในระดบัที�เหมาะสม เชน่ เพดานความเสี�ยงของประเทศคู่สญัญา 
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(Country exposure limit) เพดานความเสี�ยงในการใหเ้งนิกูย้มืแก่ลกูคา้ต่อราย เพดานความเสี�ยงตามประเภทธุรกจิ รวมทั 2ง
การกําหนดและควบคุมเพดานสาํหรบั Override limit ของธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ เป็นตน้ 

 
นอกจากนี2 ธนาคารยงัไดม้กีารกาํหนดนโยบายและกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงดา้นเครดติ เพื�อ

ช่วยในการป้องกนัหรอืลดความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ2นในอนาคต ซึ�งสามารถสรปุไดด้งันี2 
 

• การปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต 

 
ธนาคารมนีโยบายการใหส้นิเชื�อโดยใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระหนี2 โดยพจิารณากระแส

เงนิสดจากการดาํเนินงานของลกูคา้ ซึ�งเป็นแหล่งหลกัที�จะมาชาํระหนี2 แต่ธนาคารกใ็หค้วามสาํคญัต่อหลกัประกนัที�จะมา
คํ2าประกนัการกูย้มืดว้ย เพื�อเป็นแหล่งรองของการชาํระหนี2และชว่ยบรรเทาความเสยีหายของธนาคารในกรณีที�ลกูคา้ผดิ
นัดชําระหนี2 สาํหรบัทรพัยส์นิที�ธนาคารจะพจิารณารบัไวเ้ป็นหลกัประกนัสว่นใหญ่จะประกอบดว้ย เงนิฝาก พนัธบตัร
รฐับาล ตราสารหนี2 ตราสารทุน ที�ดนิสิ�งปลกูสรา้ง เป็นตน้ โดยพจิารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัสว่นของวงเงนิต่อมลูคา่
หลกัประกนัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงของการใหส้นิเชื�อ นอกจากนี2ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการประเมนิราคาและ
ตรีาคาหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสี�ยงอยา่งมปีระสทิธผิล และอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์อง
ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยหลกัประกนัที�ธนาคารรบัไวจ้ะตอ้งมกีารประเมนิราคาและความถี�ในการประเมนิจะตอ้ง
เป็นไปตามนโยบายที�ธนาคารกาํหนดไว ้

 
สาํหรบัการปรบัลดความเสี�ยงดา้นเครดติเพื�อใชใ้นการคาํนวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคาร ไดแ้ก่ 

 
- หลกัประกนัทางการเงนิ ธนาคารไดม้กีารนําหลกัประกนัทางการเงนิมาใชใันการปรบัลดความเสี�ยง

ดา้นเครดติ เช่น เงนิสด เงนิฝาก พนัธบตัร ตั Bวเงนิคลงั เป็นตน้ โดยธนาคารเลอืกใชก้ารปรบัลดความ
เสี�ยงดา้นเครดติดว้ยหลกัประกนัทางการเงนิโดยวธิ ี Simple 

- การหกักลบหนี2ในงบดลุ ธนาคารมสีญัญาเงนิกูม้าตรฐาน ที�ธนาคารสามารถใชห้กักลบหนี2 กบัเงนิฝาก
ของคูส่ญัญารายเดยีวกนั และยงัใช ้Global Master Repurchase Agreement กบัการทาํธุรกรรม 
Repo-style transaction กบัคูค่า้ประเภทสถาบนัทุกราย 

- การคํ2าประกนั และอนุพนัธ์ดา้นเครดติ ธนาคารใชป้ระโยชน์จากผูค้ํ2าประกนัในการปรบัลดความเสี�ยง
ดา้นเครดติ ในกรณีที�ผูค้ํ2าประกนัเป็นรฐับาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรฐั สถาบนัการเงนิที�มี
นํ2าหนกัความเสี�ยงตํ�ากวา่ลูกหนี2 โดยสาํหรบัผูค้ํ2าประกนัที�เป็นนิตบิุคคล และบุคคลคํ2าประกนั ซึ�งมอียู่
เป็นจาํนวนมาก ธนาคารไม่ไดนํ้ามาใชใ้นการปรบัลดความเสี�ยงดา้นเครดติ เนื�องจากธนาคารได้
กาํหนดใหนํ้2าหนกัความเสี�ยงของลูกหนี2ธุรกจิเอกชนทุกรายเท่ากบั 100% ตามที�ธนาคารไดร้บัอนุญาต
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย  ทั 2งนี2 สาํหรบัการคํานวณเงนิกองทุนเพื�อรองรบัความเสี�ยงดา้นเครดติ 
ธนาคารในปี 2553 ธนาคารไมม่รีายการปรบัลดความเสี�ยงดา้นเครดติประเภทนี2 จงึใชเ้ฉพาะ
หลกัประกนัทางการเงนิตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดในการปรบัลดความเสี�ยงดา้นเครดติ 

 

 

• นโยบายการควบคมุดแูล และการติดตามลกูหนี+  
 

ธนาคารไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิานในการตดิตามหนี2ที�มปีญัหาและมแีนวโน้มที�จะมปีญัหาอยา่ง
ใกลช้ดิ เพื�อสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และเพื�อใหก้ารปฏบิตังิานในเรื�องการตดิตามหนี2ที�ม ี
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ปญัหาเป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตังิานตั 2งแต่ประเภทลกูหนี2ที�เร ิ�มมแีนวโน้มที�จะมปีญัหา 
(Watch-list) จนถงึลกูหนี2ที�ถกูจดัชั 2นสงสยัจะสญู และมกีารทบทวนแนวทางการปฏบิตังิานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพใหด้ยีิ�งขึ2น โดยธนาคารไดม้กีารกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาจดักลุ่มลกูหนี2 Watch-list และหลกัเกณฑ์
การจดัชั 2นหนี2ตามเกณฑค์ณุภาพ นอกเหนือจากเกณฑก์ารคา้งชาํระ สาํหรบัลกูหนี2กลุม่ Watch-list และลกูหนี2ชั 2นกล่าวถงึ
เป็นพเิศษ ธนาคารกําหนดใหม้กีารจดัทาํรายงาน Pre-NPL Monitoring Report เพื�อตดิตามลกูหนี2กลุ่มนี2อยา่งใกลช้ดิ ซึ�งการ
รายงานไดจ้ดัแบ่งลกูหนี2เหล่านี2ออกเป็นสองกลุม่ คอืกลุ่มที�มคีวามเสี�ยงสงู หรอืกลุม่ Special Alert List (SAL) และกลุ่มที�มี
ความเสี�ยงตํ�ากว่า (Non SAL) สาํหรบัลกูคา้กลุ่ม NPL (ลกูหนี2จดัชั 2นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสยั และสงสยัจะสญู) จะมกีารจดัทาํ
รายงาน NPL Management Report ทุกเดอืน โดยจะมกีารรายงาน Pre-NPL Monitoring Report และ NPL Management Report 

ต่อผูบ้รหิารระดบัสงูใหร้บัทราบและกาํหนดทศิทางดาํเนินการ 
 
การควบคมุและตดิตามลกูหนี2ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวจะช่วยใหธ้นาคารสามารถแกไ้ขหนี2มปีญัหาไดท้นั

กาล เป็นการลดความเสี�ยงของธนาคาร และชว่ยลูกหนี2ใหม้กีารปรบัโครงสรา้งหนี2ได ้
 
สาํหรบัลกูคา้รายยอ่ยของธนาคารจะเริ�มตดิตามใหม้กีารชาํระหนี2ที�คา้งชาํระตั 2งแต่ 5 วนัขึ2นไปโดยสง่มอบให้

บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดัเป็นผูด้าํเนินการโดยกาํหนดวธิปีฏบิตัอิยา่งชดัเจนในแตล่ะช่วงเวลาคา้งชาํระ เช่น ในช่วงคา้ง
ชาํระไม่เกนิ 60 วนัและผลจากการตดิตามทวงถามชาํระ ถา้ลกูคา้ตอ้งการปรบัโครงสรา้งหนี2 และสามารถเจรจาในเง ื�อนไข
ได ้ กจ็ะเกดิการปรบัโครงสรา้งหนี2ขึ2น แต่ถา้ไมส่ามารถดาํเนินการใดๆไดภ้ายใน 90 วนัจะสง่ใหบ้รษิทัภายนอกที�มกีาร
เชี�ยวชาญในการตดิตามหนี2ต่อไป  และเมื�อมกีารคา้งชาํระครบ 180 วนัจะส่งคนืธนาคารเพื�อธนาคารจะสง่ต่อใหบ้รษิทั 
บรหิารสนิทรพัยส์าทร จาํกดัเพื�อดาํเนินการตามทวงถามหนี2/ปรบัโครงสรา้งหนี2ต่อไป 

 
สาํหรบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิที�ทาํธุรกจิเกี�ยวกบัการใหส้นิเชื�อประกอบดว้ย 2 บรษิทั คอื  
 
1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จาํกดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซื>อรถยนต ์ บรษิทัมกีารจดัทาํระเบยีบปฏบิตัิ

เรื�องการเรยีกเกบ็เงนิเพื�อกาํหนดแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัลกูหนี2ปกตจินถงึคา้งชาํระ 60 วนั และระเบยีบ
ปฏบิตัเิรื�อง การตดิตามและเรง่รดัหนี2 สาํหรบัลกูหนี2ที�คา้งชําระตั 2งแต่  61 วนัขึ2นไปเพื�อใหก้ารเกบ็
ตดิตามหนี2เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ในการตดิตามหนี2บรษิทัจะใชว้ธิโีทรศพัทต์ดิต่อลกูหนี2กรณคีา้ง
ชาํระไม่เกนิ 60 วนัและมกีารจดัทาํรายงานบนัทกึผลการตดิตามลูกหนี2 วเิคราะหผ์ลการเรยีกเกบ็เงนิ
และจดัทาํแผนการปฏบิตังิาน เมื�อลกูหนี2คา้งชาํระเกนิกวา่ 60 วนั (2 งวด) จะจดัทาํหนงัสอืใหช้าํระเงนิ
คา่เช่าซื2อที�คา้งชาํระนอกเหนือจากการทวงถาม และเมื�อคา้งชาํระครบ 180 วนั จะจดัทาํหนังสอืให้
ชาํระหนี2และบอกเลกิสญัญาเช่าซื2อ กรณทีี�ลกูหนี2ที�ไมส่ามารถชาํระหนี2ไดจ้ะดาํเนินการยดึรถและ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดต่อไป 

2. บรษิทั เวลิดล์สี จํากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าซื>อรถจกัรยานยนต ์ มกีารจดัทาํระเบยีบปฏบิตัเิรื�องการ
ตดิตามหนี2และการบอกเลกิสญัญาเพื�อใหก้ารเกบ็ตดิตามหนี2เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจะเริ�ม
โทรศพัทเ์จรจาทวงถามเมื�อผดินดัชําระเกนิกวา่  3 วนัขึ2นไป และเมื�อคา้งชาํระ 1 งวดจะออกจดหมาย
เตอืนใหช้ําระหนี2นอกเหนือจากการทวงถาม และเมื�อคา้งชาํระ 3-5 งวดจะจดัทาํหนงัสอืบอกเลกิสญัญา
ดาํเนินการยดึรถและปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดต่อไป 
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• นโยบายการปรบัโครงสร้างหนี+  
 

ธนาคารมนีโยบายที�จะดาํเนินการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2ใหแ้ก่ลกูหนี2ที�ใหค้วามรว่มมอื มศีกัยภาพและ
แนวโน้มสามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ตกลงใหมไ่ด ้ทั 2งนี2เพื�อใหธ้นาคารและลกูหนี2ไดร้บัประโยชน์จากการปรบัปรงุ
โครงสรา้งหนี2รว่มกนั กล่าวคอื ธนาคารมโีอกาสไดร้บัชาํระหนี2คนืสงูสดุ หรอืมสีว่นสญูเสยีตํ�าสุด ในขณะที�ลูกหนี2จะยงัคง
สามารถดาํเนินธุรกจิต่อไป แต่อาจตอ้งรบัความสญูเสยีบางสว่นของตนดว้ย โดยธนาคารจะดาํเนินการปรบัปรงุโครงสรา้ง
หนี2ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย และระมดัระวงัมใิหเ้ป็นการหลกีเลี�ยงการจดัหนี2 การกนัเงนิสาํรอง และ
หลกีเลี�ยงหลกัเกณฑก์ารระงบัรบัรูด้อกเบี2ยคา้งรบัเป็นรายได ้

 
ธนาคารพจิารณาปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2ทั 2งที�เป็นหนี2ทั �วไปและหนี2มปีญัหา โดยธนาคารจะถอืปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑข์ั 2นตอนวธิกีารที�ไดก้าํหนดไวส้าํหรบักระบวนการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2 ซึ�งครอบคลมุถงึการวเิคราะหล์กูหนี2 
การอนุมตั ิการจดัทาํเอกสารสญัญา การตดิตามและประเมนิผล ซึ�งการปฏบิตัดิงักลา่วสามารถตรวจสอบควบคมุได ้และ
สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของทางการและของธนาคาร 

 
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการและประสานงานในการ

ปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2แลว้ บางกรณธีนาคารอาจมอบหมายใหส้ถาบนัการเงนิอื�นหรอืบุคคลที�สามที�เป็นผูช้าํนาญการ
เฉพาะ ซึ�งไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิที�ปรกึษาทางการเงนิ หรอืเป็นบรษิทัที�ปรกึษาทางการเงนิที�มชีื�อเสยีงและ
ประสบการณ์ ทาํการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2แทนธนาคารได ้โดยเงื�อนไขปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อ หรอืคณะกรรมการธนาคาร หรอืผูม้อีาํนาจอนุมตัติามคาํสั �งของธนาคาร 

 

• แนวทางที"ใช้ในการคาํนวณ General Provision และ Specific Provision 
 

ธนาคารกาํหนดใหม้กีารจดัชั 2นสนิทรพัยท์ ั 2งปจัจยัเชงิปรมิาณ (Quantitative) คอื พจิารณาระยะเวลาที�คา้ง
ชาํระ และปจัจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative) คอื พจิารณาปจัจยัตา่งๆ ที�จะมผีลต่อความสามารถในการชําระหนี2 โดยจะ
พจิารณาจดัชั 2นตามชั 2นที�ดอ้ยกวา่ระหว่างการจดัชั 2นเชงิปรมิาณกบัการจดัชั 2นเชงิคณุภาพ 

 
สาํหรบัลกูหนี2ที�จดัชั 2นปกต ิ(รวมลกูหนี2ที�ผา่นการปรบัปรงุโครงสรา้งหนี2และชาํระเป็นปกตติามเงื�อนไข) และ

ลกูหนี2จดัชั 2นกล่าวถงึเป็นพเิศษ ธนาคารกนัสาํรองในอตัรารอ้ยละ 1 และ 2 ตามลาํดบัของยอดหนี2เงนิตน้คงคา้ง (ไมร่วม
ดอกเบี2ย) หลงัหกัมลูคา่หลกัประกนัตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํหรบัลกูหนี2ดอ้ย
คณุภาพ (จดัชั 2นหนี2ตํ�ากวา่มาตรฐาน หรอืดอ้ยกวา่) ธนาคารไดก้นัเงนิสาํรองในอตัรารอ้ยละ 100 สาํหรบัสว่นต่างระหว่าง
ยอดหนี2ตามบญัชกีบัมลูคา่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสดที�คาดวา่จะไดร้บัจากลูกหนี2 หรอืมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที�
คาดวา่จะไดร้บัจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี2ยคดิลดและระยะเวลาที�คาดวา่จะจําหน่ายหลกัประกนัได้
ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย การตดัจาํหน่ายลกูหนี2เป็นหนี2สญูและหนี2สญูที�ไดร้บัคนืจะนําไปลดหรอืเพิ�ม
ยอดค่าเผื�อหนี2สงสยัจะสญู 

 
สาํหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิที�ดาํเนินธุรกจิเช่าซื2อคอืบรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จํากดั และบรษิทั 

เวลิดล์สี จาํกดั การจดัชั 2นหนี2จะจดัตามระยะเวลาที�คา้งชาํระตามหลกัเกณฑท์ี�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด สว่น
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั ปฏบิตัติามที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด  
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• คาํจาํกดัความของการผิดนัดชาํระหนี+  และการด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการผดินัดชําระหนี2 โดยธนาคารพจิารณาจาก
ลกูหนี2 NPL ที�ผดินดัชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบี2ยเกนิกาํหนด 3 เดอืนนบัจากวนัครบกําหนดชาํระ  

 
สาํหรบัการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ธนาคารกาํหนดนิยามไวห้ลากหลายประเภท ซึ�งขึ2นอยูก่บัประเภทของ

สนิทรพัย ์โดยสามารถแบ่งออกตามแตล่ะประเภทไดด้งันี2 
 
เงนิใหส้นิเชื�อ : ธนาคารใชก้ารประมาณสาํรองหนี2สญูที�คาดวา่จะเกดิขึ2นจากเงนิใหส้นิเชื�อเมื�อลกูหนี2มปีญัหา

ในการจ่ายชาํระคนืหนี2เงนิตน้และดอกเบี2ย โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตั >งคา่เผื อหนี>สงสยัจะสญูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ประกอบกบัดลุยพนิิจในการประมาณการตั >งสาํรองที คาดวา่จะเกดิขึ>นจากเงนิใหส้นิเชื อเมื อลกูหนี>มปีญัหาในการจ่ายชาํระ
คนืหนี>เงนิตน้และดอกเบี>ย โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของลกูหนี>รายตวั ระยะเวลาของการผดินดัชาํระหนี> การใช้
ประมาณการจากขอ้มลูสถติใินอดตี มลูคา่ของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกจิ 

 
สาํหรบัลกูหนี2ธุรกจิหลกัทรพัย ์ที�ประกอบดว้ยลกูหนี2บญัชเีงนิสด ลกูหนี2บญัชมีารจ์ิ2น ลกูหนี2ทรพัยส์นิวาง

ประกนั และลกูหนี2อื�น เช่น ลกูหนี2ซื2อหลกัทรพัยด์ว้ยเงนิสดไมส่ามารถชาํระเงนิไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด ลกูหนี2ที�อยู่
ระหว่างดาํเนินคด ีประนอมหนี2หรอืผอ่นชาํระ ซึ�งคา่เผื�อหนี2สงสยัจะสญู ถกูกาํหนดตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งกาํหนดใหธุ้รกจิหลกัทรพัยจ์ดัลกูหนี2เป็น 3 ประเภท และบนัทกึ
คา่เผื�อหนี2สงสยัจะสญูขั 2นตํ�าตามอตัราที�กาํหนดไวส้าํหรบัลกูหนี2แต่ละประเภท และยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณ
มลูคา่หลกัประกนัที�นํามาใชใ้นการคาํนวณคา่เผื�อหนี2สงสยัจะสญูดว้ย นอกจากนี2ยงัมกีารพจิารณาฐานะการเงนิของลกูหนี2
ที�คาดวา่อาจจะเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดโ้ดยใชค้วามเหน็และประสบการณ์ของฝา่ยบรหิาร  

 
ลกูหนี2ที�จดัประเภท 3 แบบคอื  
 
1. มลูหนี2จดัชั 2นสญู  
2. มลูหนี2จดัชั 2นสงสยั  
3. มลูหนี2จดัชั 2นตํ�ากวา่มาตรฐาน 
 
เครื�องมอืทางการเงนิ : ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรรมของเครื�องมอืทางการเงนิที�ไมม่กีารซื2อขายในตลาด 

และไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื2อขาย ธนาคารประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิโดยคาํนวณตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูคา่ที�เป็นที�ยอมรบักนัทั �วไป หรอืมลูคา่ที�ประมาณโดยผูจ้ดัหาตราสาร ซึ�งตวัแปรที�ใชใ้นการ
คาํนวณมาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด โดยคาํนึงถงึสภาพคล่อง ขอ้มลูความสมัพนัธ์และการ
เปลี�ยนแปลงของมลูคา่ของเครื�องมอืทางการเงนิในระยะยาว 

 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์: ธนาคารจะพจิารณาว่ามลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนไดล้ดลงอยา่งมสีาระสาํคญัและ

เป็นระยะเวลานานหรอืไม ่
 
ทรพัยส์นิรอการขาย : ธนาคารจะพจิารณาว่ามลูค่าที�คาดวา่จะไดร้บัคนืของทรพัยส์นิมมีลูคา่ลดลงกวา่

มลูคา่ตามบญัช ีโดยธนาคารจะพจิารณาจากราคาประเมนิล่าสดุของทรพัยส์นิ ประเภท คณุลกัษณะและสภาพคล่องของ
ทรพัยส์นิ 
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• ข้อมลูฐานะที"เกี"ยวขอ้งกบัความเสี"ยงด้านเครดิต โดยวิธี Standardised Approach (SA) 
 
มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต 
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุที"สาํคญัก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยง
ด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี+  ณ เดือนธนัวาคม 2553 
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มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุก่อนพิจารณาผลการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามอายสุญัญาที"เหลือ 
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มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั และเงินลงทนุในตราสารหนี+ ก่อนพิจารณาผลการปรบัลด
ความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนกตามประเทศหรือภมิูภาคของลกูหนี+  และตามเกณฑก์ารจดัชั +นที"ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด ณ เดือนธนัวาคม 2553 
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มลูค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี+สญูที"ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบัและเงินลงทุนในตรา
สารหนี+* จาํแนกตามประเทศหรือภมูิภาค ณ เดือนธนัวาคม 2553 

 

 
 

    หน่วย : ล้านบาท

เดือนธนัวาคม 2553  เดือนธนัวาคม 2552

เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั(1) เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั(1) เงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั(1)

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี+สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี+สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

 General 

Provision 

Specific 

Provision

มูลค่าหนี+สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี
1. ประเทศไทย 1,312           1,268                   56                        1,179           981                      56                        3,983          2,332                   57                        

2. กลุ่มเอเซยีแปซฟิิค ไม่รวมประเทศไทย 13                -               -                       -                       -             -                       -                       
รวม 1,293               1,325               1,268                          56                               1,257               1,179               981                             56                               265                    3,983             2,332                          57                               

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร

(1) มูลค่าเงินสํารองที�กนัไว้และหนี2สูญที�ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี2ยค้างรบั (รวมเงินให้สินเชื�อและดอกเบี2ยค้างรบัของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย)

        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี+  

Specific Provision

        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี+  

Specific Provision

ประเทศหรือภูมิภาคของลกูหนี+
        เงินลงทุน        

ในตราสารหนี+ 

Specific Provision

เดือนธนัวาคม 2553
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มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั* ก่อนการพิจารณาปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต จาํแนก
ตามประเภทธรุกิจ และเกณฑก์ารจดัชั +นหนี+ที" ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 
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มลูค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี+สญูที"ตดัออกจากบญัชีระหว่างงวด สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั *จาํแนก
ตามประเภทธรุกิจ 
 

                  หน่วย : ล้านบาท

 งวดธนัวาคม  2552

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี+สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี+สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

General 

Provision 

 Specific 

Provision  

มูลค่าหนี+สญูที"ตดั

ออกจากบญัชี

ระหว่างปี

การเกษตรและเหมอืงแร่ 0                  0                         0                  0                         23               -                     

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 622               329                      622               329                      2,502           85                      
ธุรกจิอสังหารมิทรพัย์และการก่อสร้าง 15                6                         15                6                         257              94                      

การสาธารณูปโภคและบรกิาร 212               0                         212               0                         627              -                     
สินเช ื�อท ี�อยู่อาศยั 55                -                      55                -                      167              -                     

ตวักลางทางการเงนิ 0                  -                      0                  -                      0                 -                     
อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 420               933                      274               646                      407              2,153                  

รวม 1,293            1,325                1,268                         1,257            1,179                981                             265                 3,983               2,332                        

* รวมเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี2ยค้างรบัและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ประเภทธรุกิจ

 งวดธนัวาคม  2553  งวดธนัวาคม  2553

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร
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Reconciliation ของการเปลี"ยนแปลงมูลค่าของเงินสาํรองที"กนัไว้ (General provision และ Specific provision) สาํหรบัเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรบั * 
 
 

 
 

 

     หน่วย : ล้านบาท

งวดธนัวาคม 2552

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

General 

Provision

 Specific 

Provision 

รวมสาํรอง

ตามบญัชี

เงนิสํารองท ี�กนัไว้ต้นปี 295 7,658            7,953 265 3,983 4,248 377 4,883 5,260
หนี2สูญตดัออกจากบัญชรีะหว่างปี -24 -1,244 -1,268 -24 -957 -981 -5 -2,327 -2,332

เงนิสํารองท ี�กนัไว้ เพิ�มหรอืลด ระหว่างปี 1,132 -150 982 1,016 34 1,050 -107 1,427 1,320
เงนิสํารองท ี�กนัไว้สําหรบัการควบรวม หรอืขายกจิการ -110 -4,939 -5,049 0 -1,881 -1,881 0 0 0

เงนิสํารองท ี�กนัไว้คงเหลอืปลายปี 1,293 1,325            2,618 1,257 1,179 2,436 265 3,983 4,248

* รวมเงินให้สินเชื�อรวมดอกเบี2ยค้างรบัและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายการ

งวดธนัวาคม 2553 งวดธนัวาคม 2553

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร
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มลูค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและมลูค่าเทียบเท่าสินทรพัยใ์นงบดลุของรายการนอกงบดลุ* แยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 
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• การจดัอนัดบัความเสี"ยงดา้นเครดิต 
 

ในปจัจุบนั ธนาคารไดม้กีารกาํหนดนํ2าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี2ประเภทรฐับาล หรอืธนาคารกลาง หรอื
องคก์รของรฐั หรอืสถาบนัการเงนิ โดยพจิารณา Rating ของประเทศของลกูหนี2 (Country Risk Rating) เป็นขอ้มลูใน
การใชก้าํหนดนํ2าหนกัความเสี�ยง ส่วนลกูหนี2ที�จดัอยูใ่นลูกหนี2ประเภทธุรกจิเอกชน ธนาคารกําหนดนํ2าหนกัความเสี�ยง
เท่ากนัทุกราย คอืรอ้ยละ 100 และสาํหรบัรายชื�อสถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอกที�ธนาคารเลอืกใชเ้พื�อพจิารณา 
Country Risk Rating มดีงัต่อไปนี2 คอื Moody’s, S&P, Fitch, Fitch (Thailand), Tris และ OECD (Country risk 
classification) 
 

สาํหรบักระบวนการในการกาํหนดนํ2าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี2ของกลุม่ประเภทลูกหนี2ดงักล่าวขา้งตน้ 
ธนาคารใช ้Country Risk Rating จากสถาบนัจดัอนัดบัเครดติภายนอก แลว้เทยีบหานํ2าหนกัความเสี�ยงจากตาราง
นํ2าหนกัความเสี�ยงของลกูหนี2แตล่ะประเภท ในแต่ละระดบัความเสี�ยงของประเทศที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรพัยใ์นงบดลุและรายการนอกงบดลุสทุธิ* หลงัพิจารณามูลค่าการปรบัลดความเสี"ยง
ด้านเครดิตในแต่ละประเภทสินเทรพัย ์จาํแนกตามแต่ละนํ+าหนักความเสี"ยง โดยวิธี SA 

 

 
 

       หน่วย : ล้านบาท

นํ2าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 150

ลูกหนี2ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ

1. ลูกหนี2ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ  รวมถงึลูกหนี2องค์กรปกครองท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ 

(PSEs) ท ี�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2ภาครฐับาล 44,671       -            200           -            -            -            -            -            -            -            -            

2. ลูกหนี2สถาบันการเงนิ ลูกหนี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2สถาบันการเงนิ 
และลูกหนี2บรษิทัหลกัทรพัย์ -            5,827        1,759        -            -            -            -            -            -            -            -            

3. ลูกหนี2ธุรกจิเอกชน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2ธุรกจิเอกชน -            -            -            -            -            -            10             -            -            68,447       

4. ลูกหนี2รายย่อย -            -            -            -            -            147           -            -            -            23,861       361           
5. สินเช ื�อเพื�อที�อยู่อาศยั -            -            -            -            -            -            -            -            15,082       739           -            

6. สินทรพัย์อื�น -            -            -            -            -            9,319        2,716        -            -            -            6,973        -               

นํ2าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 150

ลูกหนี2ด้อยคุณภาพ -            -            -            -            -            -            -            121           -            -            438           1,293            

รวม 44,671         5,827           1,959           -               -               9,466           2,716           132              15,082         24,600         76,219         1,293                

       หน่วย : ล้านบาท

นํ2าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 150

ลูกหนี2ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ

1. ลูกหนี2ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ  รวมถงึลูกหนี2องค์กรปกครองท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ 

(PSEs) ท ี�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2ภาครฐับาล 44,666       -            200           -            -            -            -            -            -            -            -            
2. ลูกหนี2สถาบันการเงนิ ลูกหนี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2สถาบันการเงนิ 

และลูกหนี2บรษิทัหลกัทรพัย์ -            5,296        1,962        -            -            -            -            -            -            -            -            

3. ลูกหนี2ธุรกจิเอกชน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2ธุรกจิเอกชน -            -            -            -            -            -            -            10             -            -            73,571       
4. ลูกหนี2รายย่อย -            -            -            -            -            -            -            -            -            18,337       119           

5. สินเช ื�อเพื�อที�อยู่อาศยั -            -            -            -            -            -            -            -            15,082       739           -            

6. สินทรพัย์อื�น -            -            -            -            -            9,129        2,716        -            -            -            7,921        -               

นํ2าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 150

ลูกหนี2ด้อยคุณภาพ -            -            -            -            -            -            -            115           -            -            432           1,285            

รวม 44,666         5,296           2,162           -               -               9,129           2,716           126              15,082         19,076         82,043         1,285                

       หน่วย : ล้านบาท

นํ2าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 150
ลูกหนี2ท ี�ไม่ด้อยคุณภาพ

1. ลูกหนี2ภาครฐับาลหรอืธนาคารกลาง และธนาคารเพื�อการพฒันาระหว่าง

ประเทศ  รวมถงึลูกหนี2องค์กรปกครองท้องถิ�น องค์กรของรฐั และรฐัวสิาหกจิ 

(PSEs) ท ี�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2ภาครฐับาล 38,105       -            200           -            -            -            -            -            -            -            -            

2. ลูกหนี2สถาบันการเงนิ ลูกหนี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ

รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2สถาบันการเงนิ 

และลูกหนี2บรษิทัหลกัทรพัย์ -            5,202        2,796        -            -            -            -            -            -            -            -            

3. ลูกหนี2ธุรกจิเอกชน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์กรของรฐั และ
รฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใช้นํ2าหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนี2ธุรกจิเอกชน -            -            -            -            -            -            -            36             -            -            58,408       
4. ลูกหนี2รายย่อย -            -            -            -            -            -            -            -            -            16,450       93             
5. สินเช ื�อเพื�อที�อยู่อาศยั -            -            -            -            -            -            -            -            10,358       5              740           
6. สินทรพัย์อื�น -            -            -            -            -            12,226       2,805        -            -            -            9,123        -               

นํ2าหนกัความเสี�ยง (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 150
ลูกหนี2ด้อยคุณภาพ -            -            -            -            -            -            -            459           -            -            1,491        3,513            

รวม 38,105         5,202           2,996           -               -               12,226         2,805           495              10,358         16,455         69,855         3,513                

* หลงัคูณค่าแปลงสภาพ

เฉพาะธนาคาร

ประเภทสินทรพัย์
งวดธนัวาคม 2553

ยอดคงค้างที"มี Rating ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

รวมกลุ่ม

ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

ประเภทสินทรพัย์
ยอดคงค้างที"มี Rating

งวดธนัวาคม 2552

ยอดคงค้างที"ไม่มี Rating

ประเภทสินทรพัย์
งวดธนัวาคม 2553

ยอดคงค้างที"มี Rating

เฉพาะธนาคาร
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ข้อมลูการปรบัลดความเสี"ยงด้านเครดิต * โดยวิธี SA 

มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที"มหีลกัประกนั ** ของแต่ละประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA จาํแนกตามประเภทของ
หลกัประกนั 

 
 

 

ความเสี"ยงด้านตลาด เป็นความเสี�ยงที�ธนาคารอาจไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี2ย อตัรา
แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทนุและตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อรายไดแ้ละสถานะเงนิกองทุนของธนาคารได ้ธนาคารไดม้กีารจดัทํานโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นตลาดเพื�อให้
มั �นใจว่ามกีารควบคมุดแูลและบรหิารความเสี�ยงดา้นตลาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี2ตั 2งแตเ่ดอืนมกราคม 2553 เป็น
ตน้มา ธนาคารเร ิ�มมกีารใชร้ะบบ Murex ซึ�งเป็นระบบการบรหิารเงนิที�มปีระสทิธภิาพ และไดม้กีารใชข้อ้มลูจากระบบ 
Murex สาํหรบัการตดิตามและควบคมุเพดานความเสี�ยงดา้นตลาด อกีทั 2งธนาคารยงัมกีารประเมนิและกาํหนดเงนิทุน
สาํรองเพื�อรองรบัความเสี�ยงดา้นตลาด ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี� ธปท. กาํหนด 
 

• ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี+ย  
 

การบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ยในบญัชเีพื�อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book) ของ
ธนาคารอยูภ่ายใตอ้าํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึ�งมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร
สนิทรพัยแ์ละหนี2สนิ (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) ดาํเนินการกาํหนดและทบทวนนโยบายการ
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บรหิารความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ยในบญัชเีพื�อการธนาคาร ตลอดจนการบรหิาร ตดิตาม ควบคมุและดแูลความเสี�ยง
ดงักล่าว 

 
ธนาคารทาํการประเมนิความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ยในบญัชเีพื�อการธนาคาร โดยอาศยัเครื�องมอื Repricing 

Gap Analysis เพื�อทาํการระบคุา่ความเสี�ยงอนัเกดิจากการที�รายการสนิทรพัย ์หนี2สนิ และรายการนอกงบดุลที�อยูใ่นบญัชี
เพื�อการธนาคาร ที�มรีอบระยะเวลาการปรบัอตัราดอกเบี2ยหรอืมวีนัครบกําหนดสญัญาที�ไม่ตรงกนั หรอืเมื�ออตัราดอกเบี2ย
อา้งองิของสนิทรพัยแ์ละหนี2สนิมกีารเปลี�ยนแปลงที�ไม่สอดคลอ้งกนั  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อประเมนิผลกระทบที�เกดิขึ2น
ต่อรายไดด้อกเบี2ยสุทธ ิ(Net Interest Income : NII) ของธนาคาร เพื�อธนาคารสามารถบรหิารความเสี�ยงและวางกลยทุธ์
สาํหรบัธุรกรรมทั 2งดา้นสนิทรพัยแ์ละหนี2สนิและรายการนอกงบดลุ ภายใตส้ถานการณ์ของอตัราดอกเบี2ยที�เปลี�ยนแปลงไป 
และเป็นไปตามเป้าหมายรายไดต้ามแผนที�ธนาคารกาํหนดไว ้และการประเมนิผลกระทบต่อมลูคา่ทางเศรษฐกจิของส่วน
ของผูถ้อืหุน้ (Economic Value of Equity : EVE) ของธนาคาร เพื�อสะทอ้นถงึความออ่นไหวของมลูคา่ของสนิทรพัย ์หนี2สนิ
และรายการนอกงบดลุเมื�ออตัราดอกเบี2ยเปลี�ยนแปลงไป 

 
อยา่งไรกต็าม ธนาคารตระหนักตลอดเวลาถงึการพฒันาทั 2งดา้นระบบ / เครื�องมอื / วธิกีาร รวมถงึการ

กาํหนดสมมตฐิานประกอบการประเมนิความเสี�ยง เพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ยในบญัชเีพื�อการ
ธนาคารนี2สะทอ้นความเป็นจรงิและเหมาะสมกบัลกัษณะของโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี2สนิของธนาคารมคีวามถกูตอ้ง
และดยีิ�งขึ2นไป 

 
นอกจากนี2แลว้ ยงัไดม้กีารกาํหนดระดบัสญัญาณเตอืนภยั (Management Action Triggers: MAT) ไดแ้ก่ NII 

Effect MAT และ EVE Effect MAT เพื�อตดิตามดแูลความเสี�ยงใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตที�ธนาคารยอมรบัได ้รวมถงึมกีารทดสอบ
ภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing) เป็นประจําอยา่งน้อยทุกๆ ไตรมาส ทั 2งนี2 หน่วยงานผูร้บัผดิชอบภายใตส้ายบรหิารความเสี�ยง
จะนําเสนอรายงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี2สนิเป็นประจาํทกุเดอืน  

 
ในขณะที�การกํากบัดแูลความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ยในบญัชเีพื�อการธนาคารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

(แบบรวมกลุม่) ธนาคารไดใ้หแ้นวทางบรษิทัลูกในกลุ่มของธนาคารในการจดัทาํนโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัรา
ดอกเบี2ยในบญัชเีพื�อการธนาคาร และไดก้าํหนดใหแ้ต่ละบรษิทัจดัทาํรายงาน Repricing Gap report ซึ�งไดม้กีารคาํนวณ 
ผลกระทบที�เกดิขึ2นต่อรายไดด้อกเบี2ยสทุธ ิ(Net Interest Income: NII) และ คาํนวณผลกระทบต่อมลูคา่ทางเศรษฐกจิของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ของแตล่ะบรษิทั เป็นรายเดอืนสง่ใหก้บัธนาคารเพื�อตดิตามความเสี�ยง
ดงักล่าว และธนาคารไดจ้ดัทาํรายงานแบบรวมกลุม่ทั 2งประเภท กลุ่ม Solo Consolidation และ กลุม่ Full Consolidation ตาม
แนวทางของธนาคารแหง่ประเทศไทยและนําสง่แบบรายงานแบบรวมกลุ่มนี2ใหก้บัธนาคารแหง่ประเทศไทยตามเกณฑ์
ระยะเวลาที�กาํหนด 

 
สาํหรบัการบรหิารความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี2ยของธุรกรรมที�อยูใ่นบญัชเีพื�อการคา้ (Trading Book) ของ

ธนาคารนั 2น คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management Committee: RMC)  

เป็นผูด้าํเนินการกาํหนดและทบทวนนโยบาย ตลอดจนการบรหิาร ตดิตาม ควบคมุและดแูลความเสี�ยง โดยธนาคารมกีาร
กาํหนดราคายตุธิรรมของธุรกรรมเพื�อดผูลกาํไร / ขาดทุน (Mark-to-Market) เป็นประจําทุกวนัโดยเปรยีบเทยีบกบัราคา
ตลาด และธนาคารไดม้กีารควบคุมและจดัทาํรายงานสถานะความเสี�ยงเป็นรายวนัโดยหน่วยงานที�เป็นอสิระจาก
หน่วยงานที�ก่อใหเ้กดิความเสี�ยง (Risk Taker) โดยการกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ที�เหมาะสมต่างๆ เช่น One 

Basis Point Shift (DVO1) Limit, Stop loss limit และ Value-at-Risk (VaR) Limit เป็นตน้ เพื�อประเมนิความเสี�ยงจากการ
เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี2ยที�ส่งผลกระทบต่อรายได ้และเงนิกองทุนของธนาคาร 
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• ความเสี"ยงด้านอตัราแลกเปลี"ยน  
 

ในการบรหิารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนนั 2น ธนาคารไดพ้ยายามจดัหาแหล่ง
เงนิทุนที�เป็นสกุลเดยีวกนัในการใหส้นิเชื�อหรอืการลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทอื�นที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ และ / หรอื
ทาํการซื2อ/ขายตราสารอนุพนัธ์เพื�อใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน  เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี�ยนใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ธนาคารไดก้าํหนดไว ้  นอกเหนือจากนั 2น ธนาคารยงัทาํการควบคมุการ
ประกอบธุรกรรมดา้นการซื2อขายแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศโดยธุรกรรมที�เกดิขึ2นสว่นใหญ่เป็นธุรกรรมที�รองรบัธุรกจิ
ของลกูคา้เป็นหลกั ในขณะที�การควบคมุปรมิาณการทาํธุรกรรมเพื�อคา้ (Trading) ธนาคารไดก้าํหนดเพดานความเสี�ยง 
(Risk Limit) ที�เหมาะสมต่างๆ เชน่ FX Net Open Position Limit, Stop Loss Limit และ Value-at-Risk (VaR) Limit เป็นตน้ และได้
ทาํการประเมนิมลูค่า (Mark to Market) ธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศเป็นประจาํทุกวนัทาํการ นอกจากนี2ยงัมกีารทาํการ
วเิคราะหผ์ลกระทบจากเหตุการณ์วกิฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ�าเสมออกีดว้ย 

 
สาํหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคารนั 2น ไม่มฐีานะเงนิตราต่างประเทศที�เป็นสาระสาํคญั ดงันั 2นจงึ

ไม่มคีวามเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนที�เป็นสาระสาํคญั 
 

• ความเสี"ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทนุและตลาดสินค้าโภคภณัฑ ์
 

ในปจัจุบนั ธนาคารไม่มนีโยบายที�จะขยายการลงทนุในตราสารทุนและตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์แต่จะมกีาร
บรหิารเพื�อลดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัธุรกจิหลกัของธนาคารลง ซึ�งในการจาํหน่าย
เงนิลงทุนออกไป ธนาคารจะมกีารพจิารณาความเหมาะสมเพื�อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุต่อธนาคาร  ทั 2งนี2 เงนิลงทุนของ
ธนาคารจะมเีพยีงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและ / หรอืบรษิทัรว่ม และหุน้สามญัและ / หรอืหุน้บุรมิสทิธทิี�ไดร้บัมาจากการ
ปรบัโครงสรา้งหนี2จากสนิเชื�อที�มปีญัหา รวมทั 2งมเีงนิลงทนุในกองทุนวายภุกัษ์ 1 ซึ�งเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และจดัตั 2ง
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2546 อายโุครงการ 10 ปี โดยมนีโยบายคุม้ครองเงนิตน้และอตัราผลตอบแทน
ขั 2นตํ�าและไม่รบัซื>อคนืหน่วยลงทุนก่อนสิ>นอายโุครงการ ซึ งธนาคารฯ จดัเป็นเงนิลงทุนระยะยาวประเภทหลกัทรพัยเ์ผื อขาย 

 
สาํหรบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิของธนาคาร จะมเีพยีงบรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที มตีราสารทนุในบญัชเีพื อคา้ โดยบรษิทัไดม้นีโยบายและการกาํหนดเพดานความเสี ยง เพื อความคมุความเสี ยงจากตรา
สารทนุดงักล่าว และรายงานใหก้บัธนาคารเป็นรายเดอืน 

 
มูลค่าเงินกองทุนขั +นตํ"าสาํหรบัความเสี"ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 
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มลูค่าฐานะที"เกี"ยวข้องกบัตราสารทนุในบญัชีเพื"อการธนาคาร 

 
 

 

ข้อมลูความเสี"ยงด้านอตัราดอกเบี+ยในบญัชีเพื"อการธนาคาร 

ผลการเปลี"ยนแปลงของอตัราดอกเบี+ย* ต่อรายได้สทุธิ (Earnings) 

 

     หน่วย : ล้านบาท 

รวมกลุ่ม

มูลค่าฐานะที"เกี"ยวข้องกบัตราสารทุน งวดธนัวาคม 2553 งวดธนัวาคม 2553 งวดธนัวาคม 2552

1. มูลค่าฐานะท ี�เก ี�ยวข้องกบัตราสารทุน

   1.1 มูลค่าตราสารทุนท ี�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (ท ั 2งในประเทศและต่างประเทศ)
        - ราคาทุน 2,500                        2,500                        2,512                        

        - ราคาตลาด 2,683                        2,683                        2,544                        
   1.2 มูลค่าตราสารทุนอื�น (ท ั 2งในประเทศและต่างประเทศ) 1,179                        3,342                        3,706                        

2. กําไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน 178                          488                          -                           
3. ส่วนเกนิทุน(ตํ�ากว่าทุน) สุทธจิากการตรีาคาเงนิลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื�อขาย 202                          183                          37                            

4. มูลค่าเงนิกองทุนข ั 2นตํ�าสําหรบัฐานะท ี�เก ี�ยวข้องกบัตราสารทุนแยกตามวธิ ีSA 95                            192                          208                          

เฉพาะธนาคาร
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ทั 2งนี2 ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการบรหิารความเสี�ยงดา้นตลาด และควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย รวมถงึการทดสอบความแมน่ยาํและความถกูตอ้ง (Back Test) ของแบบจาํลองต่างๆ ที�ใชใ้นการประเมนิความ
เสี�ยงดา้นตลาดอยา่งสมํ�าเสมอ อกีทั 2งใหม้กีารรายงานการประเมนิเงนิกองทุนที�ตอ้งดาํรงเพื�อรองรบัความเสี�ยงดา้นตลาด
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง หมายถงึ การที�ธนาคารอาจไม่สามารถชาํระเงนิตามภาระผกูพนัภายในระยะเวลาที�กาํหนด
ได ้อนัเนื�องมาจากการที�ธนาคารไม่สามารถเปลี�ยนสนิทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสด หรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทุนที�เพยีงพอไดท้นั
ตามกาํหนด 

 
ธนาคารมกีารวางแผนและบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการควบคมุ ดแูล 

ระดบัสภาพคล่องใหเ้พยีงพอที�จะชาํระภาระผกูพนัไดท้ั 2งในปจัจุบนัและอนาคต การบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของ
ธนาคารอยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี2สนิ (Assets and Liabilities Management 
Committees: ALCO) 

 
ในการควบคมุดแูลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องนั 2น จะมเีครื�องมอืหลกัๆ 3 สว่น ซึ�งไดแ้ก่ การกระจกุตวัของ

แหล่งที�มาของเงนิทุน (Deposit Concentration), อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) และสว่นต่างสภาพคล่องสะสม 
(Commulative Liquidity Gap) ในชว่งระยะเวลาที�กาํหนดทั 2งในภาวะธุรกจิปกตแิละภาวะวกิฤตของธุรกจิธนาคาร โดยหากมี
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องสงูถงึระดบัที�มกีารกาํหนดไว ้(Management Action Trigger) สายบรหิารความเสี�ยงจะรายงานต่อ 
ALCO และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหม้กีารแกไ้ขโดยเรง่ดว่น รวมทั 2งดาํเนินการอื�นๆ ตามที�กาํหนดในระเบยีบวธิกีาร
ปฏบิตักิารควบคมุดแูลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
 

นอกจากนี2 ธนาคารยงัไดจ้ดัทาํแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื�อใชเ้ป็นแนวทางใน
การดาํเนนิการและปฏบิตัอินัเป็นการชว่ยใหธ้นาคารสามารถป้องกนัและจดัการปญัหาที�อาจเกดิจากการระดมเงนิ 

 
ในขณะที�การกํากบัดแูลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ (แบบรวมกลุ่ม) ธนาคารได้

ใหแ้นวทางบรษิทัลกูในกลุม่ของธนาคารในการจดัทาํนโยบายบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง นโยบายแผนฉุกเฉิน
สภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) กาํหนดใหม้เีกณฑว์ดัความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของแตล่ะบรษิทัเอง 
(Management Action Tricker: MAT) และไดก้าํหนดใหแ้ต่ละบรษิทัจดัทาํรายงาน Maturity Gap report เป็นรายเดอืนสง่ใหก้บั
ธนาคารเพื�อตดิตามความเสี�ยงดงักล่าว 

 
ความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ  หมายถงึ ความเสี�ยงที�จะทาํใหเ้กดิความเสยีหายอนัเนื�องมาจากการขาดการ

กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีหรอืขาดธรรมาภบิาลในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ และขาดการควบคมุดแูลที�เหมาะสม โดยอาจ
เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน คน (พนกังาน  บคุคลภายนอก หรอืลกูคา้) ระบบงาน หรอืเหตุการณ์
ภายนอก ซึ�งสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงนิกองทุนขององคก์ร โดยรวมถงึความเสี�ยงดา้นกฎหมาย แต่ไมน่บัรวมความ
เสี�ยงดา้นกลยทุธ์และความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง  

 
ในการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารอย่างมปีระสทิธผิล ธนาคารไดจ้ดัทาํกรอบนโยบายการบรหิารความ

เสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร และนโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยมคีณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้นุมตั ิเพื�อควบคมุความเสี�ยงที�
อาจเกดิขึ2น ใหม้ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่ามาตรฐานสากล มคีวามโปรง่ใส และสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล ทั 2งนี2 
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมอีาํนาจหน้าที�กาํหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารเพื�อ
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นําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�ออนุมตั ินอกจากนี2 ธนาคารยงัไดแ้ต่งตั 2งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงดา้น
ปฏบิตักิารเพื�อพจิารณากลั �นกรองและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายและวธิปีฏบิตัดิงักล่าว ตลอดจนประเมนิ ใหค้าํแนะนํา
เรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารซึ�งครอบคลุมถงึปจัจยัเสี�ยงที�สาํคญัๆไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร 
กระบวนการทาํงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเหตุการณ์ภายนอก อกีทั 2งกาํหนดใหผู้บ้รหิารหน่วยงานต่างๆ รวมถงึ
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ในฐานะเจา้ของความเสี�ยง (Risk Owner) เป็นผูม้หีน้าที�รบัผดิชอบโดยตรงในการระบุ ประเมนิ 
ควบคมุ ตดิตาม และรายงานความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารต่อทมีบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารของธนาคาร และเพื�อให้
มั �นใจว่าหน่วยงานต่างๆ ไดม้กีารปลูกฝงัวฒันธรรมการปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละการบรหิารความเสี�ยงภายในหน่วยงาน
ของตน จงึมกีารแตง่ตั 2งผูป้ระสานงานบรหิารความเสี�ยง (Risk Coordinator) ของธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ เพื�อ
ตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร โดยมทีมีบรหิารความเสี�ยง
ดา้นปฏบิตักิารทาํหน้าที�พฒันาเครื�องมอื ระบบ และกระบวนการเพื�อการระบุ ประเมนิ ควบคมุ ตดิตามและรายงานความ
เสี�ยงดา้นปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวทั �วทั 2งองคก์ร 

 
สาํหรบัการบรหิารและจดัการความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร ธนาคารไดก้าํหนดใหก้ลุ่มธุรกจิทางการเงนิจดัทาํ

นโยบายต่าง ๆ ขึ2น ดงันี2 
 
• กรอบนโยบายการบริหารความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ 
 
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารและสรา้งความเขา้ใจใหก้บัพนกังานและ

หน่วยงานในองคก์รไดท้ราบถงึความสาํคญัและหน้าที�ความรบัผดิชอบในการบรหิารและจดัการความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร 
และกาํหนดใหม้กีารใชเ้ครื�องมอืการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารขึ2น เพื�อใช้สาํหรบัเป็นแนวทางในการควบคมุหรอืลด
โอกาสและผลกระทบที�อาจจะเกดิขึ2นจากปจัจยัเสี�ยงที�สาํคญั  

 
• นโยบายการบริหารความต่อเนื"องทางธรุกิจ 

 
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์และกระบวนการทาํงานขององคก์รเพื�อใหม้ั �นใจวา่ ในกรณทีี�มี

เหตุการณ์ที�ทาํใหก้ารปฏบิตังิานตามปกตติอ้งหยดุชะงกั ธุรกรรมงานที�สาํคญั (Critical Business Functions) สามารถที�จะ
ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเนื�องหรอืกลบัมาดาํเนินการไดใ้นเวลาที�เหมาะสม โดยกาํหนดใหม้กีารจดัทาํแผนรองรบัการดาํเนิน
ธุรกจิอยา่งต่อเนื�องขึ2นเพื�อเรยีกคนืการดาํเนินงานใหก้ลบัสูภ่าวะปกต ิ

 
• นโยบายการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย 
  
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิาร จดัการ ควบคมุและป้องกนัความเสี�ยงจากการที�องคก์รอาจจะถูกใชเ้ป็น

ตวักลางในการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย โดยกาํหนดใหม้กีารทาํความรูจ้กัลูกคา้ (Know Your 

Customer: KYC) และการพสิจูน์ทราบขอ้มลูลกูคา้ที�ถกูตอ้ง (Customer Due Diligence: CDD) 
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• การใช้บริการจากบคุคลภายนอก (Outsourcing) 
 
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการรองรบัการดาํเนินธุรกจิที�มคีวามหลากหลายมากขึ2น เพื�อลดตน้ทุนการ

ดาํเนินงาน เพิ�มขดีความสามารถและเพิ�มประสทิธภิาพขององคก์ร และเพื�อเป็นการใชท้รพัยากรที�มอียูใ่นองคก์รใหเ้กดิ
ประโยชน์และเกดิประสทิธภิาพมากขึ2นจากการจา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอกมาดาํเนินงานแทน  
 

• เงินกองทนุรองรบัความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ 

 

ธนาคารไดม้กีารคาํนวณเงนิกองทนุสาํหรบัรองรบัความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิารโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 
(BIA) ซึ�งธนาคารมแีผนที�จะขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยว้ธิ ีStandardized Approach (SA-OR) ในอนาคต 

 
เงินกองทนุขั +นตํ"าที"ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี"ยงด้านปฏิบติัการ (โดยวิธี BIA) 

 
 

 

 

 


