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การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงนิกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน  

ตามหลักเกณฑ BASEL ll – Pillar 3 
ประจํางวดธนัวาคม 2554 

 
บทนํา 

 

ธนาคารมุงท่ีจะใชหลักการบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลประกอบการ
และฐานะการเงินและเพิ่มมูลคากิจการของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน การบริหาร และควบคุมความเส่ียงของ
ธนาคารมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือยึดเปนหลักปฏิบัติท่ีดีสําหรับองคกร ธนาคารจะยอมรับความเส่ียงตราบเทาท่ี
พิจารณาเห็นวาคุมคากับผลตอบแทนที่จะไดรับ และอยูภายในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได โดยหลักการดังกลาวนี้ไดถูก
นําไปใชปฏิบัติกับบริษัทในเครือของธนาคารดวย 

 

นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร ถือวาเปนสวนหนึ่งท่ีธนาคารใหความสําคัญ ธนาคารจึงไดมีการจัดทํารายงานการเปดเผยขอมูลขึ้นมา เพ่ือ
ชวยสนับสนุนใหบุคคลภายนอกหรือผูเกี่ยวของสามารถใชขอมูลประเมินความเขมแข็งของธนาคารและกลุมธุรกิจทาง
การเงินไดเปนอยางดี 

 
ขอบเขตการบังคับใช (Scope of application) 
 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ BASEL ll – Pillar 3 นี้ ครอบคลุมถึงขอมูล
ระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation) ซึ่งประกอบดวย 

 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ กลุม 
สัดสวนการถือ
หุนของธนาคาร 

1. บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีสจํากัด เชาซื้อ Solo Consol 99.99% 
2. บริษัท เวิลดลีส จํากัด เชาซื้อ Solo Consol 75.04% 
3. บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด หลักทรัพย Full Consol 99.99% 
4. บริษัท ซีทีคอลล จํากัด ติดตามทวงหนี้และเรียก

เก็บหนี้ 
Full Consol 99.99% 
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โครงสรางเงนิกองทุน (Capital structure) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมท้ังส้ิน 18,816 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
จํานวน 11,071 ลานบาท และกองทุนชั้นท่ี 2 จํานวน 7,745 ลานบาท โดยในจํานวนนี้ เปนตราสารที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก หุนกูดอยสิทธิระยะยาวจํานวน 4,429 ลานบาท และหุน
กูดอยสิทธิท่ีมีลักษณะคลายทุน 2,500 ลานบาท ในขณะท่ีเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินรวมท้ังส้ินจํานวน 19,007 
ลานบาท โดยที่ Capital Adequacy Ratio: CAR โดยใชวิธีการตามมาตรฐานและตามหลักเกณฑของ Basel ll ของ
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินอยูท่ีระดับ 13.0% และ 13.2% ตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของทางการ 
ซึ่งทําใหธนาคารมั่นใจวาระดับเงินกองทุนนี้สูงมากพอท่ีจะรองรับความผันผวนตางๆ ทางเศรษฐกิจท่ีจะสงผลตอการ
ดําเนินงานของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินในอนาคต 

 
โครงสรางเงินกองทุน (Capital Structure) 
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ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

 
ธนาคารมีการคาํนวณความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ Basel ll ท่ี

ครอบคลุมความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) และความเส่ียงดานปฏิบัติการ 
(Operational Risk) ซึ่งธนาคารไดมีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทุนรองรับความเส่ียงในแตละดานของธนาคารและ
กลุมธุรกิจทางการเงินดังนี้ 
 

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 สําหรับการดํารงเงินกองทุนรองรับความ
เส่ียงดานเครดิตดวยวิธี IRB ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยในอนาคต ธนาคารตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
เง่ือนไขของระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลท่ีนํามาใชสําหรับการคํานวณดวยวิธีนี้ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดี
และผลเสียของการคํานวณเงินกองทุนดวยวิธี IRB ในอนาคตอีกคร้ังหนึ่ง  
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มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพยโดยวิธี SA 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินตอสินทรัพย
เส่ียง 13.0% และ 13.2% ตามลําดับ และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 7.7% และ 7.8% ตามลําดับ   
ซึ่งสูงกวาอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 
 

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง  
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ขอมูลที่เก่ียวของกับกระบวนการบรหิารความเส่ียงและการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ 
(Risk exposure and assessment) 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
 

ธนาคารมุงท่ีจะใชหลักเกณฑการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือใหธนาคารมีผลประกอบการทาง
การเงินท่ีมั่นคงนาเชื่อถือและยั่งยืน การประกอบธุรกิจธนาคารตองเผชิญกับความเส่ียงหลักๆ 5 ดานดวยกัน ไดแก ความ
เส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความ
เส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงซึ่งประกอบดวยการระบุความเส่ียง การวัดความเส่ียง การกํากบัติดตามความเส่ียง และการจัดการความเส่ียง
ดวยระบบการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกรง โดยมีหลักการท่ีวาผลตอบแทนตองสอดคลองกับระดับความเส่ียงท่ีธนาคาร
รับได คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) ซึ่ง
ประกอบดวยผูมีความรูและประสบการณ ทําหนาท่ีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมท้ังกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลในดานนี้ เพ่ือใหความเส่ียงดานตางๆ มีการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจท่ีโปรงใส ท้ังนี้ ธนาคารมีสาย
บริหารความเส่ียงทําหนาท่ีพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงภายใน
ธนาคารท่ีเหมาะสม สายบริหารความเส่ียง ทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนชวยฝายจัดการ ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ สายบริหาร
ความเส่ียงเปนหนวยงานอิสระจากหนวยงานธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียง 
 
โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 
 

ธนาคารมีสายงานบริหารความเส่ียงท่ีทําหนาท่ีดูแลเฉพาะเกี่ยวกับงานบริหารความเส่ียง  โดยแบงเปน
กลุมงานยอยๆ ท่ีสําคัญ 4 กลุม คือ 

 
1. ดานบริหารความเส่ียงดานเครดิตและปฏิบัติการ และทีมบริหารความเส่ียงดานตลาด มีหนาท่ี

หลักท่ีสําคัญ คือ จัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงในภาพรวม กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงาน กําหนดเพดานความเส่ียง พัฒนาแบบจําลองสําหรับวัดความเส่ียง การควบคุม 
ติดตาม และรายงานขอมูลความเส่ียงในภาพรวม รวมถึงการเปนท่ีปรึกษาในการบริหารความ
เส่ียงของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

2. ทีมนโยบายความเส่ียงและบริหารความเส่ียงกลุมธุรกิจทางการเงิน มีหนาท่ีในการจัดทํา
นโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และกํากับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารใหปฏิบัติ
ตามนโยบายของธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานของรัฐท่ีกํากับธุรกิจนั้นๆ 

3. ทีมกล่ันกรองสินเชื่อ มีหนาท่ีวิเคราะหความเส่ียงของลูกหนี้รายตัว พรอมท้ังเสนอแนะความ
คิดเห็นท่ีจะลดความเส่ียง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 

4. สํานักวิจัย มีหนาท่ีนําเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแกหนวยงานตางๆ ในการนําขอมูล
เหลานั้นไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจ 
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โครงสรางสายบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

ในการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินใหปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยงตามแนวทางท่ีธนาคารกําหนดนั้น 
หนวยงานของธนาคารที่รับผิดชอบในดานความเส่ียงนั้นๆ จะเปนผูดูแลกลุมธุกิจทางการเงินดวย โดยทีมนโยบายความ
เส่ียงและบริหารความเส่ียงกลุมธุรกิจทางการเงิน มีหนาท่ีในการประสานงานและติดตามเพ่ือใหการบริหารความเส่ียงใน
เรื่องตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิผล 
 
 

การประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร 

 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
 

การกําหนดและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่ไมถูกตองหรือเหมาะสมจะสงผลตอรายได 
เงินกองทุน และโอกาสในการประสบความสําเร็จของธุรกิจธนาคารได การบริหารและลดความเส่ียงดานกลยุทธเปนปจจัย
ท่ีธนาคารใหความสําคัญอยางย่ิงมาโดยตลอด จึงกําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธและแผนธุรกิจประจําปมีหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเขารวมกับสายบริหารความเส่ียงในการพิจารณากล่ันกรองอยางถ่ีถวน มีการทํา SWOT Analysis อยางรัดกุม
เพ่ือใหมั่นใจวาแผนและเปาหมายธุรกิจสามารถบรรลุผลสําเร็จได ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีสวนรวม
ในกระบวนการกําหนดแผนและเปาหมายอยางใกลชิด นอกจากนั้นหลังจากท่ีไดเริ่มมีการดําเนินการตามแผน 
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการคณะตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะมีการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการอยาง
สม่ําเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแผนและเปาหมายที่กําหนดไว 

 

ความเส่ียงดานกลยุทธท่ีสําคัญๆ สรุปไดดังนี้ 
 

1.   ความเส่ียงจากโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการไมเหมาะสม 

ธนาคารตระหนักดีวาโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมเปนกลไกสําคัญท่ีชวยสงเสริม การดําเนินธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายธนาคารจึงจัดต้ังคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ใหทําหนาท่ีและรับผิดชอบงาน
ตางๆ ตามท่ีกําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถวงดุลอํานาจตามหลักการกํากับดูแลและการ
ปฏิบัติงานท่ีดีอันจะทําใหการทําธุรกรรมตางๆ มีความถูกตองเท่ียงตรงและการดําเนินการตามแผนธุรกิจเปนไป
อยางราบรื่น 
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2.  ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแขงขัน 
 

ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันเปนปจจัยภายนอกท่ีธนาคารตองติดตามอยูเสมอการดําเนินการตามแผนธุรกิจ
ภายใตสภาวการณภายนอกท่ีไมเอ้ืออํานวย อาจทําใหธนาคารมีผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 
ดังนั้น เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว สํานักวิจัยรวมกับดานกลยุทธจะมีการติดตามและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมทางการแขงขันอยางใกลชิด โดยเฉพาะการวิเคราะหและประเมินธนาคารคูแขงอยางสม่ําเสมอ 
โดยจะมีการรายงานผลวิจัยเชิงกลยุทธและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการคณะตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการท่ีเหมาะสมตอไป 
 

3.  ความเส่ียงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน 
 

ความเพียงพอของเงินกองทุนเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางย่ิงของกลไกในการลดและบริหารความเส่ียง ซึ่ง
ไดแก การรักษาเงินกองทุนใหเพียงพอท้ังในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (extreme but plausible events) ตามผล
การทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารไดกําหนดแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจน
แผนปฏิบัติการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หนึ่งในเคร่ืองมือท่ี
ธนาคารใชคือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger)  ซึ่งสายกลยุทธและการเงินรวมกับสายบริหารความ
เส่ียงใชเปนสัญญาณเตือนลวงหนาในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน 

 
 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

 

ความเส่ียงดานเครดิตเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมยินยอม หรือไมสามารถปฏิบัติ
ตามภาระหรือพันธะท่ีมีตอธนาคารตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูหรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเส่ียงดานเครดิตอาจสงผลให
คุณภาพของสินเชื่อธนาคารดอยลง ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรและระดับเงินกองทุน การบริหารความ
เส่ียงดานเครดิตมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเสริมสรางมูลคาแกผูถือหุน โดยรายไดท่ีไดรับจะตองสอดคลองและคุมคากับระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรับได ท้ังนี้ ภายใตนโยบายบริหารความเส่ียงดานเครดิต ธนาคารไดจัดใหมกีระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เทคนิคการวัดความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถวงดุลผานการ
กําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน ระหวางผูทําหนาท่ีดานการตลาด ผูวิเคราะหสินเชื่อ ผูประเมินสินเชื่อ ผูอนุมัติสินเชื่อ และ
ผูบริหารจัดการความเส่ียง 

 

ธนาคารไดพัฒนาและใชเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงดานเครดิตท่ีเหมาะสมกับประเภทของลูกคา 
เชน เครื่องมือจัดระดับความเส่ียง (Risk Grading Tools) ซึ่งพัฒนาและใชสําหรับลูกคาบรรษัทธุรกิจหรือลูกคาขนาดใหญ 
เครื่องมือกล่ันกรองและประเมินความเส่ียง (SMEs Filter) สําหรับลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และระบบประเมิน
โดยใชคะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกคารายยอยท้ังสินเชื่อไมมีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกัน ในขณะเดียวกัน 
กรอบและวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงสําหรับธนาคารและบริษัทยอยซึ่งเริ่มดําเนินการระหวางป 2552-
2554 จะยังคงมกีารดําเนินการตอไปในป 2555 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและสอดคลองกับโยบายการ
บริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุมซีไอเอ็มบี (CIMB Group) 
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ในป 2554 ธนาคารไดจัดทําคูมอืนโยบายสินเชื่อสําหรับธุรกิจรายยอยเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยภายใตกรอบบริการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และทบทวนคูมือนโยบายสินเชื่อสําหรับธุรกิจ Non-retail 

business ใหเหมาะสมกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของธนาคาร 
 

ความเส่ียงจากหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) เปนความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีกระทบตอความสามารถในการทํากําไรและ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนั้น  ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อยางใกลชิด
และระมัดระวัง และมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหาร
จัดการลูกคาท่ีมีปญหาในเชิงรุกเพ่ือเปนมาตรการปองกันไมใหสินเชื่อดอยคุณภาพลง สําหรับการบริหารความเส่ียงดาน
เครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการกําหนดเพดานความ
เส่ียง (Risk Limits) ในระดับท่ีเหมาะสม เชน เพดานความเส่ียงในระดับประเทศ เพดานความเส่ียงในการใหเงินกูยืม 
เพดานความเส่ียงประเภทธุรกิจ เปนตน 

 

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 
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- การค้ําประกัน และอนุพันธดานเครดิต ธนาคารใชประโยชนจากผูค้ําประกันในการปรับลดความเส่ียง
ดานเครดิต ในกรณีท่ีผูค้ําประกันเปนรัฐบาล ธนาคารกลาง หนวยงานของรัฐ สถาบันการเงินท่ีมี
น้ําหนักความเส่ียงต่ํากวาลูกหนี้ โดยสําหรับผูค้ําประกันท่ีเปนนิติบุคคล และบุคคลค้ําประกัน ซึ่งมีอยู
เปนจํานวนมาก ธนาคารไมไดนาํมาใชในการปรบัลดความเส่ียงดานเครดิต เนื่องจากธนาคารได
กําหนดใหน้ําหนกัความเส่ียงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกรายเทากับ 100% ตามท่ีธนาคารไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทย  ท้ังนี้ สําหรับการคํานวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดานเครดิต 
ธนาคารในป 2554 ธนาคารไมมรีายการปรับลดความเส่ียงดานเครดิตประเภทนี้ จึงใชเฉพาะ
หลักประกันทางการเงินตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในการปรับลดความเส่ียงดานเครดิต 

 
 

• นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหน้ี 

 
ธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการติดตามหนี้ท่ีมีปญหาและหนี้ท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีปญหา

อยางใกลชิด เพ่ือสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานในเรื่องการติดตาม
หนี้ท่ีมีปญหาเปนมาตรฐานเดียวกัน ปจจุบันธนาคารมีการติดตามลูกหนี้ต้ังแตเริ่มมีสัญญาณที่จะมีปญหา คือลูกหนี้กลุม
Watch-list ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention) ท้ังเกณฑคางชําระและเกณฑคุณภาพ (นอกเหนือจากการ
จัดชั้นลูกหนี้ตามเกณฑคางชําระท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแลว ธนาคารยังมีการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพ 
(Qualitative Criteria) ในแตละชั้นหนี้ดวย)   โดยธนาคารกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน Pre-NPL Monitoring เพ่ือ
ติดตามลูกหนี้กลุมนี้อยางใกลชิด สําหรับลูกหนี้กลุม NPL (ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) จะมีการ
จัดทํารายงาน NPL Management Report ทุกเดือน ซึ่งท้ังรายงาน Pre-NPL Monitoring Report และ NPL 
Management Report ตองนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงใหรับทราบและกําหนดทิศทางดําเนินการ  
 

จากการควบคุมและติดตามลูกหนี้ตามหลักเกณฑดังกลาวจะชวยใหธนาคารสามารถแกไขหนี้ท่ีมีปญหาได
ทันทวงที ซึ่งเปนการลดความเส่ียงของธนาคาร และธนาคารจะชวยเหลือลูกหนี้ผานกระบวนการปรับโครงสรางหน้ีใน
กรณีจําเปน 

 

สําหรับลูกคารายยอยของธนาคารจะเริ่มติดตามใหมีการชําระหนี้ท่ีคางชําระต้ังแต 5 วันขึ้นไปโดยสงมอบให
บริษัท ซีที คอลล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกของธนาคารเปนผูดําเนินการโดยกําหนดวิธีปฏิบัติอยางชัดเจนในแตละชวงเวลา
คางชําระ เชน ในชวงคางชําระไมเกิน 60 วันและผลจากการติดตามทวงถามชําระ ถาลูกคาตองการปรับโครงสรางหน้ี 
และสามารถเจรจาในเงื่อนไขได  ก็จะเกิดการปรับโครงสรางหน้ีขึ้น แตถาไมสามารถดําเนินการใดๆ ไดภายใน 90 วัน จะ
สงใหบริษัทภายนอกที่มีการเชี่ยวชาญในการติดตามหนี้ตอไป  และเมื่อมีการคางชําระครบ 180 วันจะสงคืนธนาคารเพ่ือ
ธนาคารจะสงตอใหบริษัท บริหารสินทรัพยสาทร จํากัดเพ่ือดําเนินการตามทวงถามหนี/้ปรับโครงสรางหนี้ตอไป 

 
สําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับการใหสินเชื่อประกอบดวย 2 บริษัท คือ  
 

1. บริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต  บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ
เรื่องการเรียกเก็บเงินเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับลูกหนี้ปกติจนถึงคางชําระ 60 วัน และระเบียบ
ปฏิบัติเรื่อง การติดตามและเรงรัดหนี้ สําหรับลูกหนี้ท่ีคางชําระต้ังแต  61 วันขึ้นไปเพ่ือใหการเก็บ
ติดตามหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ในการติดตามหน้ี กรณีคางชําระไมเกิน 60 วัน บริษัทจะใชวิธี
โทรศัพททวงถามไปยังลูกหนี้ หากติดตอไมไดจะติดตอไปยังผูค้ําประกัน และมีการจัดทํารายงาน
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บันทึกผลการติดตามลูกหนี้ วิเคราะหผลการเรียกเก็บเงินและจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เมื่อลูกหนี้คาง
ชําระเกินกวา 60 วัน จะจัดทําหนังสือใหชําระเงินคาเชาซื้อท่ีคางชําระนอกเหนือจากการทวงถามทาง
โทรศัพทตอลูกหนี้และผูค้ําประกัน ในกรณีท่ีติดตอพบ จะเจรจาใหลูกหนี้ชําระคางวดและคาใชจาย
ตางๆ ท่ีคางชําระ หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได จะดําเนินการยึดรถและปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดตอไป หากติดตอไมพบ และมีการคางชําระเกิน 180 วัน บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายตอ
ลูกหนี้และผูค้ําประกันตอไป 

2. บริษัท เวิลดลีส จํากัด ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนต  มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่องการ
ติดตามหนี้และการบอกเลิกสัญญาเพ่ือใหการเก็บติดตามหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเริ่ม
โทรศัพทเจรจาทวงถามลูกหนี้และผูค้ําประกันเมื่อมีการผิดนัดชําระเกินกวา  3 วันขึ้นไป และเมื่อมีการ
คางชําระ 1 งวดจะออกจดหมายเตือนใหชําระหนี้นอกเหนือจากการทวงถามทางโทรศัพท และเมื่อคาง
ชําระ 3-5 งวดจะจัดทําหนังสือบอกเลกิสัญญา พรอมท้ังดําเนินการยึดรถและปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดตอไป 

 
 

• นโยบายการปรับโครงสรางหน้ี 

 

ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกลูกหนี้ท่ีใหความรวมมือ มีศักยภาพและ
แนวโนมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงใหมได ท้ังนี้เพ่ือใหธนาคารและลูกหนี้ไดรับประโยชนจากการปรับปรุง
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
ประสบการณ ทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ีแทนธนาคารได โดยเง่ือนไขปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการธนาคาร หรือผูมีอํานาจอนุมัติตามคําส่ังของธนาคาร 
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• แนวทางท่ีใชในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision 
 

ธนาคารกําหนดใหมีการจัดชั้นสินทรัพยท้ังปจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) คือ พิจารณาระยะเวลาที่คาง
ชําระ และปจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) คือ พิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีจะมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ โดยจะ
พิจารณาจัดชั้นตามชั้นท่ีดอยกวาระหวางการจัดชั้นเชิงปริมาณกับการจัดชั้นเชิงคุณภาพ 

 
สําหรับลูกหนี้ท่ีจัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ท่ีผานการปรับปรุงโครงสรางหน้ีและชําระเปนปกติตามเง่ือนไข) และ

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารกันสํารองในอัตรารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวม
ดอกเบ้ีย) หลังหักมูลคาหลักประกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และสําหรับลูกหนี้ดอย
คุณภาพ (จัดชั้นหนี้ตํ่ากวามาตรฐาน หรือดอยกวา) ธนาคารไดกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวาง
ยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันได
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญท่ีไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพ่ิม
ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีดําเนินธุรกิจเชาซื้อคือบริษัท เซ็นเตอร ออโต ลีส จํากัด และบริษัท 
เวิลดลีส จํากัด การจัดชั้นหนี้จะจัดตามระยะเวลาที่คางชําระตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด สวน
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
กาํหนด  
 
 

• คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหน้ี และการดอยคาของสินทรัพย 
 

ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการผิดนัดชําระหนี้ โดยธนาคารพิจารณาจาก
ลูกหนี้ NPL ท่ีผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ  

 

สําหรับการดอยคาของสินทรัพย ธนาคารกําหนดนิยามไวหลากหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ
สินทรัพย โดยสามารถแบงออกตามแตละประเภทไดดังนี้ 

 

เงินใหสินเชื่อ : ธนาคารใชการประมาณสํารองหนี้สูญท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหา
ในการจายชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย โดยใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารแหงประเทศไทย 
ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการตั้งสํารองท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจายชําระ
คืนหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี้ การใช
ประมาณการจากขอมูลสถิติในอดีต มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ 
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สําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ท่ีประกอบดวยลูกหนี้บัญชีเงินสด ลูกหนี้บัญชีมารจิ้น ลูกหนี้ทรัพยสินวาง
ประกัน และลูกหนี้อ่ืน เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ท่ีอยู
ระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ ซึ่งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถูกกําหนดตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหธุรกิจหลักทรัพยจัดลูกหนี้เปน 3 ประเภท และบันทึก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามอัตราท่ีกําหนดไวสําหรับลูกหนี้แตละประเภท และยังไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ
มูลคาหลักประกันท่ีนํามาใชในการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวย นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้
ท่ีคาดวาอาจจะเรียกเก็บเงินไมไดโดยใชความเห็นและประสบการณของฝายบริหาร  

 

ลูกหนี้ท่ีจัดประเภท 3 แบบคือ  
 

1. มูลหนี้จัดชั้นสูญ  
2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย  
3. มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
 

เครื่องมือทางการเงิน : ในการประเมินมูลคายุติธรรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด 
และไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขาย ธนาคารประมาณมลูคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยคํานวณตาม
หลักเกณฑการประเมินมูลคาท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป หรือมูลคาท่ีประมาณโดยผูจัดหาตราสาร ซึ่งตัวแปรท่ีใชในการ
คํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย : ธนาคารจะพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและ
เปนระยะเวลานานหรือไม 

 

ทรัพยสินรอการขาย : ธนาคารจะพิจารณาวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวา
มูลคาตามบัญชี โดยธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท คุณลักษณะและสภาพคลองของ
ทรัพยสิน 
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• ขอมูลฐานะที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี Standardised Approach (SA) 
 

มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ ณ เดือน
ธันวาคม 2554 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ ณ เดือน
ธันวาคม 2554 (ตอ) 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ ณ เดือน
ธันวาคม 2554 (ตอ) 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ ณ เดือน
ธันวาคม 2554 (ตอ) 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ 
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มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหน้ี และตามเกณฑการจัดชั้นท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ณ เดือนธันวาคม 2554 
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มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตรา
สารหนี้* จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม 2554 
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มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* กอนการพิจารณาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนก
ตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นหน้ีท่ี ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* กอนการพิจารณาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนก
ตามประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นหน้ีท่ี ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (ตอ) 
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มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ *จําแนก
ตามประเภทธุรกิจ 
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Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ * 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุล* แยกตามประเภทของสินทรัพย โดยวิธี SA 
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• การจัดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต 
 

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

สําหรับกระบวนการในการกําหนดน้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี้ของกลุมประเภทลูกหนี้ดังกลาวขางตน 
ธนาคารใช Country Risk Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก แลวเทียบหาน้ําหนักความเส่ียงจากตาราง
น้ําหนักความเส่ียงของลูกหนี้แตละประเภท ในแตละระดับความเส่ียงของประเทศท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 



 
 

 27

มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตในแตละประเภทสินเทรัพย จําแนกตามแตละนํ้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA 
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตในแตละประเภทสินเทรัพย จําแนกตามแตละนํ้าหนักความเสี่ยง โดยวิธี SA (ตอ) 
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ขอมูลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต * โดยวิธี SA 
มูลคายอดคงคางในสวนท่ีมีหลักประกัน ** ของแตละประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA จําแนกตามประเภทของ
หลักประกัน 

 
 
 
ความเสี่ยงดานตลาด 

 

ความเส่ียงดานตลาดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมีการทําธุรกรรมที่มีความเส่ียงจากความผันผวนจากปจจัยดานตลาด อัน
ไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ 
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดและสถานะเงินกองทุนของธนาคารได ธนาคารใชนโยบายบริหารความเส่ียงดาน
ตลาดเพ่ือใหมั่นใจวากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเปนไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมี
หนวยงานที่ควบคุมดูแลความเส่ียงดานตลาด ท่ีเปนอิสระจากหนวยงานที่กอใหเกิดความเส่ียง อีกท้ังธนาคารยังมีการ
ประเมินและกําหนดเงินทุนสํารองเพื่อรองรับความเส่ียงดานตลาด ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด 
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• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
 

ธนาคารควบคุมดูแลความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท้ังในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking Book) และบัญชีเพ่ือ
การคา (Trading Book) ใน Banking Book ธนาคารใชวิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะหความเคล่ือนไหวอัตรา
ดอกเบ้ียของสินทรัพยและหน้ีสิน ในแตละชวงเวลา และรายงานผลการวิเคราะหตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากความ
เส่ียงอัตราดอกเบ้ียตอการสูญเสียรายได (ดอกเบ้ียรับสุทธิ) และ/หรือ มูลคาทางเศรษฐกิจของธนาคารอันเปนผลจากการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยท้ังในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤต โดยธนาคารไดกําหนด Management Action 

Trigger (MAT) เพ่ือเปนมาตรการปองกันความเส่ียงท่ีจะมีผลตอดอกเบี้ยรับสุทธิ (NII Effect) และตอมูลคาทางเศรษฐกิจของ
สวนทุน (EVE Effect) รายงาน Re-pricing Gap และรายงานการประเมินผลกระทบความเสี่ยงอัตราดอกเบ้ียจะนําเสนอตอ 
ALCO คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) และคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: 

BOD) เปนประจาํทุกเดือน ท้ังนี้ ALCO มีหนาท่ีหลักคือพิจารณาโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินท่ีธนาคารตองการใหอยู
ภายใตระดับความเส่ียงท่ีกําหนดตามนโยบายของธนาคาร 

 

สําหรับ Trading Book นั้น ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ียของธุรกรรมใน Trading Book จะอยูในการควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคา
ยุติธรรมของธุรกรรมใน Trading Book ทุกวันเพ่ือติดตามกําไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหนวยงาน
ควบคุมดูแลความเส่ียงทําหนาท่ีจัดทํารายงานสถานะความเส่ียง รายวัน มีการใช One Basis Point Shift (PV01) Limit, 

Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพ่ือประเมินความเส่ียงจาก การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจสงผล
กระทบตอรายไดและเงินทุนของธนาคาร  

 

ในขณะท่ีการกํากับดูแลความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคารของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
(แบบรวมกลุม) ธนาคารไดใหแนวทางบริษัทลูกในกลุมของธนาคารในการจัดทํานโยบายบริหารความเส่ียงดานอัตรา
ดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร และไดกําหนดใหแตละบริษัทจัดทํารายงาน Repricing Gap report ซึ่งไดมีการคํานวณ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income: NII) และ คํานวณผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจของ
สวนของผูถือหุน (Economic Value of Equity: EVE) ของแตละบริษัท เปนรายเดือนสงใหกับธนาคารเพ่ือติดตามความเสี่ยง
ดังกลาว และธนาคารไดจัดทํารายงานแบบรวมกลุมท้ังประเภท กลุม Solo Consolidation และ กลุม Full Consolidation ตาม
แนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยและนําสงแบบรายงานแบบรวมกลุมนี้ใหกับธนาคารแหงประเทศไทยตามเกณฑ
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
 

• ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
 

ในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและการรักษาระดับความเส่ียงตามท่ี
นโยบายของธนาคารกําหนดนั้นธนาคารพยายามจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเปนสกุลเดียวกับสกุลเงินในการใหสินเชื่อ หรือใช
ตราสารอนุพันธในการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดเพดานความเส่ียงท่ี
เหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภัณฑและประเภทความเสี่ยงตางๆ เชน FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) 

Limit และ Stop Loss Limit และไดทําการประเมินมูลคา Mark to Market ธุรกรรมเงินตราตางประเทศเปนประจําทุกวัน 
ตลอดจนวิเคราะหผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยางสม่ําเสมอ 
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สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น ไมมีฐานะเงินตราตางประเทศที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึง
ไมมีความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนสาระสําคัญ 

 

• ความเสี่ยงดานตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ 
 

ธนาคารไมมีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพ่ือคานอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทใน
เครือของธนาคาร รวมถึงหุนสามัญท่ีไดรับมาจากการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา รวมท้ังมีเงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ 
1 ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และจัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 กรกฏาคม 2546 อายุโครงการ 10 ป โดยมี
นโยบายคุมครองเงินตนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนส้ินอายุโครงการ ซึ่งธนาคารฯ จัดเปน
เงินลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย และธนาคารไมมีการทําธุรกรรมเก่ียวกับตราสารท่ีเกี่ยวของกับสินคาโภค
ภัณฑจึงไมมีความเส่ียงดานตลาดเพื่อคาของตราสารทุนหรือสินคาโภคภัณฑแตอยางใด 

 

สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินของธนาคาร จะมีเพียงบริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีมีตราสารทุนในบัญชีเพ่ือคา โดยบริษัทไดมีนโยบายและการกําหนดเพดานความเส่ียง เพ่ือความคุมความเส่ียงจากตรา
สารทุนดังกลาว และรายงานใหกับธนาคารเปนรายเดือน 

 

มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 

 
 
 

มูลคาฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
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ขอมูลความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย* ตอรายไดสุทธิ (Earnings) 

 
 
 

ท้ังนี้ ธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียงดานตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบาย รวมถึงการทดสอบความแมนยําและความถูกตอง (Back Test) ของแบบจําลองตางๆ ท่ีใชในการประเมินความ
เส่ียงดานตลาดอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังใหมีการรายงานการประเมินเงินกองทุนท่ีตองดํารงเพ่ือรองรับความเส่ียงดานตลาด
ใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  
 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง หมายถึง การท่ีธนาคารไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่
กําหนดได  อันอาจเนื่องมาจาก ธนาคารไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยใหเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนท่ีเพียงพอ
ไดทันตามกําหนด  ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ควบคุมดูแลระดับสภาพคลองใหเพียงพอท่ีจะชําระภาระผูกพันไดท้ังในปจจุบันและอนาคต  โดยมีโครงสรางแหลงท่ีมา
ของเงินทุนหลักคือเงินฝาก และการใชไปของเงินทุนหลักคือสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารจะตองรักษาระดับของสินทรัพย
สภาพคลองท่ีเหมาะสมโดยมีสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงอยางเพียงพอ เพ่ือเปนแหลงสํารองสําหรับสภาพคลองของ
ธนาคาร โดยตามโครงสรางของธนาคาร สายบริหารเงินมีหนาท่ีในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคารโดย
อยูภายใตการควบคุมดูแลของ ALCO โดย ALCO มีหนาท่ีในการดูแลภาพรวมของการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง
ของธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคารกอนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพ่ืออนุมัติรวมถึงมีหนาท่ีในการอนุมัติระดับความเส่ียงดานสภาพคลองของธนาคาร โดยมีสายบริหารความเส่ียงทําหนาท่ี
ควบคุมและดูแลความเส่ียงดานสภาพคลองตามกรอบท่ีไดรับอนุมัติจาก  ALCO 

 

ในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองของกลุมธุรกิจการเงินของธนาคารนั้น จะเปนการบริหารแบบ
กระจายอํานาจ (Decentralize) โดยหากธนาคารจะชวยเหลือดานสภาพคลองแกนิติบุคคลในกลุมธุรกิจทางการเงิน จะตอง
เปนไปตามวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติตามอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร
มีเครื่องมือควบคุมและรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลองซึ่งประกอบดวย อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) สวนตาง
สภาพคลองสะสม (Cumulative Liquidity Gap) ในชวงระยะเวลาตางๆ (ในภาวะธุรกิจปกติและภาวะวิกฤติของธุรกิจธนาคาร) 
และการกระจุกตัวของแหลงท่ีมาของเงินทุน (Deposit Concentration) โดยในการจัดทําสวนตางสภาพคลองสะสมภาวะ
วิกฤต ธนาคารจะมีการเพ่ิมปจจัยท่ีสงผลลบเพิ่มขึ้นตอสภาพคลองธนาคาร ซึ่งความถ่ีของการควบคุมและรายงานความ
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เส่ียงดานสภาพคลองตางๆ จะจัดทําอยางนอยเดือนละคร้ัง หากระดับความเส่ียงดานสภาพคลองสูงเกิน MAT สายบริหาร
ความเส่ียงจะรายงานตอ ALCO และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหมีการแกไขโดยเรงดวน รวมท้ังดําเนินการอื่นๆ ตามท่ี
กําหนดในระเบียบวิธีการปฏิบัติ   

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการและปฏิบัติอันเปนการชวยใหธนาคารสามารถปองกันและจัดการปญหาท่ีอาจเกิดจากการระดมเงิน 

 

สถานะดานสภาพคลองของธนาคาร ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองเปนจํานวน 
31,042 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.6 ของสินทรัพยสกุลบาทของธนาคาร โดยสินทรัพยสภาพคลองประกอบดวยเงินสด 
3,121 ลานบาท ตราสารหน้ีภาครัฐ 23,939 ลานบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,983 ลานบาท โดยมีอัตราสวนสินเชื่อ
ตอเงินฝากและต๋ัวแลกเงินอยูท่ีรอยละ 87.2 
 
 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  
 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางออม อัน
เนื่องมาจากกระบวนการควบคุมท่ีไมเพียงพอ โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน 
หรือเหตุการณภายนอก ซึ่งยังประกอบดวยปจจัยความเส่ียงท่ีเกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือการขาดธรร
มาภิบาลในองคกร ปจจัยเหลานี้สามารถสงผลกระทบในดานลบตอผลประกอบการดานการเงินและเงินกองทุนของ
ธนาคารได เพ่ือใหการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารไดจัดใหมีนโยบาย แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหธนาคารมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล มีความ
โปรงใส และสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอํานาจหนาท่ีกําหนดและนําเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคารเพ่ืออนุมัตินโยบาย และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการที่เปนไปตามหลักปฏิบัติ
สากล นอกจากนี้ ธนาคารยังไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ เพ่ือหารือพิจารณากล่ันกรอง 
ประเมิน และใหคําแนะนําในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงดานปฏิบัติการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณทุจริต
ท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานความเส่ียงดานปฏิบัติการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการรวมกันกับหนวยงานตางๆ ท้ังในดานธุรกิจ ดานผลิตภัณฑ การบริการ และระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไดรับความรวมมือจากผูบริหารหนวยงานตลอดจนพนักงานผูปฏิบัติการในหนวยงานนั้นๆ 
รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลท้ังภายในและภายนอก กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานควบคุมท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวาหนวยงานตางๆ ไดมีการปลูกฝงวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑและการบริหารความเส่ียงภายในหนวยงานของตนจึงมีการแตงตั้งผูประสานงานบริหารความเส่ียง 
(Risk Coordinator) เพ่ือติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการใน
หนวยงานนั้นๆ 

 

ทีมบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการจะทําหนาท่ีพัฒนาเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการใหสามารถระบุ 
ประเมิน ควบคุม รายงานและติดตามความเส่ียงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายความเส่ียงดานปฏิบัติการของ
ธนาคารและเปนมาตรฐานสากล  
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ท้ังนี้ หนวยงานตางๆ ภายในธนาคารและบริษัทยอยของธนาคาร จะตองมีการบริหารจัดการความเส่ียง
ดานปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือหรือกระบวนการตอไปนี ้

 

1.  การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment) 

 

ทุกหนวยงานจะตองประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงดวยตนเองและรายงานผลตอสายบริหาร
ความเส่ียง รายงานเหลานี้จะใชเพ่ือประเมินและวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นโดยรวมและใชเปนขอมูลในการกําหนดแผน
ดําเนินการแกไขและติดตาม นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหนวยงานเพ่ือพิจารณาวาโครงสรางและ
กระบวนการทํางานและบริหารของหนวยงานเหลานั้นมีความเหมาะสมหรือไม อันจะเปนการชวยลดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดทันเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหนาท่ีสําหรับผูปฏิบัติงานท่ัวท้ังองคกรอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมัติท่ีชัดเจน มี
ระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ รวมท้ังมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งทําใหมีความมั่นใจไดวาธนาคาร
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

2.  การรายงานขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ (Loss Incident Reports) 

 

ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาท่ีรายงานขอมูลความเสียหายผานชองทางที่ธนาคารกําหนด 
รายงานขอมูลความเสียหายนี้จะชวยใหหนวยงานตางๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ
ของตน และปองกันมิใหเกิดเหตุการณความเสียหายเชนเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต ขอมูลการรายงานเหตุการณความ
เสียหายดังกลาวจะมีการรวบรวมและวิเคราะหเชิงสถิติ เพ่ือพัฒนาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร 

 

3.  ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 

 

ธนาคารไดนํา KRI มาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการใหเหมาะสมกับองคกร 
ท้ังนี้ สัญญาณเตือนลวงหนาท่ีหนวยงานไดรับซึ่งเปนผลจากการจัดทํา KRI จะทําใหฝายบริหารของหนวยงานสามารถ
บริหารจัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือปองกันและหลีกเล่ียง
ความสูญเสียหรือความเสียหายของหนวยงานที่อาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงดานปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.  กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑใหม (New Product Approval Process) 

ธนาคารใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงไดกําหนด
กระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑใหมท่ีเขมงวดโดยใหระบุและประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงดานสินเชื่อ 
ดานตลาดและดานปฏิบัติการ รวมถึงกําหนดใหมีการพิจารณาผลิตภัณฑใหมอยางครอบคลุมทุกดานโดยคณะทํางานและ
หนวยงานธุรกิจท่ีเกี่ยวของ กอนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑออกสูตลาด 

 

5.  กระบวนการรับเร่ืองรองเรียน (Complaint Management Process)  

 

ธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา จึงกําหนดใหมี
หนวยงานและวิธีปฏิบัติในการรับขอรองเรียนจากลูกคา โดยจัดต้ังชองทางการรับขอรองเรียน 2 ชองทาง ไดแก การ
รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียน (Complaint Center) และการรองเรียนผานศูนยบริการลูกคา (CIMB Thai Care Center) 

โดยสงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่ถูกรองเรียน เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางการแกไข รวมท้ังจัดทํา
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หนังสือตอบชี้แจงไปยังผูรองเรียนโดยตรง โดยศูนยรับเรื่องรองเรียนจะทําหนังสือตอบชี้แจงไปยังหนวยงานราชการตางๆ 
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินการแกไข ซึ่งท้ังสองชองทางดังกลาวจะนําเรื่องรองเรียนเขารายงานตอท่ีประชุมคณะทํางาน
รวมพิจารณาปญหาเรื่องรองเรียน เพ่ือทราบผลการดําเนินการและพิจารณาหาแนวทางแกไข เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูรองเรียน และปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก โดยคณะทํางานรวมพิจารณาปญหาเรื่องรองเรียน จะนํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการตอฝายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน 

 

6.  แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan)  

 

ธนาคารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจน
ดําเนินการทดสอบตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือใหแนใจวาเมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ  มหันตภัย หรือ
ภาวะชะงักงันอื่นใด กระท่ังสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจตอเนื่องของธนาคาร ธนาคารสามารถกอบกูใหธุรกิจนั้นกลับ
สูสภาพเดิมไดท้ังหมด หรือ บางสวนภายในเวลาที่กําหนดไว ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรักษาชื่อเสียงและความมั่นใจของลูกคา
ของธนาคารและบริษัทยอย 

 

7.  การตรวจสอบและการกํากับการปฏิบัติงาน  
 

ธนาคารมีดานตรวจสอบภายในและฝายกํากับการปฏิบัติงานท่ีเปนหนวยงานอิสระท่ีชวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการทําหนาท่ีตรวจสอบ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในของธนาคารใหเปนไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ โดยผลการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

• เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

 

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

 
เงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (โดยวิธี BIA) 

 
 
 
 
 
 
 


