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ประจํางวดธันวาคม 2552
บทนํา
ธนาคารมุงที่จะใชหลักการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลประกอบการ
และฐานะการเงินและเพิ่มมูลคากิจการของธนาคาร
การบริหารและควบคุมความเสี่ยงของธนาคารมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อยึดเปนหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับองคกร ธนาคารจะยอมรับความเสี่ยงตราบเทาที่พิจารณาเห็นวาคุมคากับ
ผลตอบแทนที่จะไดรับและอยูภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
นอกจากนี้ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคาร ถือวาเปนสวน
หนึ่งที่ธนาคารใหความสําคัญ
ธนาคารจึงไดมีการจัดทํานโยบายเปดเผยขอมูลนี้ขึ้นมา
เพื่อชวยสนับสนุนให
บุคคลภายนอกหรือผูเกี่ยวของสามารถใชขอมูลประเมินความแข็มแข็งของธนาคารไดเปนอยางดี

ขอบเขตการบังคับใช (Scope of application)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ BASEL ll – Pillar 3 นี้ ครอบคลุมเฉพาะ
ระดับธนาคารเทานั้น (Solo basis) โดยไมรวมถึงระดับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

โครงสรางเงินกองทุน (Capital structure)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 12,461 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
จํานวน 6,231 ลานบาท และกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 6,231 ลานบาท โดยในจํานวนนี้ เปนตราสารที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยอนุญาตใหธนาคารนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดแก หุนกูดอยสิทธิระยะยาวจํานวน 3,030 ลานบาท และหุนกูดอย
สิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 2,500 ลานบาท
ในป 2552 ธนาคารมีการคํานวณ Capital Adequacy Ratio: CAR โดยใชวิธีการตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑของ Basel ll ซึ่งมีความเขมงวดมากขึ้น เมื่อเทียบกับหลักเกณฑเดิมของ Basel l ที่ใชในปกอน แตอยางไรก็
ตาม เงินกองทุนของธนาคารมีจํานวนสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของทางการ ซึ่งทําใหธนาคารมั่นใจวาระดับเงินกองทุนนี้สูงมาก
พอที่จะรองรับความผันผวนตางๆ ทางเศรษฐกิจที่จะสงผลตอการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต
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โครงสรางเงินกองทุน (Capital Structure)

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมีการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนในรูปแบบใหมตามหลักเกณฑ Basel ll ที่ครอบคลุม
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational
Risk) ซึ่งธนาคารไดมีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงในแตละดานของธนาคารดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงดานเครดิต
2. ความเสี่ยงดานตลาด
3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

วิธีการดํารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการจากวิธี Basic
Indicator Approach เปนวิธี Standardised Approach (SA-OR) ในอนาคต สําหรับความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยง
ดานตลาด นอกจากนี้ ธนาคารไดเริ่มจัดเก็บขอมูล สําหรับใชทดลองการคํานวณเงินกองทุนดวยวิธี Internal Rating
Base Approach: IRB ในอนาคต ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลที่นํามาใชสําหรับการ
คํานวณดวยวิธีนี้ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม ธนาคารจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีและ
ผลเสียของการคํานวณเงินกองทุนดวยวิธี IRB ในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง
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มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพยโดยวิธี SA

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 12% และ 6% ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร
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ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ ของธนาคาร (Risk exposure and
assessment)
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจจะมีความเสี่ยงหลักๆ ที่เกี่ยวของ 5 ดานดวยกัน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity
Risk) และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ธนาคารเชื่อมั่นวาคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารความ
เสี่ยงมีความสําคัญตอการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจอยางยั่งยืนเพื่อใหธนาคารสามารถดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยผูมีความรูและประสบการณในงานธนาคารพาณิชยทําหนาที่ทบทวนนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกอนนําเสนอเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และกํากับใหการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงานเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและอยูภายใตเพดานความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยง
ตางๆ ไดมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่โปรงใส

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมีสายงานที่ทําหนาที่ดูแลเฉพาะเกี่ยวกับงานดานบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ
ยอยๆ ที่สําคัญออกเปน 4 กลุม คือ

โดยแบงกลุมงาน

1. ดานบริหารความเสี่ยงดานเครดิตและปฏิบัติการ และทีมบริหารความเสี่ยงดานตลาด มีหนาที่
หลักที่สําคัญ คือ จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กําหนด
เพดานความเสี่ยง พัฒนาแบบจําลองสําหรับวัดความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม และรายงานขอมูลความ
เสี่ยงในภาพรวม
2. ทีมนโยบายความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงกลุมธุรกิจทางการเงิน มีหนาที่ในการจัดทํานโยบาย
สินเชื่อ กํากับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารใหปฏิบัติตามนโยบายของธนาคาร และทางการ
3. ทีมกลั่นกรองสินเชื่อ มีหนาที่วิเคราะหความเสี่ยงของลูกหนี้รายตัว พรอมทั้งเสนอแนะความ
คิดเห็นที่จะลดความเสี่ยง กอนนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
4. สํานักวิจัย มีหนาที่นําเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแกหนวยงานตางๆ ในการนําขอมูล
เหลานั้นไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจของธนาคาร
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โครงสรางสายบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานกลยุทธ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานที่ไม
เหมาะสม อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน และความมั่นคงของกิจการ
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยมีการกําหนดกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนธุรกิจประจําป ซึ่งผูเกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มที่โดยรวมกันพิจารณากลั่นกรอง
อยางถี่ถวนกอนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนธุรกิจอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนด ความเสี่ยงที่กระทบตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่สําคัญ จําแนกได
ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและ
การแขงขันเปนปจจัยภายนอกที่ธนาคารตองใหความเอาใจใส หากแผนธุรกิจของธนาคารไมสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจอาจทําใหธนาคารมีผลประกอบการไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ธนาคารจึงใหความสําคัญกับ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
โดยมีนักเศรษฐศาสตรและทีมวิจัยภายในธนาคารที่มี
ความรูและประสบการณคอยใหขอมูลแกคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเขากับ
สถานการณไดอยางรวดเร็ว
2. ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน

ธนาคารแหงประเทศไทยมีการกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยอยางใกลชิดเพื่อใหมั่นใจวา
ธนาคารมีความนาเชื่อถือและสามารถ
รับผิดชอบตอการใหบริการทั้งประเภทเงินฝากและสินเชื่อ ดังนั้น การกําหนดใหมีการดํารงเงินกองทุนเปน
สัดสวนตอสินทรัพยเสี่ยง หรือเรียกวา Capital to Risk Weighted Asset Ratio เปนมาตรการสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะควบคุมฐานะความมั่นคงของธนาคารไมใหธนาคารสรางสินทรัพยเสี่ยงมากเกินไปกวาสัดสวนที่กําหนด
ไวเมื่อเทียบกับเงินกองทุน ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึงความเสี่ยงเหลานี้ จึงไดมีการเสริมฐานะความมั่นคง
ของฐานเงินทุนตลอดป 2552
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นอกเหนือจากการเพิ่มทุนที่ไดจาก CIMB Bank Berhad เขามาเปนผูถือหุนใหญ ทาง CIMB Bank
Berhad ยังไดถายทอดความรูในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงใหแกธนาคารอีก
ดวย รวมทั้งการจัดหาระบบงาน Core Banking ระบบงานดาน Treasury (Murex System) และระบบงาน
อัตโนมัติสําหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย ทําใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจตามเปาหมาย โดยมีระบบการ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงจากโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการไมเหมาะสม

ธนาคารตระหนักดีวา
โครงสรางองคกรนับเปนสวนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธ
ธนาคารจึงมีการจัดตั้งหนวยงานดานกลยุทธและ Business Transformation Office เพื่อชวยดําเนินการหา
ขอมูลสําหรับการกําหนดแผนกลยุทธและเพื่อติดตามการดําเนินการตามแผนกลยุทธ มีการจัดวางบุคลากร
อยางเหมาะสม และสงเสริมการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ในการปรับปรุงโครงสรางองคกร ธนาคารได
จัดตั้งหนวยงานดานพัฒนาองคกรทําหนาที่ดูแลการจัดโครงสรางและกําหนดบทบาท
หนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงดานเครดิต เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มีตอกัน
ตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูหรืออื่นๆ หรือการที่คุณภาพของลูกหนี้อาจมีการเสื่อมถอยลง และทําใหเกิดผลกระทบในทาง
ลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Management) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมสรางมูลคาแกผูถือ
หุน เพื่อใหมั่นใจวารายไดสุทธิที่จะไดรับสอดคลองและคุมคากับระดับความเสี่ยงดังกลาว ไมวาจะเปนความเสี่ยงเฉพาะ
รายลูกคาหรือเฉพาะรายการและความเสี่ยงโดยภาพรวม
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ธนาคารไดจัดใหมกี ระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิค
การจัดความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง มีการจัดองคกรใหมีการถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Check and
Balance) มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางผูทําหนาที่ดานความสัมพันธกับลูกคา ผูวิเคราะหสินเชื่อ ผูกลั่นกรอง
สินเชื่อ ผูอนุมัติสินเชื่อ ผูตรวจสอบและผูที่ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตางกันไปตามประเภทของลูกคา โดยได
พัฒนาและมีการปรับปรุง Risk Grading Tools สําหรับวัดความเสี่ยงลูกคาสินเชื่อธุรกิจ และเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
(SMEs Filter) สําหรับลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และมีระบบ Credit Scoring ใชในการประเมินความเสี่ยง
สําหรับผูกูรายยอยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกัน ในขณะเดียวกัน ธนาคารได
กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตในภาพรวม ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2552 และตอเนื่องในป 2553 สําหรับบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่ทําธุรกิจใหสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและเพื่อใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับหลักการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
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นอกจากนี้ ในเรื่องของความเสี่ยงจากหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ซึ่งมีผลกระทบตอความสามารถในการทํา
กําไรตลอดจนความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสําคัญกับการจัดการ NPL และใหมีการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอกับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นและสะทอนลงในงบการเงิน
นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการติดตามรายงานลูกหนี้ที่เริ่มมีปญหาอยางใกลชิดกอนที่จะเปน NPL (Pre-NPL Mornitoring)
สวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารคํานึงถึงหลักความสัมพันธระหวาง
คุณภาพของลูกหนี้แยกตามประเภทธุรกิจ สัดสวนการกระจุกตัวของสินเชื่อตามประเภทธุรกิจตางๆ และสัดสวนการ
กระจุกตัวของสินเชื่อในแตละกลุมลูกคาที่อยูใน Portfolio ของธนาคาร ไดมีการกําหนดเพดานความเสี่ยงตางๆ (Risk Limit)
ตามนโยบายของธนาคาร เชน การบริหารความเสี่ยงของประเทศคูสัญญา, การกําหนดเพดานสินเชื่อสําหรับกลุมลูกหนี้
รายใหญ และการกําหนดเพดานการใหสินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจ เปนตน และนอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการจัดทํา
การทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ของพอรตสินเชื่อทั้งหมดปละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลกระทบของสินทรัพยเสี่ยงตอ
เงินกองทุนของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต เพื่อ
ชวยในการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
•

การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต

ธนาคารมีนโยบายการใหสินเชื่อโดยใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณากระแส
เงินสดจากการดําเนินงานของลูกคา ซึ่งเปนแหลงหลักที่จะมาชําระหนี้ แตธนาคารก็ใหความสําคัญตอหลักประกันที่จะมา
ค้ําประกันการกูย ืมดวย เพื่อเปนแหลงรองของการชําระหนี้และชวยบรรเทาความเสียหายของธนาคารในกรณีที่ลูกคาผิด
นัดชําระหนี้ สําหรับทรัพยสินที่ธนาคารจะพิจารณารับไวเปนหลักประกันสวนใหญจะประกอบดวย เงินฝาก พันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ที่ดนิ สิ่งปลูกสราง เปนตน โดยพิจารณามูลคาหลักประกันและสัดสวนของวงเงินตอมูลคา
หลักประกันใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทํานโยบายการประเมินราคาและ
ตีราคาหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล
และอยูภายใตหลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไวจะตองมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินจะตอง
เปนไปตามนโยบายที่ธนาคารกําหนดไว
สําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อใชในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ไดแก
-

-

-

หลักประกันทางการเงิน ธนาคารไดมีการนําหลักประกันทางการเงินมาใชัในการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต เชน เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เปนตน โดยธนาคารเลือกใชการปรับลดความ
เสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple
การหักกลบหนี้ในงบดุล ธนาคารมีสัญญาเงินกูมาตรฐาน ที่ธนาคารสามารถใชหักกลบหนี้ กับเงินฝาก
ของคูสัญญารายเดียวกัน และยังใช Global Master Repurchase Agreement กับการทําธุรกรรม
Repo-style transaction กับคูคาประเภทสถาบันทุกราย
การค้ําประกัน และอนุพันธดานเครดิต ธนาคารใชประโยชนจากผูค้ําประกันในการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนรัฐบาล ธนาคารกลาง หนวยงานของรัฐ สถาบันการเงินที่มี
น้ําหนักความเสี่ยงต่ํากวาลูกหนี้ โดยสําหรับผูค้ําประกันที่เปนนิติบุคคล และบุคคลค้ําประกัน ซึ่งมีอยู
เปนจํานวนมาก ธนาคารไมไดนาํ มาใชในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต เนื่องจากธนาคารได
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กําหนดใหน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทุกรายเทากับ 100% ตามที่ธนาคารไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ สําหรับการคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิต
ธนาคารในป 2552 ธนาคารไมมรี ายการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตประเภทนี้ จึงใชเฉพาะ
หลักประกันทางการเงินตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
•

นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี้

ธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการติดตามหนี้ที่มีปญหาและมีแนวโนมที่จะมีปญหาอยาง
ใกลชิด เพื่อสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องการติดตามหนี้ที่มี
ปญหาเปนมาตรฐานเดียวกัน
โดยไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแตประเภทลูกหนี้ที่เริ่มมีแนวโนมที่จะมีปญหา
(Watch-list) จนถึงลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นสงสัยจะสูญ และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น โดยธนาคารไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดกลุมลูกหนี้ Watch-list และหลักเกณฑ
การจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพ นอกเหนือจากเกณฑการคางชําระ สําหรับลูกหนี้กลุม Watch-list และลูกหนี้ชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ ธนาคารกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน Pre-NPL Monitoring Report เพื่อติดตามลูกหนี้กลุมนี้อยางใกลชิด ซึ่งการ
รายงานไดจัดแบงลูกหนี้เหลานี้ออกเปนสองกลุม คือกลุมที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุม Special Alert List (SAL) และกลุมที่มี
ความเสี่ยงต่ํากวา (Non SAL) สําหรับลูกคากลุม NPL (ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) จะมีการจัดทํา
รายงาน NPL Management Report ทุกเดือน โดยจะมีการรายงาน Pre-NPL Monitoring Report และ NPL Management Report
ตอผูบริหารระดับสูงใหรับทราบและกําหนดทิศทางดําเนินการ
การควบคุมและติดตามลูกหนี้ตามหลักเกณฑดังกลาวจะชวยใหธนาคารสามารถแกไขหนี้มีปญหาไดทัน
กาล เปนการลดความเสี่ยงของธนาคาร และชวยลูกหนี้ใหมีการปรับโครงสรางหนี้ได
•

นโยบายการปรับโครงสรางหนี้

ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ที่ใหความรวมมือ
มีศักยภาพและ
แนวโนมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงใหมได
ทั้งนี้เพื่อใหธนาคารและลูกหนี้ไดรับประโยชนจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้รวมกัน กลาวคือ ธนาคารมีโอกาสไดรับชําระหนี้คืนสูงสุด หรือมีสวนสูญเสียต่ําสุด ในขณะที่ลูกหนี้จะยังคง
สามารถดําเนินธุรกิจตอไป แตอาจตองรับความสูญเสียบางสวนของตนดวย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และระมัดระวังมิใหเปนการหลีกเลี่ยงการจัดหนี้ การกันเงินสํารอง และ
หลีกเลี่ยงหลักเกณฑการระงับรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได
ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งที่เปนหนี้ทั่วไปและหนี้มีปญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขั้นตอนวิธีการที่ไดกําหนดไวสําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะหลูกหนี้
การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวสามารถตรวจสอบควบคุมได และ
สอดคลองกับกฎขอบังคับของทางการและของธนาคาร
นอกเหนือจากหนวยงานภายในของธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว
บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่เปนผูชํานาญการ
เฉพาะ ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หรือเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงและ
8

ประสบการณ ทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้แทนธนาคารได โดยเงื่อนไขปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการธนาคาร หรือผูมีอํานาจอนุมัติตามคําสั่งของธนาคาร
• แนวทางที่ใชในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision
ธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของ
ลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ
สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้และชําระเปนปกติตามเงื่อนไข) และ
ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารกันสํารองในอัตรารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวม
ดอกเบี้ย) หลังหักหลักประกันตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธนาคารแหงประเทศไทย และสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ (จัด
ชั้นหนี้ต่ํากวามาตรฐาน หรือดอยกวา) ธนาคารไดกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตาม
บัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตามหลักเกณฑ
ของ ธนาคารแหงประเทศไทย การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพิ่มยอดคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
•

คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี้ และการดอยคาของสินทรัพย

ธนาคารไดกําหนดนโยบายการบัญชีที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการผิดนัดชําระหนี้ โดยธนาคารพิจารณาจาก
ลูกหนี้ NPL ที่ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ
สําหรับการดอยคาของสินทรัพย ธนาคารกําหนดนิยามไวหลากหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ
สินทรัพย โดยสามารถแบงออกตามแตละประเภทไดดังนี้
เงินใหสินเชื่อ : ธนาคารใชการประมาณผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาใน
การจายชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ย
โดยใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารแหงประเทศไทย
ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจาย
ชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี้ การใช
ประมาณการจากขอมูลสถิติในอดีต มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ
เครื่องมือทางการเงิน : ในการประเมินมูลคายุติธรรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาด
และไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขาย
ธนาคารประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยคํานวณตาม
หลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป หรือมูลคาที่ประมาณโดยผูจัดหาตราสาร ซึ่งตัวแปรที่ใชในการ
คํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด
โดยคํานึงถึงสภาพคลอง
ขอมูลความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย : ธนาคารจะพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและ
เปนระยะเวลานานหรือไม
9

ทรัพยสินรอการขาย : ธนาคารจะพิจารณาวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวา
มูลคาตามบัญชี โดยธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท คุณลักษณะและสภาพคลองของ
ทรัพยสิน
• ขอมูลฐานะที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานเครดิต โดยวิธี Standardised Approach (SA)
มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลที่สําคัญกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ ณ เดือนธันวาคม 2552

มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลกอนพิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงดาน
เครดิต จําแนกตามอายุสัญญาที่เหลือ
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มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้กอนพิจารณาผลการปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้ และตามเกณฑการจัดชั้นที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ณ เดือนธันวาคม 2552

มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชี
ระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับและเงินลงทุนในตราสารหนี้* จําแนกตามประเทศหรือ
ภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม 2552

มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ* กอนการพิจาณาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจ และเกณฑการจัดชั้นหนี้ที่ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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มูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision) และมูลคาของหนี้สูญที่ตัดออกจาก
บัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ *จําแนกตามประเภทธุรกิจ

Reconciliation ของการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินสํารองที่กันไว (General provision และ Specific provision)
สําหรับเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ *
หนวย : ลานบาท
งวดธันวาคม 2552
รายการ

Genreal Provision

เงินสํารองที่กันไวตนป
หนี้สูญตัดออกจากบัญชีระหวางป
เงินสํารองที่กันไว เพิ่มหรือ ลด ระหวางป
เงินสํารองที่กันไวคงเหลือปลายป

377.07

Specific Provision

รวมสํารองตามบัญชี

4,883.10

5,260.17

(2,327.45)

(2,332.45)

(106.83)

1,427.06

1,320.23

265.24

3,982.71

4,247.95

(5.00)

* รวมเงินใหสินเชื่อ รวมดอกเบี้ยคางรับและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลของรายการนอกงบดุล* แยกตาม
ประเภทของสินทรัพย โดยวิธี SA

• การจัดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต
ในปจจุบัน ธนาคารไดมีการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ประเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือ
องคกรของรัฐ หรือสถาบันการเงิน โดยพิจารณา Rating ของประเทศของลูกหนี้ (Country Risk Rating) เปนขอมูลใน
การใชกําหนดน้ําหนักความเสี่ยง สวนลูกหนี้ที่จัดอยูในลูกหนี้ประเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกําหนดน้ําหนักความเสี่ยง
เทากันทุกราย คือรอยละ 100 และสําหรับรายชื่อสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอกที่ธนาคารเลือกใชเพื่อพิจารณา
Country Risk Rating มีดังตอไปนี้ คือ Moody’s, S&P, Fitch, Fitch (Thailand), Tris และ OECD (Country risk
classification)
สําหรับกระบวนการในการกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ของกลุมประเภทลูกหนี้ดังกลาวขางตน
ธนาคารใช Country Risk Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก แลวเทียบหาน้ําหนักความเสี่ยงจากตาราง
น้ําหนักความเสี่ยงของลูกหนี้แตละประเภท ในแตละระดับความเสี่ยงของประเทศที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ* หลังพิจารณามูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในแตละประเภทสินเทรัพย จําแนกตามแตละน้ําหนัก
ความเสี่ยง โดยวิธี SA
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ขอมูลการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต * โดยวิธี SA
มูลคายอดคงคางในสวนที่มีหลักประกัน ** ของแตละประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA จําแนกตามประเภทของ
หลักประกัน
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ความเสี่ยงดานตลาด เปนความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
•

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book) ของ
ธนาคารอยูภายใตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) ดําเนินการกําหนดและทบทวนนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ตลอดจนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลความเสี่ยง
ดังกลาว
ธนาคารทําการประเมินความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร โดยอาศัยเครื่องมือ Repricing
Gap Analysis เพื่อทําการระบุคาความเสี่ยงอันเกิดจากการที่รายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลที่อยูในบัญชี
เพื่อการธนาคาร ที่มีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือมีวันครบกําหนดสัญญาที่ไมตรงกัน หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
อางอิงของสินทรัพยและหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมสอดคลองกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income : NII) ของธนาคาร เพื่อธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงและวางกลยุทธ
สําหรับธุรกรรมทั้งดานสินทรัพยและหนี้สินและรายการนอกงบดุล ภายใตสถานการณของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป
และเปนไปตามเปาหมายรายไดตามแผนที่ธนาคารกําหนดไว และการประเมินผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจของสวน
ของผูถือหุน (Economic Value of Equity : EVE) ของธนาคาร เพื่อสะทอนถึงความออนไหวของมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน
และรายการนอกงบดุลเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ตาม ธนาคารตระหนักตลอดเวลาถึงการพัฒนาทั้งดานระบบ / เครื่องมือ / วิธีการ รวมถึงการ
กําหนดสมมติฐานประกอบการประเมินความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการ
ธนาคารนี้สะทอนความเปนจริงและเหมาะสมกับลักษณะของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารมีความถูกตอง
และดียิ่งขึ้นไป
นอกจากนี้แลว ยังไดมีการกําหนดระดับสัญญาณเตือนภัย (Management Action Triggers: MAT) ไดแก NII
Effect MAT และ EVE Effect MAT เพื่อเฝาดูแลความเสี่ยงใหอยูภายใตขอบเขตที่ธนาคารยอมรับได รวมถึงมีการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เปนประจําอยางนอยไตรมาสละครั้ง ทั้งนี้ หนวยงานผูรับผิดชอบภายใตสายบริหารความ
เสี่ยงจะนําเสนอรายงานตางๆ ตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินเปนประจําทุกเดือน
สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมที่อยูในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) นั้น
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เปน
ผูดําเนินการกําหนดและทบทวนนโยบาย ตลอดจนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลความเสี่ยง โดยธนาคารมีการ
กําหนดราคายุติธรรมของธุรกรรมเพื่อดูผลกําไร / ขาดทุน (Mark-to-Market) เปนประจําทุกวันโดยเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด
และธนาคารไดมีการควบคุมและจัดทํารายงานสถานะความเสี่ยงเปนรายวันโดยหนวยงานที่เปนอิสระจาก
หนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง (Risk Taker) โดยการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่เหมาะสมแยกตาม
ผลิตภัณฑ และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน Value-at-Risk (VaR) Limit, One Basis Point Shift (DVO1)
17

Limit เปนตน เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่สงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของ

ธนาคาร
•

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น
ธนาคารไดพยายามจัดหาแหลง
เงินทุนที่เปนสกุลเดียวกันในการใหสินเชื่อหรือการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ และ/หรือ
ทําการซื้อ/ขายตราสารอนุพันธเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนใหเปนไปตามนโยบายที่ธนาคารไดกําหนดไว นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังทําการควบคุมการ
ประกอบธุรกรรมดานการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนธุรกรรมที่รองรับธุรกิจ
ของลูกคาเปนหลัก ในขณะที่การควบคุมปริมาณการทําธุรกรรมเพื่อคา (Trading) ธนาคารไดกําหนดเพดานความเสี่ยง
(Risk Limit) ที่เหมาะสม แยกตามผลิตภัณฑและแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน Value-at-Risk (VaR)
Limit, FX Net Open Position Limit, Stop Loss Limit เปนตน และไดทําการประเมินมูลคา (Mark to Market) ธุรกรรมเงินตรา
ตางประเทศเปนประจําทุกวันทําการ นอกจากนี้ยังมีการทําการวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณวิกฤต (Stress Testing)
อยางสม่ําเสมออีกดวย
•

ความเสี่ยงดานตลาดของตราสารทุน

ในปจจุบัน ธนาคารไมมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในตราสารทุน แตจะมีการบริหารเพื่อลดสัดสวนการ
ลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีความสัมพันธโดยตรงกับธุรกิจหลักของธนาคารลง ซึ่งในการจําหนายเงินลงทุนออกไป ธนาคาร
จะมีการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอธนาคาร ทั้งนี้ เงินลงทุนของธนาคารจะมีเพียงเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
และหุนสามัญและ/หรือหุนบุริมสิทธิที่ไดรับมาจากการปรับโครงสรางหนี้จาก
สินเชื่อที่มีปญหา รวมทั้งมีเงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ 1 ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2546 อายุโครงการ 10 ป โดยมีนโยบายคุมครองเงินตนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนกอนสิ้นอายุโครงการ ซึ่งธนาคารฯ จัดเปนเงินลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพยเผื่อขาย
นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของธนาคาร (ตามรายละเอียดที่กําหนดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับรายงานประจําปของธนาคาร) มีดังนี้
-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม กําไร / ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาว
บันทึกรับรูเขางบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว แสดงตามมูลคายุติธรรม
ธนาคารฯและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวน
ของผูถือหุนโดยเมื่อมีการจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุน
หักสํารองเผื่อการดอยคาในเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน

มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร

หนวย : ลานบาท
มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน
1. มูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน
1.1 มูลคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลคาตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)
2. กําไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน
3. สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
4. มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนตามวิธี SA

งวดธันวาคม 2552

2,511.93
2,544.03
3,706.29
36.63
208.04

ขอมูลความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย* ตอรายไดสุทธิ (Earnings)
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ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบาย รวมถึงการทดสอบความแมนยําและความถูกตอง (Back Test) แบบจําลองตางๆ ที่ใชในการประเมินความเสี่ยง
ดานตลาดอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งใหมีการรายงานการประเมินเงินกองทุนที่ตองดํารงเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาดให
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง โอกาสที่ธนาคารอาจไมสามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่
กําหนดได อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยใหเปนเงินสด หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอ
ไดทันตามกําหนด
ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพและคุมตนทุนโดยการ
ควบคุมดูแลระดับเงินทุนใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะชําระภาระผูกพันไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
การบริหารความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and
Liabilities Management Committees: ALCO)

ในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองนั้น จะมีเครื่องมือเพื่อใชในการวัด ประเมิน ตลอดจนมี
กระบวนการในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจของธนาคารและ
สถานการณทางเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา ทั้งภายใตภาวะปกติและสถานการณวิกฤต และเปนไปตามขอกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) สวนตางสภาพคลองสะสม (Cumulative Liquidity
Gap) ในชวงระยะเวลาตางๆ และการกระจุกตัวของแหลงที่มาของเงินทุน (Deposit Concentration) เปนตน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ไวสําหรับรองรับกรณี
เกิดวิกฤตสภาพคลอง ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก การขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร และขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสม โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร
ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางมีประสิทธิผล ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง แนวทางการปฏิบัติงาน และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานสากล โปรงใส และ
สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คณะกรรมการธนาคารยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการทําหนาที่พิจารณา หารือ ประเมิน และใหคําแนะนําในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการทุจริต ซึ่งครอบคลุมถึงปจจัยเสี่ยงหลักอันไดแก ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการทํางาน ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปจจัยภายนอก
ธนาคารกําหนดใหผูบริหารหนวยธุรกิจตางๆ (Risk Owner) เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการระบุ
ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และมีผูประสานงานความเสี่ยง (Risk Coordinator) ทําหนาที่
ประสานงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
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กลุมบริหารความเสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการในการiระบุ
ประเมิน ควบคุม รายงาน และติดตามความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและมาตรฐานสากล
ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานภายในธนาคารและบริษัทในเครือตองมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการดังนี้
การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Operational Risk Self Assessment)
ทุกหนวยงานจะตองประเมินความเสี่ยง ทบทวน และรายงานผลอยางสม่ําเสมอใหแกทีมบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการประเมิน มาตรการควบคุม วิเคราะหความเสี่ยง ติดตามผลหลังการแกไข วิธีการดังกลาวนี้
ทําใหทุกหนวยงานตองดําเนินการทบทวน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการและเพิ่มความมั่นใจในการแกปญหาใหไดภายในเวลาที่เหมาะสม
ควบคูไปกับการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของทุกหนวยงาน อาทิ การอนุมัติ และอํานาจอนุมัติ การสอบทานความถูกตองของธุรกรรมตางๆ การแบงแยก
หนาที่ การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการมีแผนการรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนไป
อยางเหมาะสมตามมาตรฐานสากล และนําไปสูการมีบรรษัทภิบาล
•

การรายงานขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ (Loss Incident Reports)
ธนาคารกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่ รายงานขอมูลความเสียหายและสาเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นผาน
ระบบงานที่ธนาคารกําหนด รายงานขอมูลความเสียหายนี้จะเปนขอมูลประกอบที่สําคัญในกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง รวมทั้งยังนําไปใชในการวิเคราะห เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณความเสียหายซ้ํา และ
ยังเปนประโยชนในการพัฒนาแบบจําลองเพื่อทําการคํานวณเงินกองทุนความเสี่ยงดานปฏิบัติการตอไป
•

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
ธนาคารไดกําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่ในการรายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานปฏิบัติการตามรูปแบบที่
กําหนด เพื่อติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวบรวม และนําเสนอตอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของตอไป ภายหลังจากการจัดเก็บขอมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ธนาคารจะนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการวิเคราะหเชิงสถิติและกําหนดระดับที่ยอมรับได (Threshold) เพื่อใชในการติดตามความเสี่ยงผานดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยงที่กําหนดทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอไป
•

กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑใหม (New Product Approval Process)
ธนาคารใหความสําคัญกับการออกผลิตใหมหรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยไดกําหนด
กระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑใหมที่เขมงวด
ใหครอบคลุมการระบุถึงความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสี่ยงดานสินเชื่อ ดานตลาดและดานปฏิบัติการ รวมถึงการกําหนดแนวทางการควบคุมที่เหมาะสม โดย
จะตองผานการพิจารณาและลงนามเห็นชอบรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
•

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารไดใหความสําคัญในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหครอบคลุมในทุก
กิจกรรมที่สําคัญ เพื่อรองรับความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติหรือเหตุการณรุนแรงที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ และสงผลกระทบตอชื่อเสียงและความเชื่อมั่นตอลูกคาของธนาคาร
•
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และบริษัทในเครือ ธนาคารจึงใหมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่องในธุรกิจหลัก และดําเนินการทดสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังกลาวครบถวน
กระบวนการรับเรื่องรองเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา จึงกําหนดใหมี
หนวยงานและระเบียบงานรองรับการรับขอรองเรียนจากลูกคา
หนวยงานกลางที่ตั้งขึ้นมีหนาที่บันทึกขอรองเรียนทุก
รายการบนระบบงานสําหรับรับและติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองชี้แจงปญหาและ
ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กําหนด พรอมทั้งการรายงานผลใหผูบริหารของธนาคารทราบอยางสม่ําเสมอ
•

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ และสนับสนุนผูบริหารใหสามารถบริหารความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คือ ดานตรวจสอบภายใน และทีมกํากับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการและหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ทั้งนี้ ธนาคารไดกําหนดสิทธิ บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของดานตรวจสอบภายใน และหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (ทีมกํากับการปฏิบัติงาน) ขึ้นเปนลายลักษณอักษรภายใตกฎบัตร (Charter) ของ
หนวยงานดังกลาว และไดเผยแพรใหแกพนักงานธนาคารทุกคนไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน

•

เงินกองทุนรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ธนาคารไดมีการคํานวณเงินกองทุนสําหรับรองรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการโดยวิธี Basic Indicator Approach
(BIA) ซึ่งธนาคารมีแผนที่จะขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยวิธี Standardized Approach (SA-OR) ในอนาคต
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (โดยวิธี BIA)
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