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ประจํางวดธันวาคม 2553
บทนํา
ธนาคารมุ่งทีจะใช้หลักการบริหารความเสียงทีมีมาตรฐาน เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผลประกอบการ
และฐานะการเงินและเพิมมูลค่ากิจการของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การบริหาร และควบคุมความเสียงของ
ธนาคารมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือยึดเป็ นหลักปฏิบตั ทิ ดีี สาํ หรับองค์กร ธนาคารจะยอมรับความเสียงตราบเท่าที
พิจารณาเห็นว่าคุม้ ค่ากับผลตอบแทนทีจะได้รบั และอยู่ภายในระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยหลักการดังกล่าวนี2ได้ถกู
นําไปใช้ปฏิบตั กิ บั บริษทั ในเครือของธนาคารด้วย
นอกจากนี2 การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร ถือว่าเป็นส่วนหนึงทีธนาคารให้ความสําคัญ ธนาคารจึงได้มกี ารจัดทํารายงานการเปิดเผยข้อมูลขึน2 มา เพือ
ช่วยสนับสนุนให้บุคคลภายนอกหรือผูเ้ กียวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลประเมินความเข้มแข็งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินได้เป็ นอย่างดี

ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application)
การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ BASEL ll – Pillar 3 นี> ครอบคลุมถึงข้อมูล
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation) ซึงประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีสจํากัด (เดิมชือ “บริษทั บีท ี ลีสซิง จํากัด”)
บริษทั เวิลด์ลสี จํากัด (เดิมชือ “บริษทั บีท ี เวิลด์ลสี จํากัด”)
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชือ “บริษทั หลักทรัพย์ บีท ี จํากัด”)
บริษทั ซีทคี อลล์ จํากัด (เดิมชือ “บริษทั บีทที ปรึ
ี กษ◌ุ รกิจ จํากัด)

โครงสร้างเงิ นกองทุน (Capital structure)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทัง> สิน> 17,159 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชัน> ที 1
จํานวน 10,567 ล้านบาท และกองทุนชัน> ที 2 จํานวน 6,592 ล้านบาท โดยในจํานวนนี> เป็นตราสารทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารนับเป็ นเงินกองทุนชัน> ที 2 ได้แก่ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวจํานวน 3,337 ล้านบาท และหุน้
กูด้ อ้ ยสิทธิทมีี ลกั ษณะคล้ายทุน 2,500 ล้านบาท ในขณะทีเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวมทัง> สิน> จํานวน 17,495
ล้านบาท โดยที Capital Adequacy Ratio: CAR โดยใช้วธิ กี ารตามมาตรฐานและตามหลักเกณฑ์ของ Basel ll ของ
ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอยูท่ ระดั
ี บ 14.7% และ 14.9% ตามลําดับ ซึงมีจํานวนสูงกว่าเกณฑ์ขนั > ตําของทางการ
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ซึงทําให้ธนาคารมันใจว่าระดับเงินกองทุนนี>สงู มากพอทีจะรองรับความผันผวนต่างๆ ทางเศรษฐกิจทีจะส่งผลต่อการ
ดําเนินงานของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินในอนาคต
โครงสร้างเงินกองทุน (Capital Structure)

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมีการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel ll ที
ครอบคลุมความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสียงด้านตลาด (Market Risk) และความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
(Operational Risk) ซึงธนาคารได้มกี ารกําหนดวิธกี ารดํารงเงินกองทุนรองรับความเสียงในแต่ละด้านของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินดังนี2
ประเภทความเสี"ยง
1. ความเสียงด้านเครดิต
2. ความเสียงด้านตลาด
3. ความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร

วิธีการดํารงเงิ นกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ทัง2 นี2 ธนาคารมีแผนทีจะปรับเปลียนวิธกี ารดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารจากวิธี Basic
Indicator Approach เป็ นวิธี Standardised Approach (SA-OR) ในอนาคต สําหรับความเสียงด้านเครดิต ธนาคารได้เริม
จัดเก็บข้อมูล สําหรับใช้ทดลองการคํานวณเงินกองทุนด้วยวิธี Internal Rating Base Approach: IRB ในอนาคต ซึง
2

จะต้องเป็ นไปตามเงือนไขของระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลทีนํามาใช้สาํ หรับการคํานวณด้วยวิธนี 2ที กํี าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของการคํานวณเงินกองทุนด้วยวิธี IRB
ในอนาคตอีกครัง2 หนึง
มูลค่าเงิ นกองทุนขัน+ ตํา" ที"ต้องดํารงสําหรับความเสี"ยงด้านเครดิ ต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์โดยวิธี SA

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทัง2 สิน2 ต่อสินทรัพย์
เสียง 14.7% และ 14.9% ตามลําดับ และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน2 ที 1 ต่อสินทรัพย์เสียง 9.0% และ 9.3% ตามลําดับ
ซึงสูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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อัตราส่วนเงินกองทุนทัง+ สิ+นต่อสิ นทรัพย์เสี"ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน+ ที" 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี"ยง

ข้อมูลที" เกี"ยวข้องกับกระบวนการบริ หารความเสี"ยงและการประเมินความเสี" ยงด้านต่างๆ
(Risk exposure and assessment)
กระบวนการบริ หารความเสี"ยง
ในการประกอบธุรกิจจะมีความเสียงหลักๆ ทีเกียวข้อง 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเสียงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสียงด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity
Risk) และความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ธนาคารเชือมันว่าคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารความ
เสียงมีความสําคัญต่อการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจอย่างยังยืน และเพือให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินสามารถดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสียงให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ ธนาคารได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสียงของธนาคารซึงประกอบด้วยผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในงานธนาคาร
พาณิชย์ทาํ หน้าทีทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสียงทีมีความเหมาะสมก่อนนําเสนอเพือให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และกํากับให้การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานเป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสียงและอยู่
ภายใต้เพดานความเสียงทีกําหนด เพือให้มนใจว่
ั าความเสียงต่างๆ ได้มกี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยกระบวนการพิจารณาตัดสินใจทีโปร่งใส ทัง2 นี2 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีหน่วยงานบริหาร
ความเสียงซึงเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอืนๆหรือบางบริษทั จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีระดับบริหาร
รับผิดชอบงานด้านความเสียงทําหน้าทีพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสียง
ภายในทีเหมาะสม หน่วยงานบริหารความเสียงหรือบุคคลทีได้รบั มอบหมายจะทําหน้าทีสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีของ
คณะกรรมการบริหารความเสียง ตลอดจนช่วยฝา่ ยจัดการในการบริหารความเสียงทีเกิดขึน2 ในการดําเนินธุรกิจ

โครงสร้างและหน้ าที"ความรับผิดชอบของหน่ วยงานที"เกี"ยวข้องกับการบริ หารความเสี"ยง
ธนาคารมีสายงานบริหารความเสียงทีทําหน้าทีดูแลเฉพาะเกียวกับงานบริหารความเสียง โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มงานย่อยๆ ทีสําคัญ 4 กลุ่ม คือ
1. ด้านบริหารความเสียงด้านเครดิตและปฏิบตั กิ าร และทีมบริหารความเสียงด้านตลาด มีหน้าที
หลักทีสําคัญ คือ จัดทํานโยบายการบริหารความเสียงในภาพรวม กําหนดแนวทางการ
ปฏิบตั งิ าน กําหนดเพดานความเสียง พัฒนาแบบจําลองสําหรับวัดความเสียง การควบคุม
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ติดตาม และรายงานข้อมูลความเสียงในภาพรวม รวมถึงการเป็นทีปรึกษาในการบริหารความ
เสียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2. ทีมนโยบายความเสียงและบริหารความเสียงกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีหน้าทีในการจัดทํา
นโยบายสินเชือ กํากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายของธนาคาร
และทางการ
3. ทีมกลันกรองสินเชือ มีหน้าทีวิเคราะห์ความเสียงของลูกหนี2รายตัว พร้อมทัง2 เสนอแนะความ
คิดเห็นทีจะลดความเสียง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ
4. สํานักวิจยั มีหน้าทีนําเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการนําข้อมูล
เหล่านัน2 ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
โครงสร้างสายบริหารความเสี"ยง

ในการกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายความเสียงตามแนวทางทีธนาคารกําหนดนัน2
หน่วยงานของธนาคารทีรับผิดชอบในด้านความเสียงนัน2 ๆจะเป็นผูด้ แู ลกลุ่มธุกจิ ทางการเงินด้วย โดยทีมนโยบายความ
เสียงและบริหารความเสียงกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน มีหน้าทีในการประสานงานและติดตามเพือให้การบริหารความเสียงใน
เรืองต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
การประเมินความเสี"ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร
ความเสี"ยงด้านกลยุทธ์ เป็ นความเสียงทีเกิดจากการกําหนดและปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานทีไม่
เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน และความมันคงของกิจการ และโอกาสในการประสบความสําเร็จได้ การ
บริหารและลดความเสียงด้านกลยุทธ์เป็ นปจั จัยทีธนาคารให้ความสําคัญอย่างยิงมาโดยตลอด จึงกําหนดให้การจัดทําแผน
กลยุทธ์และแผนธุรกิจประจําปีของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีหน่วยงานทีเกียวข้องเข้าร่วมกับสายบริหาร
ความเสียงในการพิจารณากลันกรองอย่างถีถ้วน มีการทํา SWOT Analysis อย่างรัดกุมเพือให้มนใจว่
ั าแผนและเป้าหมาย
ธุรกิจสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ ผูบ้ ริหารระดับสูงมีสว่ นร่วมในกระบวนการกําหนดแผนและเป้าหมายอย่างใกล้ชดิ และ
นําเสนอเพือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาและอนุมตั ิ สําหรับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจําปีของกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินจะผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการของบริษทั นัน> ๆก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
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นอกจากนัน> หลังจากทีได้เริมมีการดําเนินการตามแผน คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการคณะต่างๆ ที
เกียวข้องจะมีการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการอย่างสมําเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแผนและเป้าหมายทีกําหนด
ไว้
ความเสียงทีกระทบต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ทสํี าคัญ จําแนกได้ดงั นี>
1. ความเสียงจากความไม่แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เนืองจากภาวะเศรษฐกิจ

และการแข่งขันเป็ นปจั จัยภายนอกทีต้องให้ความเอาใจใส่ หากแผนธุรกิจไม่สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจอาจทําให้มผี ลประกอบการไม่เป็นไปตามทีคาดหวังไว้ ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับ
การติดตามการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ดังนัน> เพือลดความเสียงดังกล่าว สํานักวิจยั
ร่วมกับด้านกลยุทธ์จะมีการติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแข่งขัน
อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง การวิเคราะห์และประเมินคูแ่ ข่งขันอย่างสมําเสมอ โดยจะมี
การรายงานผลวิจยั เชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการต่างๆ ทีเกียวข้องเพือ
พิจารณาดําเนินการทีเหมาะสมต่อไป

อนึง เพือให้ธนาคารสามารถมุ่งเน้นการดําเนินงานทีเป็ นธุรกิจ/ธุรกรรมเฉพาะของธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารได้มกี ารแยก Good Bank ออกจาก Bad Bank โดยได้มกี ารขายหุน้ บบส. สาทร
ให้แก่ CIMB Group และขายสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของธนาคารให้แก่ บบส สาทร. นอกจากนัน>
ยังได้มกี ารขายหุน้ สามัญบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บีท ี จํากัด ทีธนาคารถือทัง> หมด
ให้แก่ CIMB-Principal Asset Management Berhad (“CPAM”) ในปี 2553 ทีผ่านมา
ความเสียงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชดิ เพือให้มนใจว่
ั า ธนาคารมีความน่าเชือถือและ
สามารถรับผิดชอบต่อการให้บริการทัง> ประเภทเงินฝากและสินเชือ โดยการรักษาเงินกองทุนให้
เพียงพอทัง> ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบ
สภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้กําหนดแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตลอดจน
แผนปฏิบตั กิ ารในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด หนึง
ในเครืองมือทีธนาคารใช้คอื BIS Trigger ซึงสายกลยุทธ์และการเงินร่วมกับสายบริหารความ
เสียงใช้เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังนัน> การกําหนดให้มกี ารดํารงเงินกองทุนเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์เสียง หรือเรียกว่า Capital to
Risk Weighted Asset Ratio เป็ นมาตรการสําคัญประการหนึงทีจะควบคุมฐานะความมันคงของ
ธนาคารไม่ให้ธนาคารสร้างสินทรัพย์เสียงมากเกินไปกว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้เมือเทียบกับ
เงินกองทุน
2. ความเสียงจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการทีไม่เหมาะสม ธนาคารตระหนักดีวา่

โครงสร้างองค์กรนับเป็ นส่วนสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตัง> คณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยบุคลากรภายใน
ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ให้ทาํ หน้าทีและรับผิดชอบงานต่างๆ ตามทีกําหนด โดยมี
กระบวนการซึงตรวจสอบและถ่วงดุลซึงกันและกัน ตามหลักการกํากับดูแลและการปฏิบตั งิ านที
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ดี อันจะทําให้การทําธุรกรรมต่างๆ มีความถูกต้องเทียงตรงและการดําเนินการตามแผนธุรกิจ
เป็ นไปอย่างราบรืน
ในการที CIMB Bank Berhad เข้ามาเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย นัน2 ได้มกี าร
ถ่ายทอดความรูใ้ นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสียงให้แก่ธนาคารอีก
ด้วย รวมทัง2 การปรับเปลียนระบบงานด้าน Treasury (Murex System) และระบบงานการอนุมตั ิ
สินเชือแบบอัตโนมัตสิ าํ หรับธุรกิจสินเชือรายย่อย ทําให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจได้ตาม
เป้าหมาย โดยมีระบบการควบคุมและบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี2 ธนาคาร
กําลังเตรียมการเปลียนระบบงาน Core Banking เพือให้ธนาคารมีกระบวนการปฏิบตั งิ านทีเป็ น
มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว และสามารถรองรับการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที
หลากหลาย รวมทัง2 การแข่งขันทีเพิมขึน2 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
ความเสี"ยงด้านเครดิ ต เป็ นความเสียงทีเกิดจากการทีลูกหนี2หรือคูส่ ญ
ั ญาอาจไม่ปฏิบตั ติ ามภาระหรือพันธะทีมีต่อกัน
ตามทีระบุไว้ในสัญญาเงินกูห้ รืออืนๆ หรือการทีคุณภาพของลูกหนี2อาจมีการเสือมถอยลง และทําให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
การบริหารความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk Management) มีวตั ถุประสงค์หลักเพือเสริมสร้างมูลค่าแก่ผถู้ อื
หุน้ เพือให้มนใจว่
ั ารายได้สทุ ธิทจะได้
ี รบั สอดคล้องและคุม้ ค่ากับระดับความเสียงดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นความเสียงเฉพาะ
รายลูกค้าหรือเฉพาะรายการและความเสียงโดยภาพรวม
ทัง2 นี2 ภายใต้นโยบายบริหารความเสียงด้านเครดิต ธนาคารได้จดั ให้มกี ระบวนการบริหารจัดการความเสียง
เทคนิคการวัดความเสียงและการควบคุมความเสียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุล มีการกําหนดหน้าที
อย่างชัดเจน ระหว่างผูท้ าํ หน้าทีด้านการตลาด ผูว้ เิ คราะห์สนิ เชือ ผูป้ ระเมินสินเชือ ผูอ้ นุมตั สิ นิ เชือ และผูบ้ ริหารจัดการ
ความเสียง
ธนาคารได้พฒ
ั นาและใช้เครืองมือในการประเมินความเสียงด้านเครดิตทีเหมาะสมกับประเภทของลูกค้า
เช่น เครืองมือจัดระดับความเสียง (Risk Grading Tools) ซึงพัฒนาและใช้สาํ หรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่
เครืองมือกลันกรองและประเมินความเสียง (SMEs Filter) สําหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และระบบประเมิน
โดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้ารายย่อยทัง2 สินเชือไม่มหี ลักประกันและสินเชือมีหลักประกันทัง2 ของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในขณะเดียวกันการปรับปรุงกรอบและวิธปี ฏิบตั กิ ารเกียวกับการบริหารความเสียงสําหรับ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึงเริมดําเนินการระหว่างปี 2552-2553 จะยังคงมีการดําเนินการต่อไป เพือสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียงของธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB
Group)

นอกจากนี2 ในเรืองของความเสียงจากหนี2ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) เป็นความเสียงทีสําคัญทีกระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน2 ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับการ
ติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ชดิ และระมัดระวัง และมีการตัง2 สํารองค่าเผือหนี2สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี2
ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าทีมีปญั หาในเชิงรุกเพือเป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้สนิ เชือด้อยคุณภาพ
ลง สําหรับการบริหารความเสียงด้านเครดิตระดับ Portfolio นัน2 ธนาคารตระหนักถึงความเสียงจากการกระจุกตัวของ
สินเชือ โดยมีการกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limits) ในระดับทีเหมาะสม เช่น เพดานความเสียงของประเทศคู่สญ
ั ญา
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(Country exposure limit) เพดานความเสียงในการให้เงินกูย้ มื แก่ลกู ค้าต่อราย เพดานความเสียงตามประเภทธุรกิจ รวมทัง2
การกําหนดและควบคุมเพดานสําหรับ Override limit ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เป็ นต้น

นอกจากนี2 ธนาคารยังได้มกี ารกําหนดนโยบายและกระบวนการทีเกียวข้องกับความเสียงด้านเครดิต เพือ
ช่วยในการป้องกันหรือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน2 ในอนาคต ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี2
•

การปรับลดความเสี"ยงด้านเครดิ ต

ธนาคารมีนโยบายการให้สนิ เชือโดยให้ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี2 โดยพิจารณากระแส
เงินสดจากการดําเนินงานของลูกค้า ซึงเป็ นแหล่งหลักทีจะมาชําระหนี2 แต่ธนาคารก็ให้ความสําคัญต่อหลักประกันทีจะมา
คํา2 ประกันการกูย้ มื ด้วย เพือเป็ นแหล่งรองของการชําระหนี2และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารในกรณีทลูี กค้าผิด
นัดชําระหนี2 สําหรับทรัพย์สนิ ทีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลักประกันส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี2 ตราสารทุน ทีดินสิงปลูกสร้าง เป็ นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสียงของการให้สนิ เชือ นอกจากนี2ธนาคารได้จดั ทํานโยบายการประเมินราคาและ
ตีราคาหลักประกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสียงอย่างมีประสิทธิผล และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันทีธนาคารรับไว้จะต้องมีการประเมินราคาและความถีในการประเมินจะต้อง
เป็ นไปตามนโยบายทีธนาคารกําหนดไว้
สําหรับการปรับลดความเสียงด้านเครดิตเพือใช้ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ได้แก่
-

-

-

•

หลักประกันทางการเงิน ธนาคารได้มกี ารนําหลักประกันทางการเงินมาใชัในการปรับลดความเสียง
ด้านเครดิต เช่น เงินสด เงินฝาก พันธบัตร ตั Bวเงินคลัง เป็ นต้น โดยธนาคารเลือกใช้การปรับลดความ
เสียงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Simple
การหักกลบหนี2ในงบดุล ธนาคารมีสญ
ั ญาเงินกูม้ าตรฐาน ทีธนาคารสามารถใช้หกั กลบหนี2 กับเงินฝาก
ของคูส่ ญ
ั ญารายเดียวกัน และยังใช้ Global Master Repurchase Agreement กับการทําธุรกรรม
Repo-style transaction กับคูค่ า้ ประเภทสถาบันทุกราย
การคํ2าประกัน และอนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต ธนาคารใช้ประโยชน์จากผูค้ า2ํ ประกันในการปรับลดความเสียง
ด้านเครดิต ในกรณีทผูี ค้ า2ํ ประกันเป็นรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินทีมี
นํ2าหนักความเสียงตํากว่าลูกหนี2 โดยสําหรับผูค้ า2ํ ประกันทีเป็ นนิตบิ ุคคล และบุคคลคํา2 ประกัน ซึงมีอยู่
เป็ นจํานวนมาก ธนาคารไม่ได้นํามาใช้ในการปรับลดความเสียงด้านเครดิต เนืองจากธนาคารได้
กําหนดให้น2ําหนักความเสียงของลูกหนี2ธุรกิจเอกชนทุกรายเท่ากับ 100% ตามทีธนาคารได้รบั อนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง2 นี2 สําหรับการคํานวณเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้านเครดิต
ธนาคารในปี 2553 ธนาคารไม่มรี ายการปรับลดความเสียงด้านเครดิตประเภทนี2 จึงใช้เฉพาะ
หลักประกันทางการเงินตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในการปรับลดความเสียงด้านเครดิต

นโยบายการควบคุมดูแล และการติ ดตามลูกหนี+

ธนาคารได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ านในการติดตามหนี2ทมีี ปญั หาและมีแนวโน้มทีจะมีปญั หาอย่าง
ใกล้ชดิ เพือสามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพือให้การปฏิบตั งิ านในเรืองการติดตามหนี2ทมีี
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ั
ปญั หาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั งิ านตัง2 แต่ประเภทลูกหนี2ทเริ
ี มมีแนวโน้มทีจะมีปญหา
(Watch-list) จนถึงลูกหนี2ทถูี กจัดชัน2 สงสัยจะสูญ และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างสมําเสมอเพือปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดยี งขึ
ิ น2 โดยธนาคารได้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกลุ่มลูกหนี2 Watch-list และหลักเกณฑ์
การจัดชัน2 หนี2ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ นอกเหนือจากเกณฑ์การค้างชําระ สําหรับลูกหนี2กลุม่ Watch-list และลูกหนี2ชนั 2 กล่าวถึง
เป็ นพิเศษ ธนาคารกําหนดให้มกี ารจัดทํารายงาน Pre-NPL Monitoring Report เพือติดตามลูกหนี2กลุ่มนี2อย่างใกล้ชดิ ซึงการ
รายงานได้จดั แบ่งลูกหนี2เหล่านี2ออกเป็นสองกลุม่ คือกลุ่มทีมีความเสียงสูง หรือกลุม่ Special Alert List (SAL) และกลุ่มทีมี
ความเสียงตํากว่า (Non SAL) สําหรับลูกค้ากลุ่ม NPL (ลูกหนี2จดั ชัน2 ตํากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) จะมีการจัดทํา
รายงาน NPL Management Report ทุกเดือน โดยจะมีการรายงาน Pre-NPL Monitoring Report และ NPL Management Report
ต่อผูบ้ ริหารระดับสูงให้รบั ทราบและกําหนดทิศทางดําเนินการ
การควบคุมและติดตามลูกหนี2ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขหนี2มปี ญั หาได้ทนั
กาล เป็ นการลดความเสียงของธนาคาร และช่วยลูกหนี2ให้มกี ารปรับโครงสร้างหนี2ได้
สําหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารจะเริมติดตามให้มกี ารชําระหนี2ทค้ี างชําระตัง2 แต่ 5 วันขึน2 ไปโดยส่งมอบให้
บริษทั ซีที คอลล์ จํากัดเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยกําหนดวิธปี ฏิบตั อิ ย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาค้างชําระ เช่น ในช่วงค้าง
ชําระไม่เกิน 60 วันและผลจากการติดตามทวงถามชําระ ถ้าลูกค้าต้องการปรับโครงสร้างหนี2 และสามารถเจรจาในเงือนไข
ได้ ก็จะเกิดการปรับโครงสร้างหนี2ขน2ึ แต่ถา้ ไม่สามารถดําเนินการใดๆได้ภายใน 90 วันจะส่งให้บริษทั ภายนอกทีมีการ
เชียวชาญในการติดตามหนี2ต่อไป และเมือมีการค้างชําระครบ 180 วันจะส่งคืนธนาคารเพือธนาคารจะส่งต่อให้บริษทั
บริหารสินทรัพย์สาทร จํากัดเพือดําเนินการตามทวงถามหนี2/ปรับโครงสร้างหนี2ต่อไป
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีทําธุรกิจเกียวกับการให้สนิ เชือประกอบด้วย 2 บริษทั คือ
1. บริษท
ั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ> รถยนต์ บริษทั มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิ
เรืองการเรียกเก็บเงินเพือกําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับลูกหนี2ปกติจนถึงค้างชําระ 60 วัน และระเบียบ
ปฏิบตั เิ รือง การติดตามและเร่งรัดหนี2 สําหรับลูกหนี2ทค้ี างชําระตัง2 แต่ 61 วันขึน2 ไปเพือให้การเก็บ

ติดตามหนี2เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตามหนี2บริษทั จะใช้วธิ โี ทรศัพท์ตดิ ต่อลูกหนี2กรณีคา้ ง
ชําระไม่เกิน 60 วันและมีการจัดทํารายงานบันทึกผลการติดตามลูกหนี2 วิเคราะห์ผลการเรียกเก็บเงิน
และจัดทําแผนการปฏิบตั งิ าน เมือลูกหนี2คา้ งชําระเกินกว่า 60 วัน (2 งวด) จะจัดทําหนังสือให้ชาํ ระเงิน
ค่าเช่าซือ2 ทีค้างชําระนอกเหนือจากการทวงถาม และเมือค้างชําระครบ 180 วัน จะจัดทําหนังสือให้
ชําระหนี2และบอกเลิกสัญญาเช่าซือ2 กรณีทลูี กหนี2ทไม่
ี สามารถชําระหนี2ได้จะดําเนินการยึดรถและ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดต่อไป
2. บริษท
ั เวิลด์ลสี จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซือ> รถจักรยานยนต์ มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั เิ รืองการ
ติดตามหนี2และการบอกเลิกสัญญาเพือให้การเก็บติดตามหนี2เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จะเริม
โทรศัพท์เจรจาทวงถามเมือผิดนัดชําระเกินกว่า 3 วันขึน2 ไป และเมือค้างชําระ 1 งวดจะออกจดหมาย
เตือนให้ชําระหนี2นอกเหนือจากการทวงถาม และเมือค้างชําระ 3-5 งวดจะจัดทําหนังสือบอกเลิกสัญญา
ดําเนินการยึดรถและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดต่อไป
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นโยบายการปรับโครงสร้างหนี+

ธนาคารมีนโยบายทีจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี2ให้แก่ลกู หนี2ทให้
ี ความร่วมมือ มีศกั ยภาพและ
แนวโน้มสามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีตกลงใหม่ได้ ทัง2 นี2เพือให้ธนาคารและลูกหนี2ได้รบั ประโยชน์จากการปรับปรุง
โครงสร้างหนี2รว่ มกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รบั ชําระหนี2คนื สูงสุด หรือมีสว่ นสูญเสียตําสุด ในขณะทีลูกหนี2จะยังคง
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไป แต่อาจต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี2ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้เป็ นการหลีกเลียงการจัดหนี2 การกันเงินสํารอง และ
หลีกเลียงหลักเกณฑ์การระงับรับรูด้ อกเบีย2 ค้างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี2ทงั 2 ทีเป็นหนี2ทวไปและหนี
ั
2มปี ญั หา โดยธนาคารจะถือปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ขนั 2 ตอนวิธกี ารทีได้กาํ หนดไว้สาํ หรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี2 ซึงครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ลกู หนี2
การอนุมตั ิ การจัดทําเอกสารสัญญา การติดตามและประเมินผล ซึงการปฏิบตั ดิ งั กล่าวสามารถตรวจสอบควบคุมได้ และ
สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี2แล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินอืนหรือบุคคลทีสามทีเป็ นผูช้ าํ นาญการ
เฉพาะ ซึงได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทีปรึกษาทางการเงิน หรือเป็ นบริษทั ทีปรึกษาทางการเงินทีมีชอเสี
ื ยงและ
ประสบการณ์ ทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี2แทนธนาคารได้ โดยเงือนไขปรับปรุงโครงสร้างหนี2จะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ หรือคณะกรรมการธนาคาร หรือผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ติ ามคําสังของธนาคาร
• แนวทางที"ใช้ในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision
ธนาคารกําหนดให้มกี ารจัดชัน2 สินทรัพย์ทงั 2 ปจั จัยเชิงปริมาณ (Quantitative) คือ พิจารณาระยะเวลาทีค้าง
ั ยเชิงคุณภาพ (Qualitative) คือ พิจารณาปจั จัยต่างๆ ทีจะมีผลต่อความสามารถในการชําระหนี2 โดยจะ
ชําระ และปจจั
พิจารณาจัดชัน2 ตามชัน2 ทีด้อยกว่าระหว่างการจัดชัน2 เชิงปริมาณกับการจัดชัน2 เชิงคุณภาพ
สําหรับลูกหนี2ทจัี ดชัน2 ปกติ (รวมลูกหนี2ทผ่ี านการปรับปรุงโครงสร้างหนี2และชําระเป็ นปกติตามเงือนไข) และ
ลูกหนี2จดั ชัน2 กล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารกันสํารองในอัตราร้อยละ 1 และ 2 ตามลําดับของยอดหนี2เงินต้นคงค้าง (ไม่รวม
ดอกเบีย2 ) หลังหักมูลค่าหลักประกันตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสําหรับลูกหนี2ดอ้ ย
คุณภาพ (จัดชัน2 หนี2ตากว่
ํ ามาตรฐาน หรือด้อยกว่า) ธนาคารได้กนั เงินสํารองในอัตราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่าง
ยอดหนี2ตามบัญชีกบั มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รบั จากลูกหนี2 หรือมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดที
คาดว่าจะได้รบั จากการจําหน่ายหลักประกัน โดยใช้อตั ราดอกเบีย2 คิดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะจําหน่ายหลักประกันได้
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การตัดจําหน่ายลูกหนี2เป็ นหนี2สญ
ู และหนี2สญ
ู ทีได้รบั คืนจะนําไปลดหรือเพิม
ยอดค่าเผือหนี2สงสัยจะสูญ
สําหรับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีดําเนินธุรกิจเช่าซื2อคือบริษทั เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด และบริษทั
เวิลด์ลสี จํากัด การจัดชัน2 หนี2จะจัดตามระยะเวลาทีค้างชําระตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยกําหนด ส่วน
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ปฏิบตั ติ ามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
10

•

คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี+ และการด้อยค่าของสินทรัพย์

ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายการบัญชีทสํี าคัญทีเกียวข้องกับการผิดนัดชําระหนี2 โดยธนาคารพิจารณาจาก
ลูกหนี2 NPL ทีผิดนัดชําระเงินต้นหรือดอกเบีย2 เกินกําหนด 3 เดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ
สําหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ ธนาคารกําหนดนิยามไว้หลากหลายประเภท ซึงขึน2 อยูก่ บั ประเภทของ
สินทรัพย์ โดยสามารถแบ่งออกตามแต่ละประเภทได้ดงั นี2
เงินให้สนิ เชือ : ธนาคารใช้การประมาณสํารองหนี2สญ
ู ทีคาดว่าจะเกิดขึน2 จากเงินให้สนิ เชือเมือลูกหนี2มปี ญั หา
ในการจ่ายชําระคืนหนี2เงินต้นและดอกเบีย2 โดยใช้หลักเกณฑ์การตัง> ค่าเผือหนี>สงสัยจะสูญของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการตัง> สํารองทีคาดว่าจะเกิดขึน> จากเงินให้สนิ เชือเมือลูกหนี>มปี ญั หาในการจ่ายชําระ
คืนหนี>เงินต้นและดอกเบีย> โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี>รายตัว ระยะเวลาของการผิดนัดชําระหนี> การใช้
ประมาณการจากข้อมูลสถิตใิ นอดีต มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ
สําหรับลูกหนี2ธุรกิจหลักทรัพย์ ทีประกอบด้วยลูกหนี2บญ
ั ชีเงินสด ลูกหนี2บญ
ั ชีมาร์จน2ิ ลูกหนี2ทรัพย์สนิ วาง
ประกัน และลูกหนี2อนื เช่น ลูกหนี2ซอ2ื หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสดไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด ลูกหนี2ทอยู
ี ่
ระหว่างดําเนินคดี ประนอมหนี2หรือผ่อนชําระ ซึงค่าเผือหนี2สงสัยจะสูญ ถูกกําหนดตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงกําหนดให้ธุรกิจหลักทรัพย์จดั ลูกหนี2เป็น 3 ประเภท และบันทึก
ค่าเผือหนี2สงสัยจะสูญขัน2 ตําตามอัตราทีกําหนดไว้สาํ หรับลูกหนี2แต่ละประเภท และยังได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การคํานวณ
มูลค่าหลักประกันทีนํามาใช้ในการคํานวณค่าเผือหนี2สงสัยจะสูญด้วย นอกจากนี2ยงั มีการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี2
ทีคาดว่าอาจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยใช้ความเห็นและประสบการณ์ของฝา่ ยบริหาร
ลูกหนี2ทจัี ดประเภท 3 แบบคือ
1. มูลหนี2จดั ชัน2 สูญ
2. มูลหนี2จดั ชัน2 สงสัย
3. มูลหนี2จดั ชัน2 ตํากว่ามาตรฐาน

เครืองมือทางการเงิน : ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มกี ารซือ2 ขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ2 ขาย ธนาคารประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินโดยคํานวณตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับกันทัวไป หรือมูลค่าทีประมาณโดยผูจ้ ดั หาตราสาร ซึงตัวแปรทีใช้ในการ
คํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการ
เปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ : ธนาคารจะพิจารณาว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและ
เป็ นระยะเวลานานหรือไม่
ทรัพย์สนิ รอการขาย : ธนาคารจะพิจารณาว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืนของทรัพย์สนิ มีมลู ค่าลดลงกว่า
มูลค่าตามบัญชี โดยธนาคารจะพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สนิ ประเภท คุณลักษณะและสภาพคล่องของ
ทรัพย์สนิ
11

• ข้อมูลฐานะที"เกี"ยวข้องกับความเสี"ยงด้านเครดิต โดยวิ ธี Standardised Approach (SA)
มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที"สาํ คัญก่อนพิ จารณาผลการปรับลดความเสี"ยงด้านเครดิต

12

มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลที"สาํ คัญก่อนพิ จารณาผลการปรับลดความเสี"ยง
ด้านเครดิ ต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี+ ณ เดือนธันวาคม 2553

13

มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลก่อนพิจารณาผลการปรับลดความเสี"ยงด้านเครดิ ต จําแนกตามอายุสญ
ั ญาที"เหลือ

14

มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบีย+ ค้างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี+ ก่อนพิ จารณาผลการปรับลด
ความเสี"ยงด้านเครดิ ต จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี+ และตามเกณฑ์การจัดชัน+ ที"ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ณ เดือนธันวาคม 2553

15

มูลค่าของเงินสํารองที"กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และหนี+ สญ
ู ที"ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด สําหรับเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบีย+ ค้างรับและเงินลงทุนในตรา
สารหนี+ * จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาค ณ เดือนธันวาคม 2553
หน่ วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม

เฉพาะธนาคาร

เดือ นธันวาคม 2553
เงิ นให้สินเชื"อ รวมดอกเบี+ยค้างรับ(1)
ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี+

1. ประเทศไทย
2. กลุ่มเอเซียแปซิฟิค ไม่รวมประเทศไทย
รวม

General
Provision

1,293

เงิ นลงทุน
มูลค่าหนี+ สญ
ู ที"ตดั
ในตราสารหนี
+
Specific
ออกจากบัญชี
Specific Provision
Provision
ระหว่างปี
1,312
1,268
56
13
1,325
1,268
56

เดือนธันวาคม 2553
เงิ นให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรับ(1)
General
Provision

1,257

เงิ นลงทุน
มูลค่าหนี+ สญ
ู ที"ตดั
ในตราสารหนี
+
Specific
ออกจากบัญชี
Specific Provision
Provision
ระหว่างปี
1,179
981
56
1,179
981
56

เดือนธันวาคม 2552
เงิ นให้สินเชื"อรวมดอกเบี+ยค้างรับ(1)
General
Provision

265

เงิ นลงทุน
มูลค่าหนี+ สญ
ู ที"ตดั
ในตราสารหนี
+
Specific
ออกจากบัญชี
Specific Provision
Provision
ระหว่างปี
3,983
2,332
57
3,983
2,332
57

(1) มูลค่าเงินสํารองทีกันไว้และหนี2สูญทีตัดออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชือรวมดอกเบี2ยค้างรับ (รวมเงินให้สินเชือและดอกเบี2ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย)

16

มูลค่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบีย+ ค้างรับ* ก่อนการพิจารณาปรับลดความเสี"ยงด้านเครดิต จําแนก
ตามประเภทธุรกิ จ และเกณฑ์การจัดชัน+ หนี+ ที" ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

17

มูลค่าของเงินสํารองที"กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) และมูลค่าของหนี+ สญ
ู ที"ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวด สําหรับเงินให้สินเชื"อรวมดอกเบีย+ ค้างรับ *จําแนก
ตามประเภทธุรกิ จ
หน่ วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม

เฉพาะธนาคาร

งวดธันวาคม 2553
ประเภทธุรกิจ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุ ตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือทีอยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อุ ปโภคบริโภคส่ วนบุ คคล
รวม

General
Provision

Specific
Provision

1,293

0
622
15
212
55
0
420
1,325

มูลค่าหนี+ สญ
ู ที"ตดั
ออกจากบัญชี
ระหว่างปี
0
329
6
0
933
1,268

งวดธันวาคม 2552

งวดธันวาคม 2553
General
Provision

1,257

Specific
Provision
0
622
15
212
55
0
274
1,179

มูลค่าหนี+ สญ
ู ที"ตดั
ออกจากบัญชี
ระหว่างปี
0
329
6
0
646
981

General
Provision

265

Specific
Provision
23
2,502
257
627
167
0
407
3,983

มูลค่าหนี+ สญ
ู ที"ตดั
ออกจากบัญชี
ระหว่างปี
85
94
2,153
2,332

* รวมเงินให้สินเชือรวมดอกเบี2ย ค้างรับและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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Reconciliation ของการเปลี"ยนแปลงมูลค่าของเงินสํารองที"กนั ไว้ (General provision และ Specific provision) สําหรับเงิ นให้สินเชื"อรวมดอกเบีย+ ค้างรับ *

หน่ วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม

เฉพาะธนาคาร

งวดธันวาคม 2553
รายการ

General
Provision

เงินสํารองทีกันไว้ต้นปี
หนี2สู ญตัดออกจากบัญชีระหว่างปี
เงินสํารองทีกันไว้ เพิมหรือ ลด ระหว่างปี
เงินสํารองทีกันไว้สํา หรับการควบรวม หรือขายกิจการ
เงินสํารองทีกันไว้คงเหลือ ปลายปี

295
-24
1,132
-110
1,293

Specific
Provision
7,658
-1,244
-150
-4,939
1,325

งวดธันวาคม 2553
รวมสํารอง
ตามบัญชี
7,953
-1,268
982
-5,049
2,618

General
Provision
265
-24
1,016
0
1,257

Specific
Provision
3,983
-957
34
-1,881
1,179

งวดธันวาคม 2552
รวมสํารอง
ตามบัญชี
4,248
-981
1,050
-1,881
2,436

General
Provision
377
-5
-107
0
265

Specific
Provision
4,883
-2,327
1,427
0
3,983

รวมสํารอง
ตามบัญชี
5,260
-2,332
1,320
0
4,248

* รวมเงินให้สินเชือรวมดอกเบี2ย ค้างรับและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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มูลค่ายอดคงค้างของสินทรัพย์ในงบดุลและมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์ในงบดุลของรายการนอกงบดุล* แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิ ธี SA

20

• การจัดอันดับความเสี"ยงด้านเครดิต
ในปจั จุบนั ธนาคารได้มกี ารกําหนดนํ2าหนักความเสียงของลูกหนี2ประเภทรัฐบาล หรือธนาคารกลาง หรือ
องค์กรของรัฐ หรือสถาบันการเงิน โดยพิจารณา Rating ของประเทศของลูกหนี2 (Country Risk Rating) เป็ นข้อมูลใน
การใช้กาํ หนดนํ2าหนักความเสียง ส่วนลูกหนี2ทจัี ดอยูใ่ นลูกหนี2ประเภทธุรกิจเอกชน ธนาคารกําหนดนํ2าหนักความเสียง
เท่ากันทุกราย คือร้อยละ 100 และสําหรับรายชือสถาบันการจัดอันดับเครดิตภายนอกทีธนาคารเลือกใช้เพือพิจารณา
Country Risk Rating มีดงั ต่อไปนี2 คือ Moody’s, S&P, Fitch, Fitch (Thailand), Tris และ OECD (Country risk
classification)
สําหรับกระบวนการในการกําหนดนํ2าหนักความเสียงของลูกหนี2ของกลุม่ ประเภทลูกหนี2ดงั กล่าวข้างต้น
ธนาคารใช้ Country Risk Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก แล้วเทียบหานํ2าหนักความเสียงจากตาราง
นํ2าหนักความเสียงของลูกหนี2แต่ละประเภท ในแต่ละระดับความเสียงของประเทศทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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มูลค่ายอดคงค้างของสิ นทรัพย์ในงบดุลและรายการนอกงบดุลสุทธิ * หลังพิ จารณามูลค่าการปรับลดความเสี"ยง
ด้านเครดิ ตในแต่ละประเภทสิ นเทรัพย์ จําแนกตามแต่ละนํ+าหนักความเสี"ยง โดยวิ ธี SA
หน่ วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม
งวดธันวาคม 2553

ประเภทสิ นทรัพย์

ยอดคงค้างที"มี Rating
นํ2าหนักความเสียง (%)

ลูกหนี2ท ไม่
ี ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี2ภาครัฐบาลหรือ ธนาคารกลาง และธนาคารเพือการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี2องค์กรปกครองท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับ ลูกหนี2ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี2ส ถาบันการเงิน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ (PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี2ส ถาบันการเงิน
และลูกหนี2บ ริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี2ธุรกิจเอกชน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ (PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี2ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี2รายย่อย
5. สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ ืน
นํ2าหนักความเสียง (%)
ลูกหนี2ด้อ ยคุณภาพ
รวม
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หน่ วย : ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
งวดธันวาคม 2553

ประเภทสิ นทรัพย์

ยอดคงค้างที"มี Rating
นํ2าหนักความเสียง (%)

ลูกหนี2ท ไม่
ี ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี2ภาครัฐบาลหรือ ธนาคารกลาง และธนาคารเพือการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี2องค์กรปกครองท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับ ลูกหนี2ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี2ส ถาบันการเงิน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ (PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี2ส ถาบันการเงิน
และลูกหนี2บ ริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี2ธุรกิจเอกชน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ (PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี2ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี2รายย่อย
5. สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ ืน
นํ2าหนักความเสียง (%)
ลูกหนี2ด้อ ยคุณภาพ
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เฉพาะธนาคาร
งวดธันวาคม 2552

ประเภทสิ นทรัพย์
นํ2าหนักความเสียง (%)
ลูกหนี2ท ไม่
ี ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี2ภาครัฐบาลหรือ ธนาคารกลาง และธนาคารเพือการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศ รวมถึงลูกหนี2องค์กรปกครองท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับ ลูกหนี2ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี2ส ถาบันการเงิน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ (PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี2ส ถาบันการเงิน
และลูกหนี2บ ริษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี2ธุรกิจเอกชน ลูกหนี2องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิน องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิส าหกิจ (PSEs) ทีใช้น2 ําหนักความเสียงเหมือนกับลูกหนี2ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี2รายย่อย
5. สินเชือเพือทีอยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อ ืน
นํ2าหนักความเสียง (%)
ลูกหนี2ด้อ ยคุณภาพ
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* หลังคูณค่าแปลงสภาพ
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ข้อมูลการปรับลดความเสี"ยงด้านเครดิต * โดยวิธี SA
มูลค่ายอดคงค้างในส่วนที"มหี ลักประกัน ** ของแต่ละประเภทสินทรัพย์ โดยวิ ธี SA จําแนกตามประเภทของ
หลักประกัน

ความเสี"ยงด้านตลาด เป็ นความเสียงทีธนาคารอาจได้รบั ความเสียหายเนืองจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย2 อัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึงอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารได้มกี ารจัดทํานโยบายบริหารความเสียงด้านตลาดเพือให้
มันใจว่ามีการควบคุมดูแลและบริหารความเสียงด้านตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี2ตงั 2 แต่เดือนมกราคม 2553 เป็ น
ต้นมา ธนาคารเริมมีการใช้ระบบ Murex ซึงเป็ นระบบการบริหารเงินทีมีประสิทธิภาพ และได้มกี ารใช้ขอ้ มูลจากระบบ
Murex สําหรับการติดตามและควบคุมเพดานความเสียงด้านตลาด อีกทัง2 ธนาคารยังมีการประเมินและกําหนดเงินทุน
สํารองเพือรองรับความเสียงด้านตลาด ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนด
•

ความเสี"ยงจากอัตราดอกเบีย+

การบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย2 ในบัญชีเพือการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book) ของ
ธนาคารอยูภ่ ายใต้อาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ซึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี2สนิ (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) ดําเนินการกําหนดและทบทวนนโยบายการ
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บริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย2 ในบัญชีเพือการธนาคาร ตลอดจนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลความเสียง
ดังกล่าว
ธนาคารทําการประเมินความเสียงด้านอัตราดอกเบีย2 ในบัญชีเพือการธนาคาร โดยอาศัยเครืองมือ Repricing
Gap Analysis เพือทําการระบุคา่ ความเสียงอันเกิดจากการทีรายการสินทรัพย์ หนี2สนิ และรายการนอกงบดุลทีอยูใ่ นบัญชี
เพือการธนาคาร ทีมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบีย2 หรือมีวนั ครบกําหนดสัญญาทีไม่ตรงกัน หรือเมืออัตราดอกเบีย2
อ้างอิงของสินทรัพย์และหนี2สนิ มีการเปลียนแปลงทีไม่สอดคล้องกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินผลกระทบทีเกิดขึน2
ต่อรายได้ดอกเบีย2 สุทธิ (Net Interest Income : NII) ของธนาคาร เพือธนาคารสามารถบริหารความเสียงและวางกลยุทธ์
สําหรับธุรกรรมทัง2 ด้านสินทรัพย์และหนี2สนิ และรายการนอกงบดุล ภายใต้สถานการณ์ของอัตราดอกเบีย2 ทีเปลียนแปลงไป
และเป็นไปตามเป้าหมายรายได้ตามแผนทีธนาคารกําหนดไว้ และการประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Economic Value of Equity : EVE) ของธนาคาร เพือสะท้อนถึงความอ่อนไหวของมูลค่าของสินทรัพย์ หนี2สนิ
และรายการนอกงบดุลเมืออัตราดอกเบีย2 เปลียนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม ธนาคารตระหนักตลอดเวลาถึงการพัฒนาทัง2 ด้านระบบ / เครืองมือ / วิธกี าร รวมถึงการ
กําหนดสมมติฐานประกอบการประเมินความเสียง เพือให้การบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย2 ในบัญชีเพือการ
ธนาคารนี2สะท้อนความเป็ นจริงและเหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้างสินทรัพย์และหนี2สนิ ของธนาคารมีความถูกต้อง
และดียงขึ
ิ น2 ไป
นอกจากนี2แล้ว ยังได้มกี ารกําหนดระดับสัญญาณเตือนภัย (Management Action Triggers: MAT) ได้แก่ NII
Effect MAT และ EVE Effect MAT เพือติดตามดูแลความเสียงให้อยูภ
่ ายใต้ขอบเขตทีธนาคารยอมรับได้ รวมถึงมีการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เป็ นประจําอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส ทัง2 นี2 หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบภายใต้สายบริหารความเสียง
จะนําเสนอรายงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี2สนิ เป็นประจําทุกเดือน
ในขณะทีการกํากับดูแลความเสียงด้านอัตราดอกเบีย2 ในบัญชีเพือการธนาคารของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(แบบรวมกลุม่ ) ธนาคารได้ให้แนวทางบริษทั ลูกในกลุ่มของธนาคารในการจัดทํานโยบายบริหารความเสียงด้านอัตรา
ดอกเบีย2 ในบัญชีเพือการธนาคาร และได้กาํ หนดให้แต่ละบริษทั จัดทํารายงาน Repricing Gap report ซึงได้มกี ารคํานวณ
ผลกระทบทีเกิดขึน2 ต่อรายได้ดอกเบี2ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) และ คํานวณผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ของแต่ละบริษทั เป็ นรายเดือนส่งให้กบั ธนาคารเพือติดตามความเสียง
ดังกล่าว และธนาคารได้จดั ทํารายงานแบบรวมกลุม่ ทัง2 ประเภท กลุ่ม Solo Consolidation และ กลุม่ Full Consolidation ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยและนําส่งแบบรายงานแบบรวมกลุ่มนี2ให้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์
ระยะเวลาทีกําหนด
สําหรับการบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย2 ของธุรกรรมทีอยูใ่ นบัญชีเพือการค้า (Trading Book) ของ
ธนาคารนัน2 คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee: RMC)
เป็ นผูด้ าํ เนินการกําหนดและทบทวนนโยบาย ตลอดจนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและดูแลความเสียง โดยธนาคารมีการ
กําหนดราคายุตธิ รรมของธุรกรรมเพือดูผลกําไร / ขาดทุน (Mark-to-Market) เป็ นประจําทุกวันโดยเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด และธนาคารได้มกี ารควบคุมและจัดทํารายงานสถานะความเสียงเป็นรายวันโดยหน่วยงานทีเป็ นอิสระจาก
หน่วยงานทีก่อให้เกิดความเสียง (Risk Taker) โดยการกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limit) ทีเหมาะสมต่างๆ เช่น One
Basis Point Shift (DVO1) Limit, Stop loss limit และ Value-at-Risk (VaR) Limit เป็ นต้น เพือประเมินความเสียงจากการ
เปลียนแปลงอัตราดอกเบีย2 ทีส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคาร
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•

ความเสี"ยงด้านอัตราแลกเปลี"ยน

ในการบริหารความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนนัน2 ธนาคารได้พยายามจัดหาแหล่ง
เงินทุนทีเป็ นสกุลเดียวกันในการให้สนิ เชือหรือการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอืนทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ / หรือ
ทําการซือ2 /ขายตราสารอนุพนั ธ์เพือใช้ในการป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน เพือลดความเสียงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลียนให้เป็ นไปตามนโยบายทีธนาคารได้กาํ หนดไว้ นอกเหนือจากนัน2 ธนาคารยังทําการควบคุมการ
ประกอบธุรกรรมด้านการซือ2 ขายแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศโดยธุรกรรมทีเกิดขึน2 ส่วนใหญ่เป็ นธุรกรรมทีรองรับธุรกิจ
ของลูกค้าเป็ นหลัก ในขณะทีการควบคุมปริมาณการทําธุรกรรมเพือค้า (Trading) ธนาคารได้กาํ หนดเพดานความเสียง
(Risk Limit) ทีเหมาะสมต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Stop Loss Limit และ Value-at-Risk (VaR) Limit เป็ นต้น และได้
ทําการประเมินมูลค่า (Mark to Market) ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจําทุกวันทําการ นอกจากนี2ยงั มีการทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์วกิ ฤต (Stress Testing) อย่างสมําเสมออีกด้วย
สําหรับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารนัน2 ไม่มฐี านะเงินตราต่างประเทศทีเป็ นสาระสําคัญ ดังนัน2 จึง
ไม่มคี วามเสียงด้านอัตราแลกเปลียนทีเป็นสาระสําคัญ
•

ความเสี"ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสิ นค้าโภคภัณฑ์

ในปจั จุบนั ธนาคารไม่มนี โยบายทีจะขยายการลงทุนในตราสารทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่จะมีการ
บริหารเพือลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนทีไม่มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจหลักของธนาคารลง ซึงในการจําหน่าย
เงินลงทุนออกไป ธนาคารจะมีการพิจารณาความเหมาะสมเพือให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร ทัง2 นี2 เงินลงทุนของ
ธนาคารจะมีเพียงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ / หรือบริษทั ร่วม และหุน้ สามัญและ / หรือหุน้ บุรมิ สิทธิทได้
ี รบั มาจากการ
ั
ปรับโครงสร้างหนี2จากสินเชือทีมีปญหา รวมทัง2 มีเงินลงทุนในกองทุนวายุภกั ษ์ 1 ซึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจัดตัง2
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 1 กรกฏาคม 2546 อายุโครงการ 10 ปี โดยมีนโยบายคุม้ ครองเงินต้นและอัตราผลตอบแทน
ขัน2 ตําและไม่รบั ซือ> คืนหน่วยลงทุนก่อนสิน> อายุโครงการ ซึงธนาคารฯ จัดเป็นเงินลงทุนระยะยาวประเภทหลักทรัพย์เผือขาย
สําหรับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร จะมีเพียงบริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีมีตราสารทุนในบัญชีเพือค้า โดยบริษทั ได้มนี โยบายและการกําหนดเพดานความเสียง เพือความคุมความเสียงจากตรา
สารทุนดังกล่าว และรายงานให้กบั ธนาคารเป็ นรายเดือน
มูลค่าเงิ นกองทุนขัน+ ตํา" สําหรับความเสี"ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิ ธีมาตรฐาน
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มูลค่าฐานะที"เกี"ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพื"อการธนาคาร
หน่ วย : ล้านบาท
รวมกลุ่ม
มูลค่าฐานะที"เกี"ยวข้อ งกับตราสารทุน
1. มูลค่าฐานะทีเกียวข้อ งกับ ตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทังในประเทศและต่
2
างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอืน (ทังในประเทศและต่
2
างประเทศ)
2. กําไร(ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
3. ส่ วนเกินทุน(ตํากว่าทุน) สุ ทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือขาย
4. มูลค่าเงินกองทุนขันตํ
2 าสํา หรับ ฐานะทีเกียวข้อ งกับ ตราสารทุนแยกตามวิธ ี SA

เฉพาะธนาคาร

งวดธันวาคม 2553

2,500
2,683
1,179
178
202
95

งวดธันวาคม 2553

2,500
2,683
3,342
488
183
192

งวดธันวาคม 2552

2,512
2,544
3,706
37
208

ข้อมูลความเสี"ยงด้านอัตราดอกเบีย+ ในบัญชีเพื"อการธนาคาร
ผลการเปลี"ยนแปลงของอัตราดอกเบีย+ * ต่อรายได้สทุ ธิ (Earnings)
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ทัง2 นี2 ธนาคารได้จดั ทํานโยบายการบริหารความเสียงด้านตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
นโยบาย รวมถึงการทดสอบความแม่นยําและความถูกต้อง (Back Test) ของแบบจําลองต่างๆ ทีใช้ในการประเมินความ
เสียงด้านตลาดอย่างสมําเสมอ อีกทัง2 ให้มกี ารรายงานการประเมินเงินกองทุนทีต้องดํารงเพือรองรับความเสียงด้านตลาด
ให้เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง การทีธนาคารอาจไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาทีกําหนด
ได้ อันเนืองมาจากการทีธนาคารไม่สามารถเปลียนสินทรัพย์ให้เป็ นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนทีเพียงพอได้ทนั
ตามกําหนด
ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุม ดูแล
ระดับสภาพคล่องให้เพียงพอทีจะชําระภาระผูกพันได้ทงั 2 ในปจั จุบนั และอนาคต การบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของ
ธนาคารอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี2สนิ (Assets and Liabilities Management
Committees: ALCO)

ในการควบคุมดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องนัน2 จะมีเครืองมือหลักๆ 3 ส่วน ซึงได้แก่ การกระจุกตัวของ
แหล่งทีมาของเงินทุน (Deposit Concentration), อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) และส่วนต่างสภาพคล่องสะสม
(Commulative Liquidity Gap) ในช่วงระยะเวลาทีกําหนดทัง2 ในภาวะธุรกิจปกติและภาวะวิกฤตของธุรกิจธนาคาร โดยหากมี
ความเสียงด้านสภาพคล่องสูงถึงระดับทีมีการกําหนดไว้ (Management Action Trigger) สายบริหารความเสียงจะรายงานต่อ
ALCO และหน่วยงานทีเกียวข้องเพือให้มกี ารแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทัง2 ดําเนินการอืนๆ ตามทีกําหนดในระเบียบวิธกี าร
ปฏิบตั กิ ารควบคุมดูแลความเสียงด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี2 ธนาคารยังได้จดั ทําแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพือใช้เป็ นแนวทางใน
การดําเนินการและปฏิบตั อิ นั เป็นการช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกันและจัดการปญั หาทีอาจเกิดจากการระดมเงิน
ในขณะทีการกํากับดูแลความเสียงด้านสภาพคล่องของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน (แบบรวมกลุ่ม) ธนาคารได้
ให้แนวทางบริษทั ลูกในกลุม่ ของธนาคารในการจัดทํานโยบายบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง นโยบายแผนฉุกเฉิน
สภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) กําหนดให้มเี กณฑ์วดั ความเสียงด้านสภาพคล่องของแต่ละบริษทั เอง
(Management Action Tricker: MAT) และได้กาํ หนดให้แต่ละบริษทั จัดทํารายงาน Maturity Gap report เป็ นรายเดือนส่งให้กบั
ธนาคารเพือติดตามความเสียงดังกล่าว
ความเสี"ยงด้านปฏิ บตั ิ การ หมายถึง ความเสียงทีจะทําให้เกิดความเสียหายอันเนืองมาจากการขาดการ
กํากับดูแลกิจการทีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และขาดการควบคุมดูแลทีเหมาะสม โดยอาจ
เกียวข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน (พนักงาน บุคคลภายนอก หรือลูกค้า) ระบบงาน หรือเหตุการณ์
ภายนอก ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนขององค์กร โดยรวมถึงความเสียงด้านกฎหมาย แต่ไม่นบั รวมความ
เสียงด้านกลยุทธ์และความเสียงด้านชือเสียง
ในการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิผล ธนาคารได้จดั ทํากรอบนโยบายการบริหารความ
เสียงด้านปฏิบตั กิ าร และนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวข้องโดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้ นุมตั ิ เพือควบคุมความเสียงที
อาจเกิดขึน2 ให้มปี ระสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทัง2 นี2
คณะกรรมการบริหารความเสียงมีอาํ นาจหน้าทีกําหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารเพือ
27

นําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพืออนุมตั ิ นอกจากนี2 ธนาคารยังได้แต่งตัง2 คณะกรรมการบริหารความเสียงด้าน
ปฏิบตั กิ ารเพือพิจารณากลันกรองและให้ความเห็นชอบนโยบายและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าว ตลอดจนประเมิน ให้คาํ แนะนํา
เรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารซึงครอบคลุมถึงปจั จัยเสียงทีสําคัญๆได้แก่ ด้านบุคลากร
กระบวนการทํางาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุการณ์ภายนอก อีกทัง2 กําหนดให้ผบู้ ริหารหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในฐานะเจ้าของความเสียง (Risk Owner) เป็ นผูม้ หี น้าทีรับผิดชอบโดยตรงในการระบุ ประเมิน
ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารต่อทีมบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร และเพือให้
มันใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มกี ารปลูกฝงั วัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสียงภายในหน่วยงาน
ของตน จึงมีการแต่งตัง2 ผูป้ ระสานงานบริหารความเสียง (Risk Coordinator) ของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพือ
ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร โดยมีทมี บริหารความเสียง
ด้านปฏิบตั กิ ารทําหน้าทีพัฒนาเครืองมือ ระบบ และกระบวนการเพือการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงานความ
เสียงด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวทัวทัง2 องค์กร
สําหรับการบริหารและจัดการความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร ธนาคารได้กาํ หนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจัดทํา
นโยบายต่าง ๆ ขึน2 ดังนี2
•

กรอบนโยบายการบริ หารความเสี"ยงด้านปฏิ บตั ิ การ

เพือใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารและสร้างความเข้าใจให้กบั พนักงานและ
หน่วยงานในองค์กรได้ทราบถึงความสําคัญและหน้าทีความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสียงด้านปฏิบตั กิ าร
และกําหนดให้มกี ารใช้เครืองมือการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารขึน2 เพือใช้สาํ หรับเป็ นแนวทางในการควบคุมหรือลด
โอกาสและผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน2 จากปจั จัยเสียงทีสําคัญ
•

นโยบายการบริ หารความต่อเนื" องทางธุรกิ จ

เพือใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์และกระบวนการทํางานขององค์กรเพือให้มนใจว่
ั า ในกรณีทมีี
เหตุการณ์ททํี าให้การปฏิบตั งิ านตามปกติตอ้ งหยุดชะงัก ธุรกรรมงานทีสําคัญ (Critical Business Functions) สามารถทีจะ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนืองหรือกลับมาดําเนินการได้ในเวลาทีเหมาะสม โดยกําหนดให้มกี ารจัดทําแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนืองขึน2 เพือเรียกคืนการดําเนินงานให้กลับสูภ่ าวะปกติ
•

นโยบายการป้ องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย
เพือใช้เป็ นแนวทางในการบริหาร จัดการ ควบคุมและป้องกันความเสียงจากการทีองค์กรอาจจะถูกใช้เป็ น
ตัวกลางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดให้มกี ารทําความรูจ้ กั ลูกค้า (Know Your
Customer: KYC) และการพิสจู น์ทราบข้อมูลลูกค้าทีถูกต้อง (Customer Due Diligence: CDD)
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•

การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)

เพือใช้เป็ นแนวทางในการรองรับการดําเนินธุรกิจทีมีความหลากหลายมากขึน2 เพือลดต้นทุนการ
ดําเนินงาน เพิมขีดความสามารถและเพิมประสิทธิภาพขององค์กร และเพือเป็นการใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ นองค์กรให้เกิด
ประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากขึน2 จากการจ้างผูใ้ ห้บริการภายนอกมาดําเนินงานแทน
•

เงินกองทุนรองรับความเสี"ยงด้านปฏิ บตั ิ การ

ธนาคารได้มกี ารคํานวณเงินกองทุนสําหรับรองรับความเสียงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี Basic Indicator Approach
(BIA) ซึงธนาคารมีแผนทีจะขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย้วธิ ี Standardized Approach (SA-OR) ในอนาคต
เงินกองทุนขัน+ ตํา" ที"ต้องดํารงสําหรับความเสี"ยงด้านปฏิ บตั ิ การ (โดยวิธี BIA)
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