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การเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

สําหรับงวดสิ%นสุดวนัที' () ธันวาคม 2557 

 

ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 
ธนาคารทิสโกจ้ะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชยซึ์� งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III และขอ้มูลที�
เปิดเผยเป็นระดบัธนาคารทิสโกเ้ท่านั4น โดยการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารเป็นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. 7/9::; 
เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชย ์นอกจากนี4  ธนาคารทิสโกย้งัมีการพิจารณาถึงเนื4อหาขอ้มูลที�มี
นยัสาํคญั โดยใชห้ลกัการซึ�งสอดคลอ้งกบัหลกัการทางบญัชีในการพิจารณาถึงความมีนยัสาํคญัของขอ้มูล 
 
โครงสร้างเงนิกองทุน 
ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเงินกองทุนทั4งสิ4นของธนาคารพาณิชยที์�จดทะเบียนในประเทศตามเกณฑ์ Internal 
Rating Based Approach (IRB) จะประกอบไปดว้ยเงินกองทุนชั4นที� N ที�เป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1; CET1)  
เงินกองทุนชั4นที� N ที�เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)  และเงินกองทุนชั4นที� 9 โดยเงินกองทุนชั4นที� N ที�เป็นส่วนของ
เจา้ของ จะหมายรวมถึงทุนชาํระแลว้  ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) มูลค่าหุ้นที�ไดรั้บ  เงินที�ไดรั้บจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื4อหุ้น  
ทุนสาํรองตามกฎหมาย เงินสาํรองจดัสรรจากกาํไรสุทธิ กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร และรายการอื�นของส่วนของเจา้ของ
ตามที� ธปท. กาํหนด ซึ�งเป็นยอดสุทธิหลงัจากพิจารณารายการปรับและรายการหักเงินกองทุนแลว้ เช่น ค่าความนิยม และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน เป็นตน้  สาํหรับเงินกองทุนชั4นที� N ที�เป็นตราสารทางการเงินนั4น ประกอบดว้ยเงินที�ไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิด
ไม่สะสมเงินปันผล และเงินที�ไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี4 ที�มีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หนี4สามญั และเจา้หนี4ดอ้ย
สิทธิทุกประเภท ซึ�งเป็นยอดสุทธิหลงัพิจารณารายการหกัเงินกองทุนแลว้ เช่น การถือตราสารทางการเงินที�นบัเป็นเงินกองทุนชั4นที� 
N ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัที�ทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน เป็นตน้ 
 
สาํหรับเงินกองทุนชั4นที� 9 นั4น หมายรวมถึงตราสารทางการเงินที�นบัเป็นเงินกองทุนชั4นที� 9 เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั4นปกติ 
และเงินสาํรองส่วนเกิน หกัดว้ยรายการหกัออกจากเงินกองทุนชั4นที� 9 
 
ในขณะที�เงินกองทุนชั4นที�N ของธนาคารทิสโกป้ระกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบหลกั คือ ทุนชาํระแลว้ และ กาํไรสะสมคงเหลือจากการ
จดัสรร และเงินกองทุนชั4นที� 9 นั4นส่วนใหญ่มาจากตราสารหนี4ดอ้ยสิทธิ\ ระยะยาวที�ธนาคารไดอ้อก ประกอบกบัส่วนหักของเงิน
สาํรองส่วนขาดในส่วนของเงินกองทุนชั4นที� N 
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ความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามเกณฑ์ Basel III 
ตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดเกณฑก์ารดาํรงเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel III ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั4งแต่ตน้ปี 2556 นั4น ตั4งแต่
งวด ณ 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารไดเ้ริ�มดาํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating 
Based Approach (IRB) อยา่งเป็นทางการสาํหรับความเสี�ยงดา้นเครดิตและใชว้ิธี Standardised Approach (SA-OR) สาํหรับความ
เสี�ยงด้านปฏิบติัการ ซึ� งการคาํนวณเงินกองทุนขั4นตํ�าสําหรับความเสี�ยงด้านเครดิตของวิธี IRB จะมีความละเอียดโดยสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเสี�ยงที�แทจ้ริงและคุณภาพของสินทรัพยข์องธนาคารไดดี้กวา่ในกรณีของการดาํรงเงินกองทุนขั4นตํ�าสาํหรับ
ความเสี�ยงดา้นเครดิตโดยวธีิ SA ที�ใชน้ํ4 าหนกัความเสี�ยงคงที�ตามคุณภาพของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทซึ�งมีความละเอียดนอ้ยกวา่ โดย
ตวัแปรของค่าองค์ประกอบความเสี�ยงต่างๆ ที�ตอ้งคาํนึงถึงไดแ้ก่ โอกาสความน่าจะเป็นที�จะมีการผิดนดัชาํระหนี4  (Probability of 
Default (PD)), ความเสียหายที�จะเกิดขึ4นเมื�อมีการผิดนดัชาํระหนี4  (Loss Given Default (LGD)) และ มูลหนี4  ณ วนัที�มีการผิดนดัชาํระ
หนี4  (Exposure at Default (EAD)) 

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโกต้ามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัที�แข็งแกร่งและ
เพียงพอต่อการขยายตวัในอนาคต โดยฐานะเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยงของธนาคารเมื�อคิดคาํนวณตามเกณฑข์อง Basel III ดว้ยวธีิ  
IRB อยูที่�ร้อยละ 16.79 ณ สิ4นงวดธนัวาคม 2557 ซึ� งยงัคงสูงกวา่อตัราขั4นตํ�าที�ร้อยละ 8.50 ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในขณะที�เงินกองทุนชั4นที� 1 ของธนาคารอยูที่�ร้อยละอยูที่�ร้อยละ 12.55 โดยอตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนชั4นที� 1 ดงักล่าวยงัคงสูง
กวา่อตัราขั4นตํ�าที�ร้อยละ 6 
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ภาพรวมของการบริหารความเสี'ยง 
การบริหารความเสี�ยงของกลุ่มทิสโกใ้ชห้ลกัการบริหารความเสี�ยงแบบรวมศูนยอ์ยูที่�บริษทัทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป ซึ�งเป็นบริษทัแม่
มีการควบคุมดูแลการบริหารจดัการความเสี�ยงในภาพรวมภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม โดยการบริหารความเสี�ยงของ
ธนาคารทิสโกจ้ะอยู่ภายใตน้โยบายและแนวทางปฏิบติัที�กาํหนดโดยบริษทัแม่ ซึ� งธนาคารไดรั้บและยึดถือปฏิบติัตามเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของการบริหารจดัการความเสี�ยง 
 
ทั4งนี4ตามแนวนโยบายบริหารความเสี�ยงของกลุ่มทิสโก ้ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี�ยงและการควบคุม
ความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั4งนี4  ธนาคารไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์โครงสร้าง  และนโยบายหลกัในการบริหาร
ความเสี�ยงขององคก์รไวอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจน  โดยกิจกรรมการบริหารความเสี�ยงทั4งหมดมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อสร้างความ
ตระหนักถึงความเสี�ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี�ยง  และความสามารถในการบริหารความเสี�ยงอย่างทั�วทั4งองค์กร รวมถึงการ
รักษามาตรฐานของหลกับรรษทัภิบาลที�ดี  นอกจากนี4การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพบนพื4นฐานของความเสี�ยงที�ยอมรับ
ได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที�ดีที�สุดของธนาคารไดส่้งผลต่อความสําเร็จและความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร ใน
ขณะเดียวกนับริษทัยงัมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคาํนึงถึงความเสี�ยงต่อผูถื้อหุน้ของธนาคารในระยะยาว 
 

นโยบายการบริหารความเสี'ยง 
นโยบายการบริหารความเสี�ยงโดยรวมที�สาํคญัที�ธนาคารไดย้ดึถือปฏิบติัเป็นการทั�วไปในการบริหารความเสี�ยงองคร์วมของธนาคาร
ตามแนวทางการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มทิสโกมี้ดงัต่อไปนี4  

(1) การบริหารความเสี�ยงอยา่งรวมศูนย ์
กลุ่มทิสโกมี้นโยบายการบริหารความเสี�ยงที�ยึดถือหลกัการบริหารความเสี�ยงแบบรวมศูนย ์โครงสร้างพื4นฐานความเสี�ยง

จะถูกรวมศูนยอ์ยูที่�บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป ซึ� งเป็นบริษทัแม่ โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลฐานะความเสี�ยงจากกิจการต่างๆ ใน
กลุ่มทิสโกเ้พื�อทาํการประเมิน และกาํหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื�อใชใ้นการกาํหนด
แนวทางปฏิบติัที�เหมาะสมในการบริหารความเสี�ยง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจา้ของการบริหารความเสี�ยงภายใตก้ารดูแลที�เป็นอิสระ 
หน่วยธุรกิจมีหนา้ที�และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี�ยงของตนเองเพื�อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและเพื�อให้

เกิดความสอดคลอ้งกบักรอบนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความเสี�ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี�ยงองค์กรซึ� ง
เป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลและสอบทาน เพื�อใหมี้กระบวนการติดตามและควบคุมความเสี�ยงอยา่งเพียงพอ 
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(3) การประเมินความเสี�ยงอยา่งครบถว้น 
กลุ่มทิสโกมี้นโยบายที�จะประเมินความเสี�ยงอยา่งครบถว้นในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความ

เสี�ยงเริ�มจากการใชดุ้ลยพินิจของผูช้าํนาญการซึ�งเป็นวธีิการขั4นพื4นฐาน ไปจนถึงระดบัการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทั4งนี4 จะ
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัประเภทและความซบัซอ้นของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี�ยงมีขั4นตอนที�สาํคญั คือ การวิเคราะห์
ความเสี�ยงในสถานการณ์ปกติ และการจาํลองสถานการณ์ที�ไม่ปกติ ภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงของปัจจยัความเสี�ยงในปริมาณมากอนัมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก ้

(4) การบริหารและจดัสรรเงินกองทุนดว้ยหน่วยวดัความเสี�ยงมาตรฐาน 
เนื�องดว้ยเงินกองทุนแสดงถึงระดบัผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น ดงันั4นกลุ่มทิสโกจึ้งมีนโยบายที�จะประเมินทุกปัจจยัความ

เสี�ยงไวภ้ายใตม้าตรฐานเดียวกนั คือ เงินกองทุนความเสี�ยง โดยถูกประเมินตามหลกัการของ Value at Risk (VaR) ซึ� งคาํนวณผล
ขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ yy ดว้ยระยะระยะเวลาการถือครองที�กาํหนดไวใ้นแต่ละความเสี�ยงแต่จะไม่เกิน N ปี โดย
ค่าความเสี�ยงต่างๆ จะถูกเปลี�ยนแปลงเป็นระดบัเงินกองทุนที�เหมาะสมในการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว ภายใตก้ารกาํหนดระดบั
ความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องกลุ่มทิสโก ้ การกาํหนดระดบัเงินกองทุนความเสี�ยงนั4นเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการประเมินความ
เพียงพอเงินกองทุนภายในของตนเอง (ICAAP) ซึ�งมีความสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจและความสอดคลอ้งให้เกิดขึ4นกบัผูบ้ริหาร
ของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย นอกจากนี4  ยงัทาํหน้าที�ในการรวบรวมความเสี�ยงจากทุกระดบัและทุกประเภทเพื�อแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมฐานะความเสี�ยงขององคก์ร และจาํเป็นอยา่งยิ�งในการวางแผนและจดัสรรเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิผลทั4งในระดบัองคก์ร
และหน่วยธุรกิจ 
 (5) ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้และการจดัสรรเงินกองทุน 

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องกลุ่มทิสโก ้ถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป ซึ� งจะเป็น
ระดบัความเสี�ยงที�ไม่เกินเงินกองทุนความเสี�ยงที�ถูกประเมินตามนิยามขา้งตน้ โดยระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดใ้นเชิงคุณภาพจะถูก
นาํมาใชก้บัความเสี�ยงที�ไม่สามารถประเมินไดใ้นส่วนของเงินกองทุน เงินกองทุนความเสี�ยง จะเป็นตวับ่งชี4 ถึงระดบัความเพียงพอ
ของเงินกองทุนทางเศรษฐกิจของกลุ่มทิสโกใ้นระดบัของการกาํกบัแบบรวมกลุ่ม เงินกองทุนที�มีอยู่จะถูกจดัสรรให้หน่วยธุรกิจ
อยา่งเพียงพอเพื�อรองรับผลกระทบจากความเสี�ยงดา้นต่างๆ 
  (;) ผลตอบแทนที�เพียงพอกบัความเสี�ยง และการบริหารผลงานที�คาํนึงถึงความเสี�ยง 

หลกัการที�สาํคญัประการหนึ�งของกลุ่มทิสโกคื้อการที�มีผลตอบแทนที�มีความเพียงพอสาํหรับความเสี�ยงในระยะยาว และ
เพื�อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มต่อผูถื้อหุ้น องค์ประกอบความเสี�ยงต่างๆ จะถูกนําเขา้มาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมี
เป้าหมายสาํคญัในการเพิ�มมูลค่าผลตอบแทนที�คาํนึงถึงความเสี�ยงต่อผูถื้อหุ้น ความเสี�ยงในดา้นต่างๆ จะถูกนาํเขา้มาประกอบการ
พิจารณาการตั4งราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื�อใหไ้ดผ้ลกาํไรที�ทั�วถึง การขยายธุรกิจควรกระทาํในส่วนงานที�ยงัมีอตัราผลตอบแทน
ต่อหน่วยธุรกิจที�เพิ�มขึ4นสูงกวา่อตัราความเสี�ยงที�เพิ�มขึ4น 

(7) การบริหารพอร์ตความเสี�ยง การกระจายความเสี�ยง และการป้องกนัความเสี�ยง 
การบริหารพอร์ตความเสี�ยงจะมีการกระทาํอยา่งต่อเนื�องโดยมีหลกัการกระจายความเสี�ยงเป็นหลกัการสาํคญัในทุกธุรกิจ

ของกลุ่มทิสโก ้เนื�องจากเป็นวธีิการที�สามารถลดความเสี�ยงโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทน ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูจ้ดัการของหน่วย
ธุรกิจทุกระดบัจะนาํหลกัการกระจายความเสี�ยงเขา้มาใชพิ้จารณาอยา่งเหมาะสม โดยจะมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัและเพดาน
ความเสี�ยงต่างๆ ในระดบัภาพรวมและระดบัรายการ 

(8) วฒันธรรมที�ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี�ยง 
กลุ่มทิสโกไ้ดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง หัวหนา้ของแต่ละสายธุรกิจจะตอ้งมีความ

เขา้ใจเป็นอยา่งดีในความเสี�ยงที�มีอยูห่รือที�จะเกิดขึ4นใหม่ในสายธุรกิจที�รับผดิชอบ โดยตอ้งคาํนึงถึงความเสี�ยงในดา้นต่างๆที�จะมีต่อ
กลุ่มทิสโกใ้นภาพรวมอีกดว้ย 
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(9) การปฏิบติัตามกฎระเบียบและแนวทางที�ดี 
กลุ่มทิสโกมี้นโยบายที�จะพฒันาระบบและกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัที�ดีและ

กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎระเบียบอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง 

(10) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภณัฑใ์หม่ 
การทาํธุรกิจหรือการออกผลิตภณัฑใ์หม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโกจ้ะตอ้งถูกพิจารณาและอนุมติัโดยสายงานที�เกี�ยวขอ้ง

ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี�ยงของทางกลุ่มทิสโก ้โดยธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ผลตอบแทนที�เพียงพอกบัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ4น การคาํนึงถึงความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มทิสโก ้และรวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน 

(11) การปฏิบติัต่อรายการระหวา่งกนั 
การทาํรายการระหวา่งกลุ่มทิสโกก้บับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั4น กลุ่มทิสโกจ้ะพิจารณาโดยถือเสมือน

เป็นรายการที�กระทาํกบัลูกคา้ทั�วไป โดยกลุ่มทิสโกจ้ะเปิดเผยขอ้มูลเพื�อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้อยา่งไรก็ตาม การ
ทาํธุรกรรมทางธุรกิจของกลุ่มทิสโกจ้ะถูกควบคุมอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑต์่างๆที�เกี�ยวขอ้งของทางการ ซึ� งไดร้วมถึงเพดานความเสี�ยง
ต่างๆที�กาํหนดโดยทางการที�เกี�ยวขอ้ง เช่น หลกัเกณฑก์ารกาํกบัลูกหนี4 รายใหญ่ (Single Lending Limit) ในระดบัการกาํกบัแบบ
รวมกลุ่ม และหลกัเกณฑอื์�นๆ รายการระหวา่งกนัทั4งหมดจะถูกตรวจสอบและรายงานตามนโยบายการปฏิบติัต่อรายการระหวา่งกนั 

(12) การทดสอบสภาวะวกิฤติ 
การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ภายใตก้าร

จาํลองสถานการณ์ที�ไม่ปกติ ภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงของปัจจยัความเสี�ยงอนัมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก ้นอกจากนี4  
การทดสอบสภาวะวกิฤติยงัเป็นเครื�องมือประกอบที�สาํคญัในการบริหารจดัการความเสี�ยงทั4งทางดา้นสินเชื�อ ตลาด และสภาพคล่อง 
คณะกรรมการของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป ไดใ้ห้อาํนาจ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในการ
ทาํหน้าที� ดูในภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ ซึ� งรวมถึงการจัดทําแนวทางในการทดสอบภาวะวิกฤต โดยจะกําหนด
สมมุติฐานในการทดสอบ ที�มีความสอดคลอ้งกบัความซับซ้อนของแต่ละธุระกรรม และมีหน่วยงานบริหารความเสี�ยงทาํหน้าที�
ทดสอบร่วมกบัหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรับทราบ ซึ� งผลการ
ทดสอบสภาวะวิกฤติไดมี้ส่วนช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงเพดานความเสี�ยงต่างๆ 
รวมไปถึงการพฒันาแผนปฏิบติัการณ์ในสภาวะฉุกเฉิน 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี'ยง 
เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสี�ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษทั ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ปซึ�งเป็นบริษทัแม่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทาํหนา้ที�ในการดูแลความเสี�ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวม
ของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใตก้ารแต่งตั4งของคณะกรรมการธนาคาร จะทาํหนา้ที�ดูแลทั4งความเสี�ยงดา้น
กลยุทธ์ ความเสี�ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี�ยงระดบัรายการของแต่ละประเภทความเสี�ยง ทั4 งนี4  ผูบ้ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการที�ปรึกษาสาํหรับธุรกิจต่างๆ จะทาํหนา้ที�ดูแลการบริหารความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์ของทั4งองคก์รและของแต่ละสายงาน 
ซึ� งจะไดรั้บการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที�บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของ
ธนาคารซึ� งเป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป ทาํหนา้ที�พิจารณากาํหนดนโยบาย
บริหารความเสี�ยงของธนาคารใหมี้มาตรฐานเดียวกนั โดยมีฝ่ายบริหารความเสี�ยงองคก์ร ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี�ยงและธุรกิจ และฝ่าย
บริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการที�บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป เป็นหน่วยงานสนบัสนุน สาํหรับการดูแลความเสี�ยงเฉพาะตวัใน
ระดบัรายการนั4นจะมีคณะกรรมการและผูรั้บมอบอาํนาจเฉพาะกิจเป็นผูดู้แล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ และคณะกรรมการ
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พิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหา เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ เช่น สาํนกัคณะกรรมการสินเชื�อ ฝ่ายกาํกบั และฝ่ายกฎหมาย ที�
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป ทั4งนี4  สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจา้ของความเสี�ยงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี�ยงในส่วนงาน
ของตนภายใตน้โยบายและแนวทางปฏิบติัที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ� งการ
ดาํเนินธุรกิจของธนาคารจะอยูภ่ายใตเ้พดานความเสี�ยงสูงสุดที�ถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง รวมถึงวิเคราะห์การ
ทาํธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใตก้ารอนุมติัของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยรายการที�สาํคญัในแต่ละเดือนจะถูกรายงาน
ตรงไปยงัคณะกรรมการบริหารเพื�อรับทราบ ทั4งนี4 ระบบบริหารความเสี�ยงทั4งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บทบาทหน้าที'และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที'เกี'ยวข้องในการบริหารความเสี'ยงมดีงันี% 

� คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตั4งคณะกรรมการบริหารเพื�อดูแลและติดตามความเสี�ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี�ยง
ของธนาคาร โดยมีบทบาทที�สาํคญัในการทบทวนและอนุมติันโยบาย และแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํทุกปี 
รวมทั4 งการกาํหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ เพื�อให้ผูบ้ริหารระดับสูงนําไปยึดปฏิบัติตามหลกัการ พื4นฐานในการประเมิน 
ติดตาม และควบคุมความเสี�ยง โดยมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัและเพดานความเสี�ยงภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

� คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงธนาคารไดรั้บการแต่งตั4งจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ�งประกอบไปดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงของ
ธนาคาร โดยมีการประชุมเป็นประจาํทุกเดือน และมีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี�ยงทั4งหมดขององคก์ร 
เพื�อใหก้ารดูแลระบบบริหารความเสี�ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั4งกาํหนดกลยทุธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบติั และ
ฐานะความเสี�ยงที�สอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได ้โดยมีฝ่ายบริหารความเสี�ยงองคก์ร ฝ่ายวิจยัความเสี�ยงและฝ่ายบริหาร
ความเสี�ยงด้านปฏิบัติการของบริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ซึ� งเป็นบริษทัแม่ทาํหน้าที�สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื�อเสนอ
แนวนโยบายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดพิ้จารณา พร้อมทั4งจดัทาํระบบประเมินความเสี�ยงที�ไดม้าตรฐานในการประเมิน 
วเิคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี�ยงในดา้นต่างๆ  เพื�อรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

� คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี�ยงเฉพาะดา้น 
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี�ยงเฉพาะดา้น ไดรั้บการแต่งตั4งให้ทาํหนา้ที�ดูแลการบริหารและควบคุมความ
เสี�ยงในระดบัรายการของความเสี�ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหา ทาํ
หนา้ที�ในการบริหารความเสี�ยงดา้นสินเชื�อในระดบัรายการ โดยมีหน่วยงานที�ให้การสนบัสนุน คือ สาํนกัคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื�อ เป็นตน้ ทั4งนี4 คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะทาํการติดตามผลการทาํงานในดา้นการบริหารความเสี�ยงดา้นต่างๆ เป็น
ประจาํทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป อยา่ง
สมํ�าเสมอ 
 

บทบาทและหน้าที'ของผู้ตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแม่ ทาํหนา้ที�โดยอิสระที�จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ�ง
จดัทาํโดยคณะกรรมการบริหารทุกปี โดยเปรียบเทียบกบัความเสี�ยงที�เกิดขึ4นกบักลุ่มทิสโก ้ทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลกาํหนดแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละ
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คณะกรรมการตรวจสอบในบริษทัยอ่ยต่างๆ เพื�อประเมินความถูกตอ้งและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริษทั 
และประเมินวา่มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในอยา่งเพียงพอในทุกการปฏิบติังาน และเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดที�มีการบงัคบัใชจ้ากทางการ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ปพิจารณาต่อไป  สาํหรับบริษทั
ลูกอื�นที�มีความสําคญัและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของทางการจะกาํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในของแต่ละบริษทั โดยในส่วนของธนาคารทิสโกน้ั4นคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถูกแต่งตั4ง
โดยบริษทัแม่ โดยมีทาํหน้าที�โดยอิสระที�จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและ
ประเมินความถูกตอ้งและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติงานเป็นไปตามขอ้กาํหนด
กฎหมายและขอ้กาํหนดที�มีการบังคบัใชจ้ากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแม่  สาํหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริษทัอื�น ๆ จะรายงานมาที�คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแม่
โดยตรง  
 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบติังานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานตามแนวทางและระเบียบปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ ทั4งยงัประสานงานกบัฝ่ายบริหารและหน่วยธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
 
ความเสี'ยงด้านเครดติ 
ความเสี�ยงดา้นเครดิต  คือ  ความเสี�ยงที�คู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงในสัญญา ทาํให้ไม่สามารถ
ชาํระหนี4 ที�มีต่อธนาคารเมื�อครบกาํหนดได ้ หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสญัญาที�จะชาํระหนี4ใหก้บัธนาคาร ความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ
หากเกิดขึ4นโดยไม่มีหลักประกันคุม้ครองจะมีผลทําให้ธนาคารตอ้งกันสํารองหนี4 สูญมากขึ4น  อันจะส่งผลต่อกาํไรสุทธิและ
เงินกองทุนของธนาคาร 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดรั้บการแต่งตั4งใหดู้แลการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อในภาพรวมของพอร์ตสินเชื�อ ซึ� งมี
หน้าที�รับผิดชอบในการกาํหนดกลยุทธ์ หลกัเกณฑ์ และขอ้จาํกัดต่างๆ ในการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ   รวมถึงให้
ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  นอกจากนี4  คณะกรรมการยงัมีหนา้ที�ในการติดตาม และทบทวนความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ
ในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานขอ้มูลความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อที�มีความสําคญัให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ    
ในขณะที�ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อเฉพาะดา้นในระดบัรายการ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารของธนาคาร 
ที�ไดใ้ห้เห็นชอบในการพิจารณาประจาํวนัแก่คณะกรรมการดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ   และ/หรือ 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหา ซึ�งคณะกรรมการดงักล่าว อาจใหค้วามเห็นชอบแก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหรือบุคคลที�ไดรั้บ
การแต่งตั4งจากคณะกรรมการเพื�อดูแลความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ ตามแนวทางที�กาํหนดไวใ้นนโยบายการให้สินเชื�อที�ไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร อยา่งไรก็ตาม การใหสิ้นเชื�อในรายการที�มีความเสี�ยงสูงจะถูกอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั  ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 
 
กระบวนการประเมินความเสี�ยงที�ประกอบดว้ยการจดัอนัดบัเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชาํระ การวิเคราะห์การกระจุกตวัของ
สินเชื�อ และเงินกองทุนที�ใชใ้นการรองรับความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ เป็นแนวทางปฏิบติัที�สําคญัของธนาคาร โดยธนาคารได้
ตระหนกัถึงความสําคญัของกระบวนการประเมินความเสี�ยง ดงันั4น การดาํเนินงานดา้นเครดิตทั4งหมดจะอยู่ภายใตก้ระบวนการ
อนุมติัสินเชื�อที�เป็นมาตรฐานโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการจดัอนัดบัเครดิตของสินเชื�อต่างๆ   ซึ� งในส่วนของความเสียหายที�คาดว่า
น่าจะเกิดขึ4นจะถูกรองรับโดยเงินสาํรอง ในขณะที�เงินกองทุนจะมีเพียงพอสาํหรับการรองรับความเสี�ยงที�ไม่ไดค้าดไว ้ในส่วนของ
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สินเชื�อรายยอ่ยไดใ้ชก้ารจดัอนัดบัเครดิตโดยการพิจารณาถึงลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนัของสินเชื�อแต่ละราย   โดยอาศยัการพิจารณา
ขอ้มูลในภาพรวม   สาํหรับการพิจารณาอนัดบัเครดิตของสินเชื�อธุรกิจไดพิ้จารณาถึงลกัษณะความเสี�ยงที�แตกต่างกนัของแต่ละราย
ธุรกรรม ทั4งนี4  รายชื�อของสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอกที�กลุ่มทิสโกเ้ลือกใช ้ ไดแ้ก่  Standard & Poor's,  Moody's Investors 
Service,  Fitch Ratings,  Fitch Ratings Thailand  และ  TRIS Rating 
 
การจดัการดา้นความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของสินเชื�อที�ดีเป็นอีกปัจจยัสาํคญัในการบริหารจดัการความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ 
หลกัเกณฑที์�ใชใ้นการควบคุมการกระจุกตวัของสินเชื�อไดถู้กจดัทาํโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ
และเงินกองทุนของธนาคาร 
 
ธนาคารมีมาตรการและขอ้จาํกดัของการบริหารความเสี�ยงดา้นสินเชื�อที�ทั�วถึงและรัดกมุ ซึ� งดูแลความเสี�ยงทั4งในระดบัภาพรวมของ
พอร์ตสินเชื�อและระดบัรายการ รวมถึงการติดตาม และจดัการกบัสินเชื�อที�มีปัญหาและสินทรัพยร์อการขาย ปัจจยัความเสี�ยงจากการ
ใหสิ้นเชื�อที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี4  
 
�. ความเสี�ยงจากการด้อยคณุภาพของสินเชื�อ 

คาํจาํกดัความของการผดินัดชําระหนี% (Definition of default) 
เมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี4  ใหถื้อวา่มีการผิดนดัชาํระหนี4  

(1) ธนาคารเห็นวา่ลูกหนี4ไม่สามารถชาํระหนี4 คืนไดเ้ต็มจาํนวนตามสัญญา โดยที�ธนาคารยงัไม่พิจารณาถึงการเรียก
ชาํระหนี4 ที�อาจจะไดคื้นมาจากการบงัคบัหลกัประกนั ทั4 งนี4  ธนาคารจะคาํนึงถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปนี4 ในการ
พิจารณาวา่ลูกหนี4 เขา้ข่ายเป็นลูกหนี4 ที�ไม่สามารถชาํระหนี4 คืน 
(1.1) ธนาคารระงบัการรับรู้ดอกเบี4ยคา้งรับของบญัชีลูกหนี4 เป็นรายได ้
(1.2) ธนาคารตดัจาํหน่ายลูกหนี4ออกจากบญัชีหรือกนัสาํรองเพิ�มขึ4นเนื�องจากธนาคารเห็นวา่ไม่สามารถเรียก

ชาํระหนี4 คืนได ้หรือคุณภาพของลูกหนี4 เสื�อมถอยลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
(1.3) ธนาคารขายลูกหนี4ออกไปแลว้ทาํใหธ้นาคารมีส่วนสูญเสียอยา่งมีนยัสาํคญั 
(1.4) ธนาคารยินยอมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี4  โดยการลดภาระหรือเลื�อนการชาํระเงินตน้ ดอกเบี4 ย 

หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างมีนัยสําคญัให้กับลูกหนี4 เนื�องจากเห็นว่าฐานะทางการเงินของลูกหนี4
เสื�อมถอยลง 

(1.5) ธนาคารไดฟ้้องร้องดาํเนินคดีกบัลูกหนี4  
(1.6) ลูกหนี4ยื�นขอรับความคุม้ครองตามกฎหมายลม้ละลาย หรือมีเจา้หนี4 รายอื�นๆฟ้องในคดีลม้ละลายที�จะ

ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการชาํระหนี4ใหแ้ก่ธนาคาร 
(2) ลูกหนี4 ถูกจัดเป็นสินทรัพยจ์ัดชั4นตํ�ากว่ามาตรฐานหรือตํ�ากว่า ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

หลกัเกณฑ์การจดัชั4นและการกนัเงินสํารองของสถาบนัการเงิน นอกจากนั4นธนาคารไดใ้ชร้ะยะเวลาการคา้ง
ชาํระหนี4 เกินกวา่ y� วนัเป็นเกณฑ ์ในการพิจารณาการคา้งชาํระหนี4 เกินกว่าระยะเวลาที�กาํหนดจนเขา้ข่ายเป็น
การผิดนดัชาํระหนี4ของลูกหนี4  

 
ธนาคารมีการบริหารจัดการสินเชื�อด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื�องมือการบริหารความเสี�ยงอนัทนัสมยั และมีการ
ติดตามชาํระหนี4  ปรับปรุงโครงสร้างหนี4  และตดัจาํหน่ายหนี4 สูญที�รัดกุม และ ธนาคารใชว้ิธีการตั4งสาํรองค่าเผื�อหนี4 สงสัยจะสูญ
สาํหรับพอร์ตสินเชื�อเช่าซื4อรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Collective Approach ซึ� งจะตั4งสาํรองตามค่าประมาณการความสูญเสียที�น่าจะ
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เกิดขึ4นในอนาคตอีก N9 เดือนขา้งหนา้ (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื�อดงักล่าว โดยใชข้อ้มูลสถิติของโอกาสการผิดนดัชาํระและ
ความเสียหายที�เกิดขึ4นในอดีตประกอบกบัการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ขา้กบัสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยการตั4งสาํรองค่าเผื�อหนี4สงสยั
จะสูญของธนาคารไดถู้กแบ่งเป็นสาํรองหนี4 สูญเฉพาะรายสาํหรับหนี4จดัชั4น และเป็นยอดสาํรองหนี4 สูญทั�วไป ตามนโยบายการตั4ง
สาํรองอยา่งระมดัระวงั เพื�อเป็นการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ4น 
 
�. ความเสี�ยงจากการกระจกุตัวของสินเชื�อ 
ธนาคารมีความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของสินเชื�อค่อนขา้งตํ�า เนื�องจากสินเชื�อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นสินเชื�อประเภทเช่าซื4อ ซึ� งมี
การกระจายตวัของลูกคา้เป็นอยา่งดี 
 
สาํหรับสินเชื�อธุรกิจ มีการใหสิ้นเชื�อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ
ก่อสร้าง ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ ทั4งนี4  ถา้วดัจากการให้สินเชื�อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี4 รายใหญ่ ซึ� งพิจารณาเห็นว่ามีการ
กระจุกตวัของสินเชื�อธุรกิจอยู่บา้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื�อธุรกิจเป็นสินเชื�อมีหลกัประกนัเกือบทั4ง
จาํนวน โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงต่างๆ เพื�อควบคุมความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของสินเชื�อ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาเครดิตซึ� งจะพิจารณาโครงการที�มีสัดส่วนเงินกูเ้ทียบกบัมูลค่าของหลกัประกนัที�เหมาะสมเพื�อควบคุมความเสี�ยงให้อยูใ่น
ระดบัที�สามารถยอมรับได ้และธนาคารยงัจดัใหมี้การประเมินและติดตามมูลค่าหลกัประกนัอยา่งสมํ�าเสมอ  นอกจากนี4ธนาคารยงัมี
ขั4นตอนต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหมี้การติดตามคุณภาพของสินทรัพยอ์ยา่งต่อเนื�อง 
!. ความเสี�ยงจากหลกัประกนั 
เงินใหสิ้นเชื�อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นสินเชื�อมีหลกัประกนั สาํหรับสินเชื�อเช่าซื4อ ทรัพยสิ์นที�ให้เช่าซื4อยงัถือเป็นกรรมสิทธิ\ ของ
ธนาคาร ดงันั4นหากผูเ้ช่าซื4อไม่ชาํระเงินตามกาํหนดภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�กาํหนด ธนาคารสามารถดาํเนินการเขา้ยึดและ
ครอบครองทรัพยสิ์นได้ในทันที ภายหลงัจากไดเ้ขา้ครอบครองทรัพยสิ์นที�ให้เช่าซื4อ การจาํหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลา
ค่อนขา้งสั4น ซึ�งสามารถกระทาํใหเ้สร็จสิ4นไดภ้ายในระยะเวลาเฉลี�ยประมาณ 1 เดือน  
 
ปัจจยัความเสี�ยงต่อหลกัประกนัของสินเชื�อเช่าซื4อ คือ มูลค่าของรถยนตเ์ก่า เนื�องจากรถยนตเ์ป็นทรัพยสิ์นเช่าซื4อหลกัที�ธนาคารจะ
เขา้ยดึและจาํหน่ายต่อในตลาดรถยนตเ์ก่า แลว้นาํเงินที�ไดจ้ากการจาํหน่ายมาชดเชยความเสียหายที�เกิดขึ4น หากมูลค่าของรถยนตเ์ก่า
ลดลงมากเกินไป อาจทาํให้ไดเ้งินจากการขายหลกัประกนัไม่คุม้มูลหนี4  และส่งผลเสียหายต่อกาํไรและเงินกองทุนของธนาคาร 
มูลค่าของรถยนตเ์ก่าขึ4นอยูก่บัหลายปัจจยั ประกอบดว้ย สภาพความตอ้งการรถยนตเ์ก่าโดยรวม ประเภทและยี�ห้อของรถ และปัจจยั
ดา้นภาษีรถยนตที์�อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่  
 
อย่างไรก็ตาม  จากประวติัการยึดและจาํหน่ายหลกัประกนัของการเช่าซื4อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการชาํระเงินจากการ
จาํหน่ายทรัพยสิ์นไดใ้นอตัราโดยเฉลี�ยประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี4คงคา้ง ซึ� งจดัเป็นอตัราที�สูง ทาํให้ผลกระทบต่อกาํไร
ของหนี4 เสียลดนอ้ยลงมาก นอกจากนี4  ธนาคารไดด้าํเนินการเพื�อลดความเสี�ยงดว้ยการติดตามราคารถยนตเ์ก่าอยา่งต่อเนื�อง การเนน้
ปล่อยสินเชื�อให้มีมูลค่าหลกัประกนัสูงกวา่มูลหนี4อยูต่ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดบัที�เหมาะสม และการเนน้ปล่อยสินเชื�อ
สาํหรับรถยนตที์�มีตลาดรองที�ดี 
 
สาํหรับสินเชื�อธุรกิจและสินเชื�อเพื�อการเคหะ หลกัประกนัส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ซึ� งสามารถนาํมาใชห้ักการตั4ง
สาํรองค่าเผื�อหนี4สงสยัจะสูญของสินเชื�อดอ้ยคุณภาพได ้ธนาคารไดด้าํเนินการประเมินราคาหลกัประกนัตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารมีความเสี�ยงจากมูลค่าของหลกัประกนัที�เป็นอสังหาริมทรัพยเ์หล่านี4  โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพยจ์ะ
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ขึ4นอยู่กบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทาํให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพยล์ดลง ซึ� งอาจส่งผลให้
ธนาคารตอ้งเพิ�มการกนัเงินสาํรองค่าเผื�อหนี4สงสัยจะสูญ อนัจะส่งผลต่อกาํไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี4  การเขา้
ครอบครองหลกัประกนั ยงัตอ้งผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบงัคบัคดีที�ยุง่ยากและใชเ้วลานาน อยา่งไรก็ตามธนาคารได้
ติดตามขั4นตอนการทาํงานดา้นการบงัคบัคดีอยา่งใกลชิ้ด 
 
%. ความเสี�ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 
ความเสี�ยงจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายเกิดจากการดอ้ยค่าของมูลค่าทรัพยสิ์นที�ยึดคืนจากลูกหนี4คา้งชาํระเป็นเวลานาน 
หรือลูกหนี4 ที�มีการปรับโครงสร้างหนี4  จากราคาทุนหรือมูลค่าที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 
คาํจาํกดัความของการด้อยค่าของสินทรัพย์  
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ทุกวนัที�ในงบดุล ธนาคารจะทาํการ
ประเมินว่ามีขอ้บ่งชี4 ซึ� งแสดงว่าสินทรัพยข์องธนาคารดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี4ของการดอ้ยค่า หรือเมื�อตอ้งทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายปี ธนาคารจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยห์มายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 
และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั4นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า 
ธนาคารจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�
สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์
ที�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม   หักตน้ทุนในการขาย ธนาคารใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� ง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์หักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนั4นผูซื้4อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน การแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 
 
ธนาคารจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที�ในงบดุล ธนาคารจะประเมินวา่มีขอ้บ่งชี4 ที�แสดงให้เห็นวา่
รายการขาดทุน จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่ค่าความนิยมที�ธนาคารไดรั้บรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมี
ขอ้บ่งชี4ดงักล่าว ธนาคารตอ้งประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั4น และกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยที์�ไม่ใช่ค่าความนิยมที�ธนาคารรับรู้ในงวดก่อน 
 
ฐานะที'เกี'ยวข้องกบัความเสี'ยงด้านเครดติ โดยวธีิ SA 
สาํหรับพอร์ตสินเชื�อของธนาคารที�ไดใ้ชว้ิธี SA ในการคาํนวณเงินกองทุนขั4นตํ�านั4น ธนาคารไดใ้ห้มีการใช ้Rating จากสถาบนัจดั
อนัดบัเครดิตภายนอกซึ�งจะสามารถสะทอ้นความเสี�ยงไดดี้ขึ4นกวา่เดิมที�จะมีการใชน้ํ4 าหนักความเสี�ยงร้อยละ 100 สาํหรับลูกหนี4
เอกชนทุกราย  
 

ฐานะที'เกี'ยวข้องกบัความเสี'ยงด้านเครดติ โดยวธีิ IRB 

แผนการทยอยใช้วธีิ Internal Rating Based (IRB)  
ตามที�ธนาคารเริ�มตน้การดาํรงเงินกองทุนตามเกณฑ ์Basel II ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั4งแต่สิ4นปี 9::N และไดเ้ริ�มดาํรงเงินกองทุนตาม
เกณฑ ์Basel III ตั4งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 นั4น ธนาคารไดเ้ลือกใชว้ิธี Standardized Approach (SA) ในการคาํนวณเงินกองทุนขั4น
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ตํ�าสาํหรับความเสี�ยงดา้นเครดิตในช่วงปีแรก และไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื�อทยอยใชว้ิธี Internal Rating 
Based Approach (IRB) เพื�อคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตโดยเริ�มตั4งแต่งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธันวาคม 9::9 เป็นตน้ไป โดย
แผนการทยอยใชว้ธีิ IRB ของธนาคารที�ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้นั4น มีรายละเอียดดงันี4    
 

พอร์ตสินเชื'อ งวดเวลาเริ'มใช้วธีิ IRB 

1. สินเชื�อเช่าซื4อ งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธนัวาคม 9::9 
9. สินเชื�อธุรกิจเอกชน งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธนัวาคม 9::: 
�. สินเชื�อจาํนาํทะเบียน งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธนัวาคม 9::� 
7. สินเชื�อหมุนเวยีนแก่ผูจ้ดัจาํหน่ายรถยนต ์
:. สินเชื�อธุรกิจ SME อื�น ๆ 

งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธนัวาคม 9::y 
งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธนัวาคม 9:;� 

 

ขอบเขตการใช้ระบบจดัระดบัความเสี'ยง (Internal Rating System) 
สาํหรับพอร์ตสินเชื�อเช่าซื4อซึ� งเป็นสินเชื�อส่วนใหญ่ของธนาคารและเริ�มใชว้ิธี IRB ในการคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตตั4งแต่
งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธันวาคม 9::9 นั4น ธนาคารได้มีการพฒันาระบบคะแนนเครดิตตามหลกัการทางสถิติและไดมี้การทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจาํลองโดยหน่วยงานที�เป็นอิสระ 
 
ธนาคารกาํหนดใหมี้การติดตามทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองคะแนนเครดิตอยูเ่ป็นประจาํในรายไตรมาส โดยมีการรายงาน
ผลการทดสอบไปที�คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อใหแ้น่ใจไดว้า่แบบจาํลองที�ใชย้งัเหมาะสมตามสภาพการแข่งขนัของตลาด
และลกัษณะความเสี�ยงของลูกคา้ในปัจจุบนั  
 
ผลการจดัระดบัความเสี�ยง หรือ Internal Credit Rating ที�ไดจ้ากแบบจาํลองคะแนนเครดิตจะถูกนาํไปใชใ้นการคาํนวณสินทรัพย์
เสี�ยงดา้นเครดิตตามแนวทางของ IRB นอกจากนั4นแลว้ Internal Credit Rating ยงัถูกนาํไปใชใ้นขั4นตอนของการพิจารณาสินเชื�อ 
การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตสินเชื�อ การตั4งสาํรองหนี4 สูญ และช่วยในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจของธนาคาร  
 
นอกจากนั4นแลว้ ธนาคารไดเ้ริ�มใชว้ิธี Foundation IRB ในการคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตสาํหรับสินเชื�อธุรกิจเอกชนตั4งแต่
งวดสิ4นสุดวนัที� �N ธนัวาคม 9::: โดยธนาคารไดมี้การพฒันาระบบการจดัเกรดเครดิตจากความร่วมมือของหน่วยงานวิเคราะห์
สินเชื�อ และหน่วยงานบริหารความเสี�ยง และไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองโดยหน่วยงานที�เป็นอิสระ 
 
ธนาคารกาํหนดใหมี้การติดตามทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองการจดัเกรดเครดิตอยูเ่ป็นประจาํในรายปีโดยมีการรายงานผล
การทดสอบไปที�คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อใหแ้น่ใจไดว้า่แบบจาํลองที�ใชย้งัเหมาะสมตามสภาพความเสี�ยงทางเศรษฐกิจ
และลกัษณะความเสี�ยงของการทาํธุรกิจของลูกคา้ในปัจจุบนั  
 
ผลการจดัระดบัความเสี�ยงที�ไดจ้ากแบบจาํลองการจดัเกรดเครดิตจะถูกนาํไปใชใ้นการคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตตามแนวทาง
ของ IRB นอกจากนั4นแลว้ Internal Credit Rating ยงัถูกนาํไปใชเ้ป็นเครื�องมือเพิ�มเติมในขั4นตอนของการพิจารณาสินเชื�อ การ
ติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตสินเชื�อ และช่วยในการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจของธนาคาร 
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โครงสร้างของระบบ Internal Rating 
พอร์ตสินเชื�อเช่าซื4อเป็นพอร์ตสินเชื�อรายยอ่ยที�มีบริหารการจดัการเป็นกลุ่ม ซึ� งธนาคารไดพ้ฒันาระบบคะแนนเครดิตเพื�อนาํมาใช้
ในการบริหารจดัการพอร์ต โดยระบบคะแนนเครดิตของธนาคารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ระบบ คือระบบ Application Credit 
Scoring เพื�อใชใ้นกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อ และระบบ Behavior Credit Scoring เพื�อใชใ้นการติดตามคุณภาพของพอร์ต
สินเชื�อ รวมถึงใชใ้นการตั4งสาํรองหนี4 สูญและคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิต 
 
ในการจดัระดบัความเสี�ยงของลูกหนี4ในกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อนั4น บญัชีลูกหนี4แต่ละรายจะถูกจดักลุ่มระดบัความเสี�ยง
ตามลกัษณะของลูกหนี4  และลกัษณะสินเชื�อ ในขณะที�การจดัระดบัความเสี�ยงของลูกหนี4 เพื�อติดตามคุณภาพของพอร์ตสินเชื�อและ
คาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตนั4น จะมีการพิจารณาพฤติกรรมการจ่ายเงินของลูกหนี4 เพิ�มเติมจากลกัษณะของลูกหนี4และลกัษณะ
สินเชื�ออีกดว้ย โดยระบบการจดัระดบัความเสี�ยงเพื�อใชใ้นการติดตามคุณภาพของพอร์ตสินเชื�อและคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้น
เครดิตสาํหรับพอร์ตสินเชื�อเช่าซื4อจะมีการแบ่งระดบัความเสี�ยงออกเป็น 9 กลุ่ม โดยจะมีการแบ่งเป็น N9 ระดบั ตั4งแต่ ระดบั N – N9 
ในกลุ่มสาํหรับลูกหนี4 ที�ไม่ผิดนดัชาํระหนี4  ซึ� งรวมถึงลูกหนี4 จดัชั4นปกติ และกล่าวถึงเป็นพิเศษ โดยเป็นบญัชีลูกหนี4 ที�มีระดบัความ
น่าเชื�อถือและพฤติกรรมการชาํระหนี4 ที�อยูใ่นเกณฑที์�ดีมากที�สุดจนถึงเกณฑที์�ต ํ�าที�สุดที�จะสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขการกูย้ืมเงินได ้
ในขณะที�กลุ่มลูกหนี4 ผิดนัดชาํระหนี4  ซึ� งรวมถึงลูกหนี4 จดัชั4นตํ�ากวา่มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ โดยจะมีการแบ่งระดบัความ
เสี�ยงออกเป็น 9 ระดับ ได้แก่ N2 สําหรับบัญชีลูกหนี4 ผิดนัดชาํระหนี4 ที�มีงวดคงคา้งจ่ายระหว่าง 7 ถึง ; งวดและ N3 สําหรับ
บญัชีลูกหนี4ผิดนดัชาํระหนี4 ที�มีงวดคงคา้งจ่ายเกินกวา่ ; งวด 
 
พอร์ตสินเชื�อธุรกิจเป็นพอร์ตสินเชื�อที�มีการบริการจัดการเป็นรายตวัลูกหนี4  ซึ� งธนาคารได้พฒันาระบบการจดัเกรดเครดิตเพื�อ
นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์และบริหารจดัการลูกหนี4  โดยระบบการจดัเกรดเครดิตของธนาคารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ระบบ คือ
ระบบ Corporate Credit Rating เพื�อใชก้บัลูกหนี4 สินเชื�อธุรกิจทั�วไป และระบบ Specialized Credit Rating เพื�อใชก้บัลูกหนี4 สินเชื�อ
พิเศษที�เป็นลูกหนี4 นิติบุคคลที�จดัตั4งขึ4นเพื�อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื�อให้ไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องกิจการ 
โดยลูกหนี4ไม่มีรายไดจ้ากแหล่งอื�นที�จะนาํมาชาํระหนี4  นอกเหนือจากรายไดที้�เกิดจากทรัพยสิ์นที�ไดรั้บเงินทุนมาจากการให้สินเชื�อ
ของธนาคาร .ทั4งระบบ Corporate และ Specialized Credit Rating จะถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อ และเพื�อใช้
ในการติดตามคุณภาพของพอร์ตสินเชื�อ รวมถึงใชใ้นการคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิต 
 
ระบบ Corporate Credit Rating จะมีการแบ่งระดบัความเสี�ยงสาํหรับลูกหนี4 ที�ไม่ผิดนดัชาํระหนี4 เป็น � ระดบั ตั4งแต่ระดบั A1 ถึง A7 
โดยเป็นบัญชีลูกหนี4 ที�มีระดับความน่าเชื�อถือและพฤติกรรมการชาํระหนี4 ที�อยู่ในเกณฑ์ที�ดีมากที�สุดจนถึงเกณฑ์ที�ต ํ�าที�สุดที�จะ
สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขการกูย้ืมเงินได ้ในขณะที�ลูกหนี4 ที�ไม่ผิดนดัชาํระหนี4สาํหรับระบบ Specialized Credit Rating จะมีการ
แบ่งระดบัความเสี�ยงเป็น 7 ระดบั ตั4งแต่ S1 ถึง S4 โดยอา้งอิงจากเกณฑ ์Supervisory Slotting Criteria ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาํหรับกลุ่มลูกหนี4ผิดนดัชาํระหนี4ของทั4งระบบ Corporate และ Specialized Credit Rating จะมีการแบ่งระดบัความเสี�ยงออกเป็น 9 
ระดบัภายใตเ้งื�อนไขเดียวกนักบัเงื�อนไขที�กาํหนดสาํหรับระบบ Behavior Credit Scoring ของพอร์ตสินเชื�อเช่าซื4อ 
 

กระบวนการของการจดัระดบัความเสี'ยง 
ในการจดัระดบัความเสี�ยงของลูกหนี4 เช่าซื4อในขั4นตอนของการพิจารณาสินเชื�อนั4น ลูกหนี4 จะไดรั้บการจดัระดบัความเสี�ยงโดยใช้
แบบจาํลองคะแนนเครดิต Application Credit Scoring ผ่านระบบการพิจารณาการให้สินเชื�อ ซึ� งผลของการจดัระดบัความเสี�ยงที�
ไดรั้บจะถูกใชใ้นการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อใหลู้กหนี4  สาํหรับการจดัระดบัความเสี�ยงของลูกหนี4 เช่าซื4อเพื�อใชใ้นการติดตามคุณภาพ
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ของพอร์ตสินเชื�อ รวมถึงการตั4งสาํรองหนี4 สูญและคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตนั4น ลูกหนี4 จะไดรั้บการจดัระดบัความเสี�ยงตาม
พฤติกรรมการชาํระหนี4 เป็นประจาํรายเดือน โดยใชแ้บบจาํลองคะแนนเครดิต Behavior Credit Scoring  
 
ในการติดตามคุณภาพของพอร์ตสินเชื�อและตั4งสาํรองหนี4 สูญนั4น ลูกหนี4 เช่าซื4อจะถูกบริหารจดัการแบบกลุ่มภายใตก้รอบการจดัการ
และแบบจาํลองคะแนนเครดิตเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตโดยวิธี IRB นั4น ลูกหนี4 ที�จะนาํมา
คาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตดว้ยแบบจาํลองคะแนนเครดิต Behavior Credit Scoring นั4นจะตอ้งเป็นลูกหนี4 รายยอ่ยตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สาํหรับลูกหนี4 เช่าซื4อที�ไม่เขา้เกณฑลู์กหนี4 รายยอ่ยตามประกาศหลกัเกณฑก์ารคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยง
ดา้นเครดิตโดยวธีิ IRB จะถูกนาํไปคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตดว้ยวธีิ Standardized Approach (SA) 
 
สําหรับลูกหนี4 สินเชื�อธุรกิจ กระบวนการจดัระดบัความเสี�ยงนั4นจะเป็นส่วนหนึ� งของขั4นตอนการพิจารณาสินเชื�อ ซึ� งเจา้หน้าที�
วเิคราะห์สินเชื�อจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัระดบัความเสี�ยงของลูกหนี4  โดยลูกหนี4 ที�ถูกคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตจะตอ้ง
ไดรั้บการจดัระดบัความเสี�ยง Credit Rating สาํหรับลูกหนี4 ที�ไม่เขา้เกณฑที์�จะถูกจดัระดบัความเสี�ยงตามแนวทางที�ธนาคารระบุไวจ้ะ
ถูกนาํไปคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิตดว้ยวธีิ Standardized Approach (SA) 
 

การประมาณค่าและทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการ PD และ LGD 
ธนาคารไดก้าํหนดคาํจาํกดัความของการผิดนดัชาํระหนี4สาํหรับลูกหนี4 เช่าซื4อโดยลูกหนี4ผิดนดัชาํระหนี4 คือลูกหนี4 ที�มีการผิดนดัชาํระ
เกิน � งวด หรือ y� วนั รวมถึงลูกหนี4รถยดึและลูกหนี4 ฟ้องร้อง นอกจากนั4น ลูกหนี4ผิดนดัชาํระหนี4ยงัหมายความครอบคลุมถึงลูกหนี4
จดัชั4นตํ�ากวา่มาตรฐาน ลูกหนี4จดัชั4นสงสยั และลูกหนี4จดัชั4นสงสยัจะสูญ 
 
ในการประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4  (Probability of  Default : PD) ของลูกหนี4 สินเชื�อเช่าซื4อ ธนาคารทาํการประมาณการ
จากอตัราการผิดนดัชาํระหนี4ใน N ปีที�เกิดขึ4นจริงในอดีตโดยการหาค่าเฉลี�ยระยะยาวของอตัราการผิดนดัชาํระหนี4และมีการปรับเพิ�ม
ค่าเฉลี�ยระยะยาวดว้ยอตัราการแกว่งตวัของอตัราการผิดนัดชาํระหนี4 ในอดีต เพื�อให้ค่าประมาณการโอกาสผิดนัดชาํระหนี4 ของ
ธนาคารมีความระมดัระวงัเพียงพอ ซึ� งขอ้มูลอตัราผิดนดัชาํระหนี4 ที�เกิดขึ4นจริงในอดีตที�ธนาคารใชจ้ะเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัในอดีต
อยา่งนอ้ย : ปี 
 
สาํหรับการประมาณการค่าความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ4น (Loss Given Default : LGD) ของลูกหนี4 สินเชื�อเช่าซื4อ ธนาคารได้
ประมาณการจากอตัราค่าความเสียหายที�เกิดขึ4นจริงในอดีตโดยกาํหนดให้ค่าประมาณการความเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ4นเป็นค่า
ความเสียหายที�รุนแรงที�สุดที�จะเกิดขึ4นไดภ้ายใตร้ะดบัความเชื�อมั�นที�สูงเพียงพอ ซึ�งขอ้มูลอตัราค่าความเสียหายที�เกิดขึ4นจริงในอดีต
ที�ธนาคารใชจ้ะเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัในอดีตอยา่งนอ้ย : ปี 
 
ในการทดสอบความถูกตอ้งของค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4  และค่าความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ4นของลูกหนี4 สินเชื�อ
เช่าซื4อนั4น ธนาคารกาํหนดใหมี้การทดสอบความถูกตอ้งอยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายไตรมาสโดยธนาคารจะนาํค่าประมาณการที�ธนาคาร
ใชใ้นแต่ละงวดรายงานเปรียบเทียบกบัอตัราการผิดนดัชาํระหนี4และอตัราค่าความเสียหายที�เกิดขึ4นจริงในงวดรายงานนั4น ๆ  
 
สาํหรับการทดสอบความถูกตอ้งของค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชาํระหนี4  ธนาคารจะพิจารณาว่าอตัราการผิดนัดชาํระหนี4 ที�
เกิดขึ4นจริงนั4นมีค่าสูงกวา่ค่าประมาณการที�ธนาคารประมาณการไวเ้กินระดบัที�ธนาคารกาํหนดหรือไม่ โดยธนาคารจะทาํการแกไ้ข
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การประมาณการทนัทีที�พบวา่อตัราการผิดนดัชาํระหนี4 ที�เกิดขึ4นจริงนั4นสูงกวา่ค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4 เกินกวา่ระดบั
ที�ธนาคารยอมรับได ้
 
สาํหรับการทดสอบความถูกตอ้งของค่าประมาณการความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดนั4น ธนาคารทาํการทดสอบโดยการพิจารณาอตัรา
ค่าความเสียหายที�เกิดขึ4นจริงวา่สูงกวา่ค่าประมาณการของธนาคารหรือไม่ โดยธนาคารจะทาํการปรับปรุงการประมาณการค่าความ
เสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ4นทนัทีที�พบวา่อตัราค่าความเสียหายที�เกิดขึ4นจริงสูงกวา่ค่าประมาณการความเสียหายที�คาดวา่จะเกิด 
 
สาํหรับลูกหนี4 สินเชื�อธุรกิจ ธนาคารไดก้าํหนดคาํจาํกดัความของการผิดนดัชาํระหนี4 โดยกาํหนดให้ลูกหนี4ผิดนดัชาํระหนี4 คือลูกหนี4
สินเชื�อไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามคาํจาํกดัความของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั4น ลูกหนี4ผิดนดัชาํระหนี4 ยงัรวมถึงลูกหนี4ปรับ
โครงสร้างหนี4 ที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขการชาํระเงินเนื�องจากความมั�นคงของสถานะการเงินของลูกหนี4 อ่อนแอลง เพื�อลดภาระหนี4
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อฟื4 นฟสูภาพคล่องของตนเองเพื�อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินการต่อไปได ้
 
ในการประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4ของลูกหนี4 สินเชื�อธุรกิจ เนื�องจากพอร์ตสินเชื�อธุรกิจของธนาคารมีจาํนวนลูกหนี4ผิดนดั
ชาํระหนี4 ที�นอ้ย ธนาคารไดใ้ชว้ธีิทางสถิติที�สามารถประมาณการค่าเฉลี�ยระยะยาวของอตัราการผิดนดัชาํระหนี4  ที�มีการเพิ�มส่วนเผื�อ
เพื�อใหค้่าประมาณการโอกาสผิดนดัชาํระหนี4ของธนาคารมีความระมดัระวงัเพียงพอภายใตข้อ้จาํกดัของขอ้มูลขอลูกหนี4ผิดนดัชาํระ
หนี4 . 
 
สาํหรับการประมาณการค่าความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ4นของลูกหนี4 สินเชื�อธุรกิจนั4น เนื�องจากธนาคารใชว้ิธี Foundation Internal 
Rating Based Approach ในการคาํนวณสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นเครดิต ค่าประมาณการค่าความเสียหายที�คาดวา่จะเกิดขึ4นที�ใชจึ้งเป็นค่า
ความเสียหายมาตรฐานที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ในการทดสอบความถูกตอ้งของค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4ของลูกหนี4 สินเชื�อธุรกิจนั4น นั4น ธนาคารกาํหนดให้มีการ
ทดสอบความถูกตอ้งอยา่งสมํ�าเสมอเป็นรายปี โดยธนาคารจะเปรียบเทียบค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4 เฉลี�ยของพอร์ต
ในแต่ละงวดรายงานกบัอตัราผิดนดัชาํระหนี4 ที�เกิดขึ4นจริงของพอร์ตในงวดรายงานนั4น ๆ โดยธนาคารจะทาํการแกไ้ขการประมาณ
การหรือระบบจดัระดบัความเสี�ยงดา้นเครดิตในกรณีที�มีความจาํเป็น ถา้พบวา่อตัราผิดนดัชาํระหนี4 ที�เกิดขึ4นจริงของพอร์ตนั4นสูงกวา่
ค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนดัชาํระหนี4 เฉลี�ยของพอร์ตเกินกวา่ระดบัที�ธนาคารยอมรับได ้
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การปรับลดความเสี'ยงด้านเครดติ 
ในการคาํนวณการดาํรงเงินกองทุนเพื�อรองรับความเสี�ยงดา้นเครดิตวิธี Standardized Approach (SA) และ Foundation Internal 
Rating Based Approach (FIRB) ตามเกณฑ ์Basel III ไดก้าํหนดให้ธนาคารสามารถพิจารณาใชว้ิธีปรับลดความเสี�ยงดา้นเครดิต 
(Credit Risk Mitigation: CRM) ไดเ้พื�อวตัถุประสงคใ์นการลดเงินกองทุนที�ธนาคารตอ้งดาํรง โดย CRM ที�ธนาคารจะพิจารณา
นาํมาใชป้รับลดความเสี�ยงในปัจจุบนัจะมี 9 ประเภทไดแ้ก่หลกัประกนัทางการเงิน (Financial Collateral) และ การคํ4 าประกนั 
(Guarantee) โดยที�ในการใช ้CRM ประเภทดงักล่าวธนาคารไดป้ฏิบติัตามเกณฑต่์างๆ ตามที�ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด
ไว ้ในขณะนี4  ธนาคารยงัไม่มีนโยบายในการหกักลบหนี4ทั4งในและนอกงบดุลมาใชส้าํหรับการปรับลดความเสี�ยงดา้นเครดิต 
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โดยหลกัประกันส่วนใหญ่ของธนาคารที�นํามาใช้ในการปรับลดความเสี�ยงจะประกอบไปด้วยในส่วนของหลกัประกันที�เป็น
พนัธบตัรรัฐบาล บตัรเงินฝากและตั�วแลกเงินของธนาคาร และตราสารทุนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ�งธนาคารไดด้าํเนินการ
ประเมินราคาหลกัประกนัตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยอยา่งสมํ�าเสมอ โดยไดร้วมถึงการประเมินและตรวจสอบว่า
หลกัประกนัจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (Positive Correlation) กบัลูกหนี4อยา่งมีนยัสาํคญั เนื�องจากถือวา่ไม่สามารถ
ป้องกนัความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความเสี'ยงด้านตลาด 
ธนาคารมีการบริหารจดัการความเสี�ยงดา้นตลาดอยา่งต่อเนื�อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษทัใหญ่ เป็นผูว้างกรอบ
และแผนการประเมินและควบคุมความเสี�ยงโดยรวม โดยมีฝ่ายบริหารความเสี�ยงทาํหนา้ที�สนบัสนุนและผลกัดนัให้ทุกหน่วยงาน
ปฏิบติัตามกรอบนโยบายที�กาํหนดไว ้ 
 
สาํหรับการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับความเสี�ยงดา้นตลาดตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยนั4น เนื�องดว้ยธนาคารมีฐานะใน
บญัชีเพื�อการคา้ขั4นตํ�าไม่ถึงระดบัตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้ จึงส่งผลให้ธนาคารไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสาํหรับ
ความเสี�ยงดา้นตลาด แต่อยา่งไรก็ตาม ธนาคารไดมี้การประเมินความเสี�ยงดา้นตลาดเพื�อใชใ้นการบริหารความเสี�ยงดา้นตลาดดว้ย
เกณฑภ์ายใน ซึ�งรวมถึงฐานะที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของราคาของตราสารและอตัราดอกเบี4ยทั4งหมด 
 
 
ฐานะที'เกี'ยวข้องกบัตราสารทุนในบัญชีเพื'อธนาคาร 
ความเสี�ยงที�เกิดจากฐานะตราสารทุนในบญัชีเพื�อธนาคาร คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ4นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของตราสารทุน ซึ� ง
จะมีผลทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพยแ์ละ
หนี4 สินทางการเงินของธนาคาร 
 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของตราสารทุน 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งมีหน้าที�ในการบริหารจัดการความเสี�ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั4นภายใตห้ลกัเกณฑ์และขอ้จาํกัดที�กาํหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี�ยง หน่วยงานกาํกบัดูแลความเสี�ยงเฉพาะดา้นถูกจดัตั4งเพื�อมีหนา้ที�ในการดูแลธุรกรรมที�มีความเสี�ยงจาก
การเปลี�ยนแปลงของราคาสูงในดา้นต่างๆ เช่น การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุน อาํนาจในการตดัสินใจลงทุน และคู่คา้ เป็นตน้ 
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เพื�อใหก้ารบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยงจากการ
เปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกต์ใช ้ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั4งสินทรัพยแ์ละหนี4 สิน
ทางการเงินของธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจาํลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที�เหมาะสมกบัลกัษณะของความเสี�ยงแต่ละ
ประเภท นอกจากนี4บริษทัยงัไดใ้ชก้ระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk   และ
การประเมินความเสี�ยงภายใตภ้าวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื�อใชป้ระกอบการวดัความเสี�ยงในกรณีที�ตวัแปรจากแบบจาํลองไดถู้ก
กาํหนดให้อยูใ่นเหตุการณ์ที�เลวร้ายที�สุด ทั4งนี4 วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บการ
ประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 
 
ฐานะความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�มีความซบัซอ้น เช่น ตราสารอนุพนัธ์ จะถูกบริหารจดัการดว้ยความระมดัระวงั ซึ� ง
ความเสี�ยงดา้นอนุพนัธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี�ยงพื4นฐานเพื�อเขา้ใจถึงสถานะความเสี�ยงไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนี4
นโยบายบริหารความเสี�ยงทางดา้นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กจดัทาํขึ4นเพื�อให้การควบคุมและบริหารความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัความซบัซอ้นของตราสารอนุพนัธ์นั4น ปัจจยัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�สาํคญั มีดงัต่อไปนี4  
  

(N) ความเสี�ยงจากตราสารทุนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาด ซึ�งจะส่งผลต่อกาํไรขาดทุนของธนาคารก็ต่อเมื�อมีการขายหลกัทรัพยอ์อกไป อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเสี�ยงต่อ
การเพิ�มขึ4นหรือลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกบัเงินกองทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ทนัที 
 
ธนาคารไดน้าํเอาแบบจาํลอง Value at Risk มาใชว้ดัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน และรายงานให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานที�เกี�ยวขอ้งและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็นรายวนั Value at Risk 
บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที�สามารถเกิดขึ4น ณ ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ yy และช่วงระยะเวลาที�กาํหนดใน
อนาคต นอกจากนี4  ธนาคารยงัไดก้าํหนด วงเงินการเตือนความเสี�ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพื�อใชใ้นการควบคุมและ
ติดตามความเสี�ยง เช่น วงเงินการกระจุกตวั วงเงินจาํกดัขาดทุน เป็นตน้ 
 

(9) ความเสี�ยงจากตราสารทุนที�ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที�จะลงทุนเพิ�มเติมในหลักทรัพย์ที�ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของ

หลกัทรัพยอ์ยา่งต่อเนื�อง และขายหลกัทรัพยอ์อกเมื�อมีโอกาสที�เหมาะสม 
 

นโยบายที'สําคญัในการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของเครื'องมอืทางการเงนิ 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้4อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นัในขณะที�ทั4งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจใน
การแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั  
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่มีการซื4อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื4อขายคล่อง 
หน่วยธุรกิจตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใชใ้นแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในระยะยาว 
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ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินนั4นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักดว้ยค่าเผื�อหนี4 สงสัยจะสูญตามความเสี�ยงที�
เกี�ยวขอ้ง สาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ4 าหนกั (Duration) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั N ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถ
แสดงถึงมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ สาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�มีระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ4 าหนกัมากกวา่ N ปีที�มีราคาซื4อขายใน
ตลาดจะใชร้าคาซื4อขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายติุธรรมที�ดีที�สุด ส่วนกรณีที�ไม่มีราคาซื4อขายในตลาดจะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี4 ยในตลาดที�ใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัสําหรับตราสารที�มีลกัษณะสัญญาคลา้ยคลึงกันในการ
ประมาณมูลค่ายติุธรรม 
 
ธนาคารไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี4   

- สินทรัพยแ์ละหนี4 สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั4นหรือมีอตัราดอกเบี4ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี4ยใน
ตลาด ไดแ้ก่ เงินสด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและ ตลาดเงิน 
(หนี4 สิน) และหนี4 สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบดุล 

- เงินลงทุนในตราสารหนี4และตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูล
ค่าที�เป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป หากกรณีไม่มีราคาตลาด 

- เงินให้สินเชื�อและดอกเบี4 ยคา้งรับ ยกเวน้ลูกหนี4 ตามสัญญาเช่าซื4อและเงินให้สินเชื�อรายย่อยอื�น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรับตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบดุลหักค่าเผื�อหนี4สงสัยจะสูญ 
เนื�องจากเงินให้สินเชื�อส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี4 ยลอยตวั สําหรับลูกหนี4 ตามสัญญาเช่าซื4อและเงินให้สินเชื�อรายย่อยอื�น 
แสดงมูลค่ายติุธรรม โดย การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตตามสญัญา คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบี4ยสาํหรับการปล่อยสินเชื�อรายใหม่ในปัจจุบนั 

- หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบี4ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับทั�วไป 
หากกรณีที�ไม่มีราคาตลาด  

มูลค่ายติุธรรมของรายการนอกงบดุลอื�นไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย 
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ความเสี'ยงด้านอตัราดอกเบี%ยในบัญชีเพื'อธนาคาร 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี4ยในบญัชีเพื�อธนาคาร คือ ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี�ยนแปลงใน
มูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหนี4 สินทางการเงินของธนาคาร ที�เกิดขึ4นจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี4ย ซึ�งอาจเกิดจากฐานะ
ทั4งในและนอกงบดุลที�อยูใ่นบญัชีเพื�อการธนาคาร 
 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี4ย 
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี4ยจะถูกวเิคราะห์ในรูปของการกาํหนดการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี4ยของสินทรัพย์
และหนี4 สินของธนาคาร (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที�เกิดกบัรายไดด้อกเบี4ยสุทธิของธนาคารภายใตส้ถานการณ์จาํลอง
ต่างๆ ความเสี�ยงจากโครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี4 สินที�มีดอกเบี4 ย เกิดจากการกาํหนดการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี4ยของสินทรัพย์
และหนี4 สินของธนาคารที�ไม่พร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) ซึ� งหากอตัราดอกเบี4 ยในตลาดเปลี�ยนแปลงไป อาจทาํให้ตอ้ง
รับภาระตน้ทุนดอกเบี4 ยจ่ายที�สูงขึ4นเมื�อเทียบกบัดอกเบี4 ยรับ ส่งผลทาํให้ส่วนต่างของอตัราดอกเบี4 ยที�ไดรั้บลดลง และกระทบต่อ
กาํไรและเงินกองทุนของธนาคารได ้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทาํหน้าที�เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละ
หนี4 สินในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี4ยที�เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบี4ยดงักล่าว โดย
ควบคุมดูแลโครงสร้างกาํหนดเวลาของสินทรัพยแ์ละหนี4 สินที�มีดอกเบี4ย ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้
 
โดยเกณฑภ์ายในของธนาคารที�ใชใ้นการประเมินความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี4ยในบญัชีเพื�อธนาคารนั4น จะทาํการวดัเป็นประจาํทุก
เดือนโดยมีสมมติฐานที�ใชคื้อประมาณการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี4ย และอาศยัแบบจาํลอง Value at Risk เพื�อคาํนวณผลกระทบ
ต่อรายไดด้อกเบี4ยสุทธิของธนาคารที�สามารถเกิดขึ4น ณ ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ yy 
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ความเสี'ยงด้านปฏิบัตกิาร 
ความเสี�ยงจากการปฏิบติังาน หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดขึ4นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทาํงาน บุคลากร 
ระบบงาน หรือปัจจยัภายนอก โดยรวมถึงความเสี�ยงดา้นกฎหมายและการทุจริต อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั4งที�เป็นตวัเงินและ
ไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ การสูญเสียชื�อเสียง การทาํผิดกฎระเบียบ และการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  โดยในช่วงปีที�ผา่นมา ธนาคารขยาย
การดาํเนินธุรกิจออกไปหลายๆดา้นอยา่งต่อเนื�อง ทั4งในช่องทางธุรกิจที�ดาํเนินการอยูแ่ลว้ และธุรกิจใหม่ ซึ� งส่งผลให้ความเสี�ยงจาก
ดา้นปฏิบติัการเพิ�มขึ4นตามการขยายตวัของธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่หรือขยายช่องทางในการดาํเนินธุรกิจ มี
การกาํหนดใหป้ระเมินความเสี�ยงสาํหรับธุรกิจหรือช่องทางธุรกิจใหม่และนาํเสนอขออนุมติัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด เพื�อตรวจสอบ
และใหม้ั�นใจวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากผลิตภณัฑใ์หม่และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัเหล่านั4นไดรั้บการจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้
นอกเหนือจากการประเมินความเสี�ยงด้านปฏิบัติการสําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่หรือการเปลี�ยนแปลงที�สําคญันั4น ธนาคารยงัมีการ
ทบทวนความเสี�ยงจากการปฏิบติัการของทุกหน่วยธุรกิจอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั4 ง เพื�อประเมินวา่ในแต่ละหน่วยธุรกิจมีการจดัการ
บริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมหรือไม่  เพื�อให้การบริหารจดัการความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการในภาพรวมให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้
ภายใตร้ะบบการควบคุมที�ดี 
 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการปฏิบติังาน 
ธนาคารตระหนักดีว่า ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการเป็นความเสี�ยงหนึ� งที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการธุรกิจ จึงได้ให้
ความสาํคญัในการบริหารจดัการความเสี�ยงและพฒันาวธีิการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องตามแนวนโยบายของกลุ่ม    ทิสโก ้เพื�อ
ลดความเสี�ยงและความเสียหายที�อาจเกิดจากการปฏิบติังาน โดยเริ�มตั4งแต่การสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ 
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวทางในการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการและกาํหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบและบริหารจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการปฏิบติัการของหน่วยงานภายใตค้วามรับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี4  
ธนาคารยงัมีการจดัโครงสร้างองคก์รและการกาํหนดบทบาทหนา้ที�ของแต่ละส่วนงานที�เหมาะสมเพื�อใหเ้กิดกลไกตรวจวดัเพื�อสร้าง
สมดุล  (Check and Balance) ที�ดี 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารบริหารจดัการความเสี�ยง ประเมินและควบคุมความเสี�ยงโดยรวมของธนาคารตาม
แนวนโยบายการบริหารความเสี�ยงที�วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของธนาคาร 
(“บริษัท”) และนํามาบังคบัใช้สําหรับบริษทัในกลุ่มทิสโก้ทั4 งหมด  โดยมีหน่วยงานต่างๆภายใตส้ํานักกาํกับดูแลกิจการและ
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หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินการของธนาคารให้เป็นไปตามแนวนโยบายที�
กาํหนด หน่วยงานบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบัติการทาํหน้าที�สนับสนุนและผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบาย
เกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการที�กาํหนดไว ้รวมถึงการดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจว่ามีการจดัวางระบบควบคุมภายใน
สาํหรับแต่ละธุรกิจอยา่งพอเพียง หน่วยงานกาํกบัทาํหนา้ที�ดูแลใหห้น่วยธุรกิจปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทางการ และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจสอบและใหค้วามเชื�อมั�นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยงทั4งหมดอยา่งเป็น
อิสระภายใตก้ารกาํกบัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื�อผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินและ
บริหารจดัการความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการของหนา้ที�งานภายใตค้วามรับผิดชอบ ในขั4นตอนการดาํเนินการเกี�ยวกบัการประเมินความ
เสี�ยงนั4น หน่วยงานบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการจึงมีการประเมินความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ (Risk Profile) ร่วมกนักบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งเป็นประจาํสมํ�าเสมอ  โดยจะมีการระบุความเสี�ยงที�สาํคญั ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และกาํหนดแผนในการ
ลดหรือป้องกนัความเสี�ยงเพื�อให้ความเสี�ยงอยู่ในระดบัที�ยอมรับไดต้ามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk and Control Self- 
Assessment) และเสนอรายงานผลของการประเมินความเสี�ยงในภาพรวมใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรับทราบ  
 
ในส่วนของการบริหารจดัการขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหายที�เกิดจากการปฏิบติังานนั4น กลุ่มทิสโกจ้ดัให้มีระบบงานที�ใชใ้นการ
บนัทึกรายงานขอ้ผิดพลาดสําหรับทุกบริษทัในกลุ่ม เพื�อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทันการณ์ 
รวบรวมจดัทาํฐานขอ้มูลขอ้ผิดพลาดและความเสียหายที�สามารถใชใ้นการวิเคราะห์เพื�อนาํมาใชใ้นการพิจารณาลดความเสี�ยงและ
กาํหนดหรือปรับปรุงตวัชี4วดัความเสี�ยง (Key Risk Indicator) และเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ของแต่ละหน่วยธุรกิจเพื�อติดตาม
และกาํหนดแนวทางการแกไ้ขที�เหมาะสมเพื�อลดระดบัของอตัราความผิดพลาดที�เกิดขึ4นหรือเพื�อใชใ้นการกาํกบัดูแลเพื�อให้เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหดี้ขึ4น โดยธนาคารมีแผนที�จะพฒันาและกาํหนดตวัชี4วดัความเสี�ยง (Key Risk Indicator) 
และเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ให้ครอบคลุมในทุกดา้นและทุกหน่วยธุรกิจ ทั4 งนี4  สรุปภาพรวมของขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ4นของ
ธนาคาร มีการรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารรับทราบและพิจารณากาํหนดแนวทางในการแกไ้ขตามความ
เหมาะสมแลว้แต่กรณี ทั4งนี4  ธนาคารไดมี้การกนัสาํรองเงิน เพื�อรองรับความเสี�ยงจากการปฏิบติัการตามแนวทางที�ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอีกดว้ย 
 
โดยที�ธนาคารเป็นสถาบนัการเงินที�มีการให้บริการทางการเงินกบัลูกคา้ การดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�องเพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การใหบ้ริการลูกคา้จึงเป็นเรื�องที�ธนาคารใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง ธนาคารไดพ้ฒันาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกรรมหลกัหรือธุรกรรมที�มีความสาํคญัตาม
แนวนโยบายของกลุ่มทิสโก ้เพื�อมิให้เกิดการหยุดชะงกัในการดาํเนินธุรกิจ การกาํหนดกระบวนการในการบริหารจดัการเพื�อให้
สามารถกูคื้นระบบงานสาํคญัใหพ้ร้อมใชง้านภายในระยะเวลาที�กาํหนด แผนสาํรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  โดย
แผนการดาํเนินการดงักล่าวไดรั้บการทดสอบเป็นประจาํสมํ�าเสมอเพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งรับรู้และเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที� 
ความรับผิดชอบและการดาํเนินการในกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
นอกเหนือจากปัจจยัความเสี�ยงภายในที�อาจส่งผลกระทบต่อความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการขององค์กรตามที�กล่าวถึงขา้งตน้แลว้ ยงัมี
ปัจจยัภายนอกอื�นๆที�สําคญัที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธนาคาร  เช่น แนวโน้มการเกิดทุจริตรวมถึงอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ที�มีความหลากหลายรวมถึงความซับซ้อนเพิ�มมากขึ4น การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของทางการ เป็นตน้  ธนาคารไดมี้การติดตาม ศึกษาและเตรียมการล่วงหนา้เพื�อลดผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว รวมถึงการ
พิจารณาเพิ�มมาตรการหรือแนวทางการควบคุม การปรับระเบียบปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ และตามแนวนโยบาย
ของกลุ่มทิสโก ้เพื�อใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ4นกบัธนาคารในอนาคต 
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ธนาคารไดใ้ชว้ธีิ Standardised Approach (SA-OR) ในการดาํรงเงินกองทุนขั4นตํ�าสาํหรับความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ ซึ� งธนาคารไดมี้
การแบ่งรายไดต้ามแต่ละสายธุรกิจออกเป็น � ประเภทที�มีค่าคงที�ตามความเสี�ยงของแต่ละสายธุรกิจ (β) ที�แตกต่างกนัไปตามเกณฑ์
ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้โดยมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานเฉลี�ยยอ้นหลงั � ปี ในแต่ละสายธุรกิจมาเป็นค่าตวัแทนใน
การกาํหนดมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพยเ์สี�ยงดา้นปฏิบติัการ  
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 ตามเกณฑ ์Basel III กาํหนดใหม้ีการทยอยลดนบัตราสารทางการเงินที�ไม่มีคุณสมบตัิตามเกณฑใ์นอตัราร้อยละ 10 ต่อปี โดยเริ�มตั4งแตป่ี 9::; โดยตราสารที�ไม่มีคุณสมบตัิดงักล่าวนั4น
จะไม่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนไดต้ั4งแต่ปี 9:;: เป็นตน้ไป  ทั4งนี4  ณ สิ4นงวด �N ธ.ค. :� ตราสารทางการเงินที�สามารถนบัเป็นเงินกองทุนที� 9 ของธนาคารทิสโก ้ที�ไม่มีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์
Basel III นั4น มีจาํนวนทั4งสิ4น 3,243.00 ลา้นบาท 


