การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ&นธันวาคม 2552
โครงสร้ างเงินกองทุน
ณ สิ นงวด ธ.ค. 52 โครงสร้างเงิ นกองทุนของ ธสน. ประกอบด้วย เงินกองทุนชันที 1 (94.1% ของเงิ นกองทุนรวม
ทังสิ น) และเงินกองทุนชันที 2 (5.9% ของเงินกองทุนรวมทังสิ น) โดย ธสน. ไม่มีเงินกองทุนประเภท Hybrid Tier ทีธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์นบั เป็ นเงินกองทุนชันที 1 ทังนี เงินกองทุนรวมทังสิ น ณ สิ นงวด ธ.ค. 52
เพิมขึน 51.9% จาก 10,083.41 ล้านบาท (ณ สิน 31 ธ.ค. 51) เป็ น 15,321.54 ล้านบาท (ณ สิ น ธ.ค. 52) เนื องจาก ธสน. ได้รับเงิน
เพิมทุนจากกระทรวงการคลังจํานวน 5,000 ล้านบาท เมือวันที 21 ก.ย. 2552
ตารางที 1 องค์ ประกอบของเงินกองทุนของ ธสน. ณ วันที 31 ธันวาคม 2552

เงินกองทุนของ ธสน.ประกอบด้วย
1. เงินกองทุนชั&นที 1
1.1 ทุนชําระแล้ว
1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
รวมทั&งสิ&น
2. เงินกองทุนชั&นที 2
2.1 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชันปกติ
2.2 ส่วนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน
ประเภทเผือขาย
รวมทั&งสิ&น
3.รายการหัก
3.1 ส่วนตํากว่าทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนประเภทเผือขาย
เงินกองทุนทั&งสิ&นตามกฎหมาย (1)+(2)-(3)

หน่ วย : ล้ านบาท
งวด ธ.ค. 52

งวด ธ.ค. 51
7,800.00
2,478.35
(960.31)
9,318.04

12,800.00
2,579.05
(960.31)
14,418.74

777.26
-

911.79
0.14

777.26

911.94

11.89
10,083.41

9.13
15,321.54
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธสน. มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงเพิมขึนจาก 16.22% (ณ สิ น ธ.ค. 51) เป็ น 21.00%
(ณ สิน ธ.ค. 52)
ตารางที 2 เงินกองทุนขั&นตํา สําหรับความเสียงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี Standardised Approach (SA)

เงินกองทุนขั&นตํา สําหรับความเสียงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์
สินทรัพย์ ทไี ม่ ด้อยคุณภาพ
1 ลูกหนีภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
2 ลูกหนีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
3 ลูกหนีธนาคารเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ
4 ลูกหนีสถาบันการเงิน
5 ลูกหนีบริ ษทั หลักทรัพย์
6 ลูกหนีธุรกิจเอกชน
7 ลูกหนีรายย่อย (ลูกหนีของ ธสน. ไม่เข้าเกณฑ์ ตามนิยาม/เงือนไขของ ธปท.)
8 สิ นเชือเพือทีอยูอ่ าศัย
9 สิ นทรัพย์อืน
สินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั&นตํา ทีต ้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านเครดิต

งวด ธ.ค. 51
4,425.66
326.96
3,924.01
16.28
158.41
254.26
4,679.92

หน่ วย : ล้ านบาท
งวด ธ.ค. 52
5,218.60
205.12
4,815.29
17.43
180.76
330.13
5,548.73

ตารางที 3 เงินกองทุนขั&นตํา ทีต ้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือ การค้ า
เงินกองทุนขั&นตํา สําหรับความเสียงด้ านตลาด
ม.ค.-มิ.ย.51
ก.ค.-ธ.ค.51
ม.ค.-มิ.ย.52
ก.ค.-ธ.ค.52
คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน
หมายเหตุ : ธสน. ไม่ตอ้ งคํานวณเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสี ยงด้านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้า เนื องจาก
ปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้าของ ธสน. ยังไม่ถึงระดับทีมีนยั สําคัญที ธปท. กําหนดให้ตอ้ งคํานวณความ
เสี ยงด้านตลาด
ตารางที 4 เงินกองทุนขั&นตํา สําหรับความเสียงด้ านปฏิบัตกิ าร คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach (BIA)
หน่ วย : ล้ านบาท
งวด ธ.ค. 51
งวด ธ.ค. 52
เงินกองทุนขันตําสําหรับความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ
294.58
286.74
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ตารางที 5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสียง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั&นที 1 ต่ อสินทรัพย์ เสียง
อัตราส่ วน

งวด ธ.ค. 51

งวด ธ.ค. 52

เงินกองทุนทังสินต่อสิ นทรัพย์เสี ยง

16.22%

21.00%

เงินกองทุนชันที 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี ยง

14.99%

19.77%

ตารางที 6 มูลค่ าเงินกองทุนขั&นตํา ทีต ้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
เงินกองทุนขั&นตํา ทีต ้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงด้านราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์

งวด ธ.ค. 51
-

งวด ธ.ค. 52
-

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั&นตํา ทีต ้ องดํารง
หมายเหตุ : ธสน. ไม่ตอ้ งคํานวณเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสี ยงด้านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้า เนื องจากปริ มาณ
ธุรกรรมในบัญชีเพือการค้าของ ธสน. ยังไม่ถึงระดับทีมีนยั สําคัญที ธปท. กําหนดให้ตอ้ งคํานวณความเสี ยงด้านตลาด
• วิธีการและเหตุผลทีธนาคารพาณิชย์ ใช้ ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพือรองรับความเสี ยงของธุรกิจทั&งใน
ปัจจุบันและอนาคต
ธสน. ใช้วิธีการแบบง่ายในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ งเหมาะสมและพอเพียงกับขนาดธุรกิจ
และขนาดองค์กรทีมีขนาดเล็กและลักษณะการดําเนินธุรกิจไม่ซบั ซ้อนมากนัก โดยสามารถจําแนกได้ดงั นี
การคํานวณ
ด้านเครดิต

ด้านตลาด

ด้านปฏิบตั ิการ

วิธีทใี ช้
เลือกใช้วธิ ี Standardised Approach โดยถ่วงนําหนักความเสี ยงแต่ละประเภทสิ นทรัพย์ตามผลการจัด
อันดับเครดิ ตจากองค์กรจัดอันดับความเสี ยง (External Credit Assessment Institutions : ECAIs)
ซึงมีน าํ หนักความเสี ยง 0 - 150%
เลือกใช้วิธี Standardised Measurement Method เมือปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้าของ ธสน.
ถึงระดับทีมีนยั สําคัญ (Threshold) ตามที ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดหรื อเมือ ธปท. สังการ
ให้ ธสน. ต้องดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสี ยงด้านตลาด
เลือกใช้วิธี Basic Indicator Approach ซึ งกําหนดให้ธนาคารต้องดํารงเงินกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลียของรายได้รวมต่อปี ของปี ทีรายได้รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง
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• วัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารความเสียง
ธสน. มีนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงเพือสร้างมูลค่าเพิมให้กบั องค์กร โดยตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการบริ หารความเสี ยงว่าเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นธุรกิจของธนาคาร ทังนี ธนาคารมีวตั ถุประสงค์
ในการบริ หารความเสี ยงองค์กรเพือให้เกิดความมันใจว่าธนาคารได้คาํ นึงถึงหลักการบริ หารความเสี ยงทีดีและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายองค์กร ตลอดจนมีการบูรณาการการบริ หาร
จัดการความเสี ยงเข้ากับเครื องมือในการบริ หารจัดการต่าง ๆ เพือลดความซําซ้อนในการปฏิบตั ิงานและสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรในการบริ หารความเสี ยง อันจะส่งผลให้การบริ หารจัดการภายในองค์กรในทุก ๆ ด้านดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล
ทังนี ธสน. แบ่งประเภทของความเสี ยงออกเป็ น 6 ประเภท ประกอบด้วย
1. ความเสี ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
3. ความเสี ยงด้านตลาด (Market Risk)
4. ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) และ
6. ความเสี ยงด้านชือเสี ยง (Reputational Risk)
• กระบวนการบริหารความเสียง
ธสน. มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี ยง โดยอ้า งอิ ง ตามหลัก การของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึงประกอบด้วย
1. การระบุความเสี ยง เป็ นการวิเคราะห์เพือระบุความเสี ยง สาเหตุ และปั จจัยภายในและภายนอกทีทําให้เกิด
ความเสี ยงซึงจะส่งผลให้ธนาคารไม่บรรลุเป้ าหมายยุทธศาสตร์ทีกําหนดไว้
2. การประเมินและวัดระดับความเสี ยง โดยคํานึ งถึงโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพือ
ประเมินและวัดระดับความเสี ยงทังความเสี ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) และความเสี ยงทีเหลืออยูห่ ลังการควบคุม
(Residual Risk)
3. การจัดการความเสี ยง ซึ งคํานึ งถึงระดับความรุ นแรงของความเสี ยงเป็ นสําคัญ เพือกําหนดวิธีการควบคุม
และลดความเสี ยงที ชัดเจน โดยมี แนวทางในการบริ หารจัดการกับความเสี ยงที เกิ ด ขึ นอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
เพือให้ความเสี ยงอยู่ในระดับที ธนาคารยอมรั บได้ และให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยง
ของ ธสน.
4. การติดตามและรายงานความเสี ยง กําหนดให้มีระบบการติดตามผลการควบคุมความเสี ยงที เกิดขึนอย่าง
เป็ นระบบ เพือประโยชน์ในการป้ องกันและควบคุ มความเสี ยหายได้อย่างทันท่วงที โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ ธสน.
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• โครงสร้ างและหน้ าทีร ับผิดชอบของหน่ วยงานทีเ กีย วข้ องกับการบริหารความเสียง
ธสน. จัดให้มีโครงสร้างองค์กรทีดูแลและติดตามการบริ หารความเสี ยงในด้านต่างๆ ของ ธสน. อย่างครบถ้วน
และให้มีการถ่วงดุลอํานาจกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี
คณะกรรมการธนาคาร ทําหน้าทีอนุมตั ิกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หาร
ความเสี ยงของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริ หารระดับสูงทีได้รับมอบหมาย
ทําหน้าทีกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางทีพึงปฏิบตั ิ
คณะกรรมการกํากับ
รวมทังติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีกําหนด
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร ดําเนินการตามหน้าทีความรับผิดชอบด้านการบริ หารความเสี ยงตามทีคณะกรรมการธนาคาร
ได้มอบหมายให้ตามความเหมาะสมกับการดําเนินกิจการของธนาคาร
ธนาคาร
ทําหน้าที ตามที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการประเมิ นและติ ดตามผล
คณะกรรมการ
การบริ หารความเสี ยงของคณะผูบ้ ริ หารความเสี ยง
ตรวจสอบ
คณะผู้บริหารระดับสู ง ทําหน้าทีนําเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนธุรกิจรายปี และราย 5 ปี ตลอดจนระดมความคิด
เพื อปรั บ แผนกลยุท ธ์ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารให้ส อดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มที
เปลี ยนแปลงไป รวมทัง ติ ด ตามและรายงานผลการบริ ห ารความเสี ยงจํา แนกตามแผน
ยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณา/ทราบ
คณะผู้บริหารความเสียง ทําหน้าที กลันกรองกรอบนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารความเสี ยง รวมทังเครื องมื อ
ต่าง ๆ ทีใช้ในการบริ หารความเสี ยง ตลอดจนดูแลการดําเนิ นงานบริ หารความเสี ยงให้เป็ นไป
ตามทีคณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ิไว้
คณะกรรมการบริหาร ทําหน้าทีดูแลให้มีการจัดทํากลยุทธ์และนโยบายในการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี สิน ตลอดจน
บริ หารและควบคุมความเสี ยงด้านสภาพคล่องและตลาด ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตรา
สินทรัพย์ และหนีส& ิน
ดอกเบีย ระดับราคา และอัตราแลกเปลียน รวมทังบริ หารพอร์ ตการลงทุนในตราสารต่างๆ
(ALCO)
ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายและแผนการลงทุ น รวมทั งวงเงิ น ลงทุ น ที ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณา ทําหน้าที บริ ห าร ควบคุ ม และติ ดตามรายงานความเสี ยงด้านเครดิ ตเฉพาะลูกหนี ปกติ ใ ห้
เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสี ยงด้านเครดิตทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
สินเชือรายใหญ่
คณะกรรมการแก้ ไขหนี& ทําหน้าทีบริ หาร ควบคุม และติดตามรายงานความเสี ยงด้านเครดิตสําหรับลูกหนี มีปัญหาให้
เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสี ยงด้านเครดิตทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะจัดการกํากับดูแล ทํา หน้า ที กลันกรองเรื องที เกี ยวข้อ งกับ การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ ตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิ บัติ ง านด้า นการกํากับ ดู แ ลกิ จ การให้ค ณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การทราบอย่า งน้อ ย
กิจการ
ปี ละ 1 ครัง
สําหรับในระดับปฏิ บตั ิ การนัน สํานักบริ หารความเสี ยง ทําหน้าที รั บผิดชอบในการร่ าง/ทบทวนนโยบาย
ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี ยงของ ธสน. รวมทังพัฒนาเครื องมือในการบริ หารความเสี ยง นอกจากนี ยังมี
ตัวแทนบริ หารความเสี ยงของแต่ละฝ่ ายและสํานัก (Risk Champion) ซึ งเป็ นตัวแทนของแต่ละฝ่ ายและสํานักในการ
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ประสานงานด้านการบริ หารความเสี ยงภายในและระหว่างฝ่ ายและสํานัก เพือให้การบริ หารความเสี ยงภายในองค์กร
เป็ นไปอย่างทัวถึงและมีประสิ ทธิภาพดียงขึ
ิ น
• ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัด ติดตาม และรายงานความเสียงด้ านต่ าง ๆ ตามสายงาน
ธสน. กํา หนดให้มี ร ะบบการวัด ติ ด ตาม และรายงานที ครอบคลุ ม ทุ ก ประเภทความเสี ยง เพื อให้ธ นาคาร
สามารถทราบถึ งปริ มาณ และระดับความเสี ยงอย่างต่อเนื อง ตลอดจนเพือใช้เป็ นประโยชน์ในการป้ องกันและควบคุ ม
ความเสี ยหายได้อย่างทันท่ วงที โดยต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารด้วย รวมทัง
เพือมิ ให้ระบบการติ ดตามเป็ นภาระในการดําเนิ นธุ รกิ จของธนาคารเกิ นความจําเป็ น โดยมี หน่ วยงานที เป็ นอิ สระจาก
หน่วยงานเจ้าของความเสี ยง (Risk Owner) เช่น สํานักบริ หารความเสี ยง รับผิดชอบการติดตามความเสี ยง นอกจากนี ยังมี
ฝ่ ายงานอืน ๆ ทีมิใช่ Risk Owner ทําหน้าทีวัด ติดตาม และรายงานความเสี ยงด้านต่าง ๆ ให้กบั คณะผูบ้ ริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชือรายใหญ่ และคณะกรรมการธนาคาร เพือทราบ/พิจารณา
• นโยบายในการป้ องกันหรือลดความเสียง รวมทั&งกระบวนการในการติดตามประสิทธิผลของการป้ องกันหรือลดความเสียง
ธสน. กําหนดให้มีนโยบายในการป้ องกันและลดความเสี ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที องค์กรยอมรั บได้
ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงของธนาคาร สําหรับกลยุทธ์และวิธีการจัดการความเสี ยงของธนาคาร
ได้แก่
1. การกําหนดเป้ าหมายและระดับความเสี ยงทียอมรับได้
2. การกําหนดวิธีการจัดการความเสี ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี ยง (Risk Acceptance) การควบคุ ม
ความเสี ยง (Risk Control) การลดความเสี ยง (Risk Reduction) การกระจายความเสี ยง (Risk Sharing/Spreading) การโอน
ความเสี ยง (Risk Transfer) และการหลีกเลียงความเสี ยง (Risk Avoidance)
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร (MIS) ทีมีความเพียงพอสําหรับการบริ หารความเสี ยง
4. การพัฒนากระบวนการทํางานให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพียงพอ เช่ น การกําหนดหลักเกณฑ์หรื อคู่มือ
การทํางานต่าง ๆ เพือใช้ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน โดยให้มีระบบการติดตาม และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
• แนวทางทีใ ช้ ในการกําหนด Limit สําหรับการควบคุมความเสียง
ธสน. กําหนดแนวทางทีใช้ในการกําหนด Limit โดยพิจารณาตามดัชนี ช ีวดั ความเสี ยง (Key Risk Indicators:
KRIs) ระดับความเสี ยงที องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบียงเบนของความเสี ยงที องค์กรยอมรับได้
(Risk Tolerance) สําหรับความเสี ยงแต่ละประเภท เพือเป็ นแนวทางในการกํากับดูแลและควบคุมให้การบริ หารความเสี ยง
ของ ธสน. อยูใ่ นระดับที ธสน. ยอมรับได้
• บทบาทและหน้ าทีข องผู้ตรวจสอบภายใน
ธสน. กํา หนดให้มี ก ารจัด ทํา กฎบัต รการตรวจสอบภายใน ซึ งว่า ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต ภาระหน้า ที
ความรั บ ผิ ด ชอบ สิ ท ธิ แ ละอํา นาจของสํา นัก ตรวจสอบ โดยตัง อยู่บ นหลัก การตามวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายในที เป็ น
มาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบภายในของธนาคาร ครอบคลุมถึงการให้ความเชื อมัน และการให้คาํ แนะนําปรึ กษา
อย่างเป็ นอิสระและเที ยงธรรม เพือเพิมคุณค่าและปรับปรุ งการดําเนิ นงานของธนาคารให้ดีข ึน อันมีส่วนช่วยให้ธนาคาร
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บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที กํา หนด โดยจัด ให้ มี แ นวทางที เป็ นระเบี ย บแบบแผนที ดี ม าใช้ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
ข้ อมูลทัว ไปของฐานะทีเ กีย วข้ องกับความเสียงด้ านเครดิต
• นโยบายการบริหารความเสียงด้ านเครดิตของธนาคารพาณิชย์
ธสน. มี นโยบายสิ นเชื อ ที สําคัญ เช่น การให้สินเชื ออย่างมีคุณภาพ การกระจายความเสี ยงในการให้สินเชื อ
และกําหนดระดับความเสี ยงทีธนาคารสามารถยอมรับได้ การให้สินเชือทีให้ผลตอบแทนในระดับที เหมาะสมกับสถานะ
การเป็ นหน่ วยงานของรัฐที ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการส่ งออก การนําเข้ารายได้เงิ นตราต่างประเทศ และการลงทุนใน
ต่างประเทศ การให้สินเชือโดยคํานึ งถึงกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการเงิ นของประเทศไทยและประเทศทีเกี ยวข้องใน
การให้สินเชือนัน การจัดหาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถด้านสิ นเชื อและจัดสรรบุคลากรดังกล่าว
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การให้สินเชือโดยคํานึงถึงความเสี ยง การจัดระบบการติดตามและทบทวนสิ นเชือทีดี และจัดระบบ
และวิธีการแก้ไขหนีอย่างมีประสิ ทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับธนาคาร
ทังนี ธสน. ได้กาํ หนดให้มีเครื องมือในการบริ หารความเสี ยงด้านเครดิตทีสําคัญ เช่น
1. การสร้ างระบบเตือนภัยด้ านเครดิต สําหรับระดับหมวดธุรกิจ ได้แก่ ระบบการเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม
(Industry Warning Sign) เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการแก่หน่ วยงานด้านการตลาด ในส่ วนของระดับธุ รกิ จ
ได้แก่ ระบบการเตือนภัยด้านเครดิตล่วงหน้า (Credit Warning Sign) ซึ งเป็ นการให้ขอ้ มูลประวัติการติดต่อลูกค้ากับ ธสน.
และการจัดทํารายชือลูกค้าทีควรติดตามหรื อควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษ (Hot List) เพือให้หน่วยงานด้านการตลาดและ
หน่ วยงานด้านการบริ หารหนี ติดตามและหาแนวทางแก้ไขล่วงหน้า รวมทังเป็ นการควบคุมเชิ งป้ องกันเพือไม่ให้ลูกค้า
พัฒนาไปเป็ นหนี NPLs
2. ระบบการจัดอันดับความเสี ยงลูกค้ า ธสน. ได้มีการพัฒนาและนําเครื องมือทีใช้จดั อันดับความเสี ยงด้านเครดิต
ของลูกค้ามาใช้ประกอบในการพิจารณาสิ นเชื อ ปั จจุบนั ธนาคารมีระบบการจัดอันดับความเสี ยงลูกค้า 2 ระบบ ได้แก่
ระบบ Credit Rating Model เป็ นเครื องมือในการจัดอันดับความเสี ยงสําหรับลูกค้าทัวไปของธนาคาร โดยมีการจัดอันดับ
เครดิ ตสําหรับลูกค้านิ ติบุคคลทังหมด 8 อันดับสําหรับลูกหนี ปกติ และ 3 อันดับสําหรับลูกหนี มีปัญหา และระบบ
EXIM Credit Express สําหรับลูกค้ารายย่อย เป็ นเครื องมือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือรายย่อย (EXIM Credit
Express) เพือให้การพิจารณาอนุมตั ิสินเชือสําหรับลูกค้ารายย่อยเป็ นไปอย่างสะดวกยิงขึน
3. การสอบทาน/ทบทวนสิ นเชื อและการติดตามลูกหนีป& รั บโครงสร้ าง เพือให้สอดคล้องกับนโยบายสิ นเชือที
ธสน. กําหนด รวมทังเพือเป็ นการสอบทานและติดตามการปฏิบตั ิตามเงือนไขในการใช้วงเงินสิ นเชือ
4. การควบคุมการกระจุกตัวของสิ นเชือ มีการกําหนดเพดานการให้สินเชือ (Concentration Limit) ในการให้
วงเงินต่อ 1 รายลูกค้า ต่อ 1 กลุ่มลูกค้า ต่อ 1 กลุ่มอุตสาหกรรม และต่อ 1 รายประเทศ สําหรับบริ การด้านการรับประกัน
ของ ธสน. กําหนดเพดานการให้วงเงินต่อ 1 รายผูซ้ ือ/ธนาคารผูซ้ ือ และต่อ 1 กลุ่มผูซ้ ือ/ธนาคารผูซ้ ือ
5. การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี ยงด้ านเครดิตของพอร์ ตสิ นเชือ (Stress Test) ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เป็ น
ประจําอย่างน้อยทุกปี โดยผลการทดสอบทีผ่านมา ปรากฏว่าธนาคารสามารถดํารงสัดส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงได้
เกินกว่าร้อยละ 8.5 ตามที ธปท. กําหนดไว้
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6. อืน ๆ เช่น การทบทวน “กรอบการบริ หารความเสี ยงองค์กร” ซึ งครอบคลุมถึงแนวทางการบริ หารความเสี ยง
ด้านเครดิ ต การจัดทําเครื องมื อการบริ หารความเสี ยงด้านเครดิ ตที เกี ยวข้องกับ การลงทุ น ซึ งประกอบด้วยหลักเกณฑ์
การลงทุนในตราสารทุนและหลักเกณฑ์การลงทุ นในตราสารหนี เพือควบคุมมิให้ ธสน. ถือหรื อมีหุ้นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อ มในบริ ษ ัท ใดเกิ น กว่า อัต ราที กํา หนด การปรั บ ปรุ ง ขอบเขตการสอบทานสิ น เชื อ เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิ ทธิภาพในการสอบทานสิ นเชือมากขึน การทบทวนคู่มือวิเคราะห์สินเชือ เพือให้กระบวนการอนุมตั ิสินเชือมีมาตรฐาน
และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน การปรับปรุ ง Model EXIM Credit Fast Track เพือรองรับโปรโมชันพิเศษ การปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ EXIM Credit Express เพือเพิมประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการอนุมตั ิ ทบทวน และต่ออายุวงเงิน
สิ นเชือหมุนเวียนให้แก่ลูกค้ารายย่อย เป็ นต้น
• คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนีแ& ละการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ธสน. กําหนดคําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี หมายถึ ง สิ นเชื อที ไม่ ชาํ ระหนี รวมถึ งการไม่ ปฏิ บัติ ตาม
หรื อผิ ดเงื อนไขตามสัญญาให้สิ นเชื อ สัญญาปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี บันทึ กข้อตกลง หรื อสัญญาใดที ลู กค้า/ลู กหนี หรื อ
ผูเ้ กียวข้องได้ทาํ กับธนาคาร และใช้บงั คับกับลูกค้า/ลูกหนีหรื อผูเ้ กียวข้องอยู่
“หนี ทีไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs)” หมายถึง เงิ นให้สินเชื อที ค้างชําระเงิ นต้นและ/
หรื อดอกเบีย เป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดื อน นับแต่วนั ครบกําหนดชําระเงินต้นหรื อดอกเบี ย หรื อเงินให้สินเชือที
ค้างชําระเงิ นต้นและหรื อดอกเบี ยเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อน นับแต่วนั ครบกําหนดชําระเงิ นต้นหรื อดอกเบี ย และมี
ความไม่แน่ นอนเกี ยวกับความสามารถในการชําระคืนเงิ นต้นหรื อดอกเบี ย เว้นแต่ธนาคารเห็ นสมควรผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี
1. ลูกหนี ที ได้รับ การวิเ คราะห์ เ กี ยวกับ ความสามารถในการชํา ระหนี แ ละได้รับ การอนุ มตั ิ ในการต่อ อายุสัญญาทบ
ดอกเบียเป็ นเงินต้น หรื อได้รับการผ่อนผันหรื อปรับโครงสร้างเงือนไขการชําระหนีใหม่
2. ลูกหนีทีมีหลักฐานแสดงว่าได้ทาํ ข้อตกลงหรื อสัญญาเพิมเติมในการปรับโครงสร้างหนี โดยกําหนดเงือนไขการชําระหนี
ใหม่
• แนวทาง/วิธีการทางสถิติ (ถ้ ามี) ทีใ ช้ ในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision
ธสน. มี ก ารกัน เงิ น สํา รองสํา หรั บ ลู ก หนี ตามมาตรฐานบัญ ชี ร ะหว่า งประเทศ (International Accounting
Standard: IAS) แบ่งเป็ น
1. การคํานวณ General Provision ประกอบด้วย
อัตราขั&นตํา ทีใ ช้ ในการตั&งค่ าเผือ หนีส& งสัยจะสู ญต่ อยอดหนี&
การกันสํารองลูกหนีจดั ชันปกติ
ร้อยละ 1
การกันสํารองหนีจดั ชันกล่าวถึงเป็ น
ร้อยละ 2
พิเศษ
นอกจากนี ธนาคารยัง มี ก ารตัง เงิ น สํา รองของค่ า เผื อหนี สงสั ย จะสู ญ ตามคุ ณ ภาพหนี ปรั บ โครงสร้ า งใน
อัตราส่ วนร้อยละ 1, 20, 50 ของยอดหนี และการกันสํารองส่ วนทีเกิ นเกณฑ์เป็ นสัดส่ วนของยอดสิ นเชือรวม
ทุกงวด 6 เดือน ซึงสามารถปรับเปลียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย
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2. การคํานวณ Specific Provision ประกอบด้วย
อัตราขั&นตํา ทีใ ช้ ในการตั&งค่ าเผือ หนีส& งสัยจะสู ญต่ อยอดหนี&
การกันสํารองหนีจดั ชันตํากว่ามาตรฐาน
ร้อยละ 100
การกันสํารองหนีจดั ชันสงสัย
ร้อยละ 100
การกันสํารองหนีจดั ชันสงสัยจะสูญ
ร้อยละ 100

ข้ อมูลฐานะทีเ กีย วข้ องกับความเสียงด้ านเครดิตแยกตามวิธีการทีธ นาคารพาณิชย์ เลือกใช้ ในการคํานวณสินทรัพย์ เสียง
ด้ านเครดิต (วิธี SA)
• รายชื อของสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกทีธนาคารพาณิชย์ เลือกใช้ และ Country Risk Classification ของ OECD
ทีใ ช้ ในการอ้ างอิง Rating แยกตามประเภทสินทรัพย์ /ลูกหนีข& องธนาคารพาณิชย์ ในการกําหนดนํา& หนักความเสียง
ธสน. ใช้การจัดอันดับความเสี ยง (Rating) จากสถาบันจัดอันดับความเสี ยงจากภายนอก (Export Credit
Assessment Institutions: ECAIs) รวม 3 แห่ง ได้แก่
1. Moody’s Investors Service
2. Standard & Poor’s
3. Fitch Ratings
เพือใช้ในการคํานวณนําหนักความเสี ยงสิ นทรัพย์และลูกหนี ยกเว้นกรณี ไม่มี Rating จาก ECAIs ข้างต้นธนาคาร
จึงอ้างอิงจาก Country Risk Classification ของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
อย่างไรก็ตาม สําหรั บลูกหนี ธุรกิ จ เอกชนนัน ธนาคารใช้น าํ หนักความเสี ยง 100% โดยไม่ค าํ นึ งถึ ง Rating จากสถาบัน
จัดอันดับเครดิตภายนอก
• กระบวนการทีธ นาคารพาณิชย์ ใช้ ในการกําหนด Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธสน. ใช้หลักเกณฑ์การใช้อนั ดับเครดิ ตจากสถาบันจัดอันดับเครดิ ตภายนอกตามที ธปท. กําหนด (ประกาศ
ธปท. ที สนส. 90/2551 เรื อง หลักเกณฑ์การคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ โดยวิธี Standardised
Approach (วิธี SA) เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2551 และที ฝนส. (22) ว. 5/2552 เรื อง นําส่ งประกาศ ธปท. เรื อง หลักเกณฑ์
การคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิ ตสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ โดยวิธี Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที 2) เมื อ
วันที 20 มีนาคม 2552)
ข้ อมูลการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต โดยวิธี SA
• นโยบายและกระบวนการทีธ นาคารพาณิชย์ ใช้ ในการบริหารและประเมินมูลค่ าหลักประกัน
ธสน. มีนโยบายในการประเมินมูลค่าหลักประกันเพือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น นํามูลค่าของหลักประกันมาใช้
ในการคํานวณเงิ นสํารองสําหรับลูกหนี ทีจัดชัน เพือการปรับปรุ งโครงสร้างหนี เพือใช้เป็ นมูลค่าบันทึ กบัญชี สินทรัพย์
ที ได้จ ากการรั บ ชํา ระหนี ห รื อซื อ จากการขายทอดตลาด และเพื อประกอบการพิ จารณาให้สิ นเชื อและพิ จารณาวงเงิ น
เพือจดจํานํา จดทะเบียนจํานองหรื อบุริมสิ ทธิ เหนื อหลักประกัน เป็ นต้น สําหรับกระบวนการทีธนาคารใช้ในการบริ หาร
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และประเมินมูลค่าหลักประกันนัน ธนาคารใช้วิธีการประเมินราคาตามหลักสากล โดยมี หน่ วยงานภายในของธนาคาร
ทําหน้าที ประเมินราคาหลักประกันตามเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด และผูป้ ระเมินราคาอิสระทีได้รับการแต่งตังจากธนาคาร
เป็ นผูป้ ระเมิ นราคา ทัง นี ธนาคารกําหนดให้มีก ารทบทวนราคาประเมิ น มูล ค่า หลักประกันเป็ นประจํา โดยขึ นอยู่กับ
ประเภท และมู ล ค่ าของหลักประกัน และกําหนดให้มี การใช้ผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระในการทบทวนราคาประเมิ นมู ล ค่ า
หลักประกันอีกด้วย
• ประเภทของหลักประกันทีส ําคัญ
หลักประกันทีสําคัญของธนาคาร ได้แก่ 1) ทีดิน 2) ทีดินและสิ งปลูกสร้าง และ 3) เงินฝาก
• ประเภทของผู้คาํ& ประกันและผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสียงตามธุรกรรมอนุพนั ธ์ ด้านเครดิตทีส ําคัญ
การปรับลดความเสี ยงด้านเครดิ ตของธนาคารมีเพียงเงินฝากเท่านัน โดยธนาคารยังไม่มีการนําการคําประกัน
หรื ออนุพนั ธ์ดา้ นเครดิตมาปรับลดความเสี ยงด้านเครดิต
• การกระจุกตัวของความเสี ยงด้ านเครดิตและด้ านตลาดในแต่ ละประเภทของหลักประกัน ผู้คํา& ประกัน และผู้ขายข้ อตกลง
รับประกันความเสียงตามธุรกรรมอนุพนั ธ์ ด้านเครดิตทีใ ช้ ในการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต
ปั จจุ บัน ธนาคารยังไม่มีก ารนํา การคํา ประกัน หรื ออนุ พนั ธ์ด้านเครดิ ต มาปรั บ ลดความเสี ยงด้านเครดิ ต โดย
หลัก ประกัน ทางการเงิ น ประเภทเงิ น ฝากที ธนาคารนํา มาใช้ป รั บ ลดความเสี ยงด้า นเครดิ ต นัน อยู่ใ นกลุ่ม ลู ก หนี ธุ ร กิ จ
เอกชนเท่านัน
ข้ อมูลทัว ไปของฐานะทีเ กีย วข้ องกับความเสียงด้ านตลาด
• ข้ อมูลทีเ กีย วข้ องกับความเสียงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
ธนาคารเลือกใช้วิธี Standardised Measurement Method ในการคํานวณความเสี ยงด้านตลาด อย่างไรก็ตาม
ธนาคารจะคํา นวณ ความเสี ยงด้า นตลาด เมื อปริ ม าณธุ ร กรรมในบัญ ชี เ พื อการค้าของ ธสน. ถึ งระดับที มี นัยสําคัญ
(Threshold) ตามที ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดหรื อเมือ ธปท. สังการให้ ธสน. ต้องดํารงเงิ นกองทุนเพือ
รองรับความเสี ยงด้านตลาด
ข้ อมูลทัว ไปของฐานะทีเ กีย วข้ องกับความเสียงด้ านปฏิบัตกิ าร
• วิธีการคํานวณมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ เสียงด้ านปฏิบัตกิ ารทีธ นาคารพาณิชย์ เลือกใช้
ธนาคาร เลือกใช้วิธี Basic Indicator Approach ซึ งกําหนดให้ธนาคารต้องดํารงเงิ นกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลียของรายได้รวมต่อปี ของปี ทีรายได้รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง
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ข้ อมูลทีเ กีย วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ การธนาคาร
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทัว ไปสําหรับความเสียงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพือ การธนาคาร
ปั จจุบนั ธสน. มีความเสี ยงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพือการธนาคารน้อยมากเพียง 0.6% ของเงินกองทุน
โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
• ความแตกต่ างของนโยบายในการบริหารความเสียง
เนื องจาก ธสน. มี ภ ารกิ จ ที จะต้อ งส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ส่ ง ออกและผูล้ งทุ น ไทยเพื อการพัฒ นาประเทศ
ดังนัน ธนาคารจึ งมี นโยบายในการบริ หารความเสี ยงด้านตลาดสําหรั บตราสารทุ นโดยเน้นการปฏิ บัติตามภารกิ จของ
ธนาคารและการแสวงหาผลตอบแทนทีพอเพียง
• นโยบายทีสําคัญในการประเมินมูลค่ ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี สมมติฐาน และแนวปฏิบัติทีใช้ ในการประเมินมูลค่ า
ยุตธิ รรม รวมถึงการเปลีย นแปลงในแนวปฏิบัตทิ มี นี ัยสําคัญ แบ่งเป็ น
- เงิ นลงทุนในตราสารทุนที อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นเพือค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เพือค้าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
- เงิ นลงทุนในตราสารทุนที อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผือขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุ นจากการปรับมูลค่าของหลักทรั พย์เผือขายจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของทุ นและ
จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมือได้จาํ หน่ายเงินลงทุนนัน
- เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัวไป แสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือการลดมูลค่าเงินลงทุนกรณี ทีเกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุน
ข้ อมูลความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือ การธนาคาร
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทัว ไปสําหรับความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือ การธนาคาร
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) เป็ นความเสี ยงทีรายได้ของ ธสน. ได้รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ย ด้วยเหตุน ี ธสน. จึ งได้จดั โครงสร้างอัตราดอกเบี ยให้สอดคล้องตามลักษณะสิ นทรัพย์
และหนีสิน และมีการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอัตราดอกเบียอยูต่ ลอดเวลา โดยมีเครื องมือในการบริ หารความเสี ยง
จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียทีเหมาะสมกับความซับซ้อนของธุรกิจ เช่น การติดตามความเหลือมกัน (Maturity
Gap) ระหว่างอายุของสิ นทรั พย์และอายุของหนี สิน และการประเมิ นผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบี ย
(Interest Rate Sensitivity Analysis) ทีมีผลต่อดอกเบียรับสุ ทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ในระยะเวลา 1 ปี
ข้างหน้า และทีมีผลต่อเงินกองทุน (Economic Value of Equities: EVE) ของ ธสน. เป็ นต้น ซึ งเครื องมือดังกล่าวช่วยให้
ธสน. สามารถบริ หารความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยและสามารถบริ หารสิ นทรั พย์และหนี สินในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกัน และเป็ นไปตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการธนาคารกําหนด
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• ลักษณะของความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือ การธนาคารของธนาคารพาณิชย์
จากการประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย (Interest Rate Sensitivity Analysis) ทีมีผลต่อ
ดอกเบี ยรับสุ ทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ในระยะเวลา 1 ปี ข้างหน้า พบว่าในช่ วงปี 2552 ที ผ่านมา
ผลกระทบต่อดอกเบี ยรั บสุ ท ธิ ของธนาคารในระยะเวลา 1 ปี ข้างหน้า (NII) ส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทีธนาคารที กําหนด
ยกเว้นในช่วงทีธนาคารได้รับเงินเพิมทุนทังจํานวนในคราวเดียวเป็ นเงิน 5,000 ล้านบาท เมือวันที 21 กันยายน 2552
• สมมติฐานสํ าคัญประกอบการประเมินความเสี ยง เช่ น สมมติฐานเกียวกับการชําระหนี&คืนก่ อนกําหนดของลูกหนี& ลักษณะ
พฤติกรรมของบัญชีเงินฝากทีไ ม่ มกี าํ หนดระยะเวลา
ธนาคารกําหนดสมมติ ฐานสําคัญประกอบการประเมินความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยในบัญชี เพือการธนาคาร
ดังนี
- การชําระหนีคืนก่อนกําหนด : ธนาคารมีการปรับพฤติกรรมการชําระคืนของลูกหนีโดยใช้ขอ้ มูลสถิติในอดีต
(Historical Data)
- บัญ ชี เ งิ นฝากที ไม่มี ก ําหนดระยะเวลา : การที ธนาคารไม่ สามารถรั บ เงิ น ฝากจากประชาชนทัวไปได้
ทําให้ธนาคารมีสัดส่ วนของบัญชี เงิ นฝากที ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาน้อยมาก โดยมาจากเงิ นฝากของลูกหนี
ทีใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชือ
• ความถีของการวัดความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือ การธนาคาร
ธนาคารมีการคํานวณ Interest Rate Sensitivity Analysis ของความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยในบัญชี เพือการ
ธนาคารเป็ นประจําทุกสัปดาห์

