การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิน& ธันวาคม 2553
โครงสร้ างเงินกองทุน
ณ สิ นงวด ธ.ค. 53 โครงสร้ างเงินกองทุนของ ธสน. ประกอบด้ วย เงินกองทุนชัน ที 1 (92.7% ของเงินกองทุนรวม
ทังสิ
 น) และเงินกองทุนชัน ที 2 (7.3% ของเงินกองทุนรวมทังสิ
 น) โดย ธสน. ไม่มีเงินกองทุนประเภท Hybrid Tier ที ธปท.
อนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
 1 (ตารางที 1) ทังนี
  เงินกองทุนรวมทังสิ
 น ณ สิ นงวด ธ.ค. 53 เพิมขึ น 3.3%
เป็ น 15,833.82 ล้ านบาท เทียบกับ 15,321.54 ล้ านบาท ณ สิ น ธ.ค. 52
ตารางที 1 องค์ ประกอบของเงินกองทุนของ ธสน. ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนของ ธสน.ประกอบด้ วย
งวด ธ.ค. 2553
งวด ธ.ค. 2552
1. เงินกองทุนชัน& ที 1
1.1 ทุนชําระแล้ ว
12,800.00
12,800.00
1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
2,752.15
2,579.05
1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
(878.33)
(960.31)
รวมทัง& สิน&
14,673.82
14,418.74
2. เงินกองทุนชัน& ที 2
2.1 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ

1,165.05
911.79
2.2 ส่วนเกินทุนสุทธิจาการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุน
0.07
0.14
ประเภทเผือขาย
รวมทัง& สิน&
1,165.12
911.94
3.รายการหัก
3.1 ส่วนตํากว่าทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนประเภทเผือขาย
5.13
9.13
เงินกองทุนทัง& สิน& ตามกฎหมาย (1)+(2)-(3)
15,833.81
15,321.54
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนาคารใช้ วิธีการแบบง่ายในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ซึงเหมาะสมและพอเพียงกับขนาดธุรกิจ
และขนาดองค์กรทีมีขนาดเล็กและลักษณะการดําเนินธุรกิจไม่ซบั ซ้ อนมากนัก โดยสามารถจําแนกได้ ดงั นี 
การคํานวณ
ด้ านเครดิต

ด้ านตลาด

ด้ าน
ปฏิบตั ิการ

วิธีท ใี ช้
เลือกใช้ วิธี Standardised Approach โดยถ่วงนํ าหนักความเสียงแต่ละประเภทสินทรัพย์ตามผลการจัด
อันดับเครดิตจากองค์กรจัดอันดับความเสียง (External Credit Assessment Institutions : ECAIs) ซึงมี
นํ าหนักความเสียง 0 - 150%
เลือกใช้ วิธี Standardised Measurement Method เมือปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้ าของ ธสน.
ถึงระดับทีมีนยั สําคัญ (Threshold) ตามที ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดหรื อเมือ ธปท. สัง
การให้ ธสน. ต้ องดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงด้ านตลาด
เลือกใช้ วิธี Basic Indicator Approach ซึงกําหนดให้ ธนาคารต้ องดํารงเงินกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลียของรายได้ รวมต่อปี ของปี ทีรายได้ รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้ อนหลัง

ตารางที 2 เงินกองทุนขัน& ตําสําหรับความเสียงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขัน& ตําสําหรับความเสียงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของ
งวด ธ.ค. 2553
งวด ธ.ค. 2552
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ท ไี ม่ ด้อยคุณภาพ
6,767.33
5,218.60
1 ลูกหนี ภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
2 ลูกหนี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
3 ลูกหนี ธนาคารเพือการพัฒนาระหว่างประเทศ
4 ลูกหนี สถาบันการเงิน
300.16
205.12
5 ลูกหนี บริ ษัทหลักทรัพย์
6 ลูกหนี ธุรกิจเอกชน
6,277.90
4,815.29
7 ลูกหนี รายย่อย (ลูกหนี ของ ธสน. ไม่เข้ าเกณฑ์ ตามนิยาม/เงือนไขของ ธปท.)
8 สินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย
18.44
17.43
9 สินทรัพย์อืน
170.83
180.76
สินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน& ตําทีต้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านเครดิต

299.99
7,067.32

330.13
5,548.73
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ตารางที 3 เงินกองทุนขัน& ตําทีต้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้ า
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขัน& ตําสําหรับความเสียงด้ านตลาด
31 ธ.ค.2553
31 ธ.ค.2552
92.69
-*
คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน
หมายเหตุ : *ธสน. ไม่ต้องคํานวณเงินกองทุนขันตํ
 าสําหรับความเสียงด้ านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้ า เนืองจาก
ปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้ าของ ธสน. ยังไม่ถึงระดับทีมีนยั สําคัญที ธปท. กําหนดให้ ต้องคํานวณความเสียง
ด้ านตลาด
ตารางที 4 เงินกองทุนขัน& ตําสําหรับความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach (BIA)
หน่ วย : ล้ านบาท
งวด ธ.ค. 2553
งวด ธ.ค. 2552
เงินกองทุนขันตํ
 าสําหรับความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
296.29
286.74
ตารางที 5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสียง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชัน& ที 1 ต่ อสินทรัพย์ เสียง
อัตราส่ วน

งวด ธ.ค. 2553

งวด ธ.ค. 2552

เงินกองทุนทังสิ
 นต่อสินทรัพย์เสียง

16.99%

21.00%

เงินกองทุนชันที
 1 ต่อสินทรัพย์เสียง

15.74%

19.77%

ตารางที 6 มูลค่ าเงินกองทุนขัน& ตําทีต้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขัน& ตําทีต้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
งวด ธ.ค.
งวด ธ.ค.
2553
2552
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ย
88.71
-*
ความเสียงด้ านราคาตราสารทุน
-*
ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
3.98
-*
ความเสียงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
-*
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน& ตําทีต้องดํารง
92.69
-*
หมายเหตุ : *ธสน. ไม่ต้องคํานวณเงินกองทุนขันตํ
 าสําหรับความเสียงด้ านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้ า เนืองจาก
ปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้ าของ ธสน. ยังไม่ถึงระดับทีมีนยั สําคัญที ธปท. กําหนดให้ ต้องคํานวณความเสียง
ด้ านตลาด
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• วัตถุประสงค์ และนโยบายในการบริหารความเสียง
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการ
บริ หารความเสียงว่าเป็ นสิงสําคัญอย่างยิงในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ มีการกําหนดให้ การบริ หาร
ความเสียงเป็ นส่วนหนึงในแผนธุรกิจด้ านการพัฒนาองค์กร โดยในปี 2553 ธนาคารเน้ นการบูรณาการกํากับดูแล
กิจการทีดี การบริ หารความเสียง และการกํากับการปฏิบตั ิงาน ตามหลัก Governance, Risk and Compliance
(GRC) เพือให้ ธสน. มีการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังมี
 การบริ หารความเสียงองค์กรและการกํากับการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามหลักการบริ หารความเสียงทีดีสอดรับกับการดําเนินธุรกิจของ ธสน. อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรทังในเชิ
 งธุรกิจและในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลรวมถึงเพือสร้ าง
ให้ การบริ หารความเสียงเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์กร
สําหรับกรอบการบริ หารความเสียงของ ธสน. ยึดแนวทางของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO), The Basel Committee on Banking Supervision,
Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ของสหรัฐอเมริ กา และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทังนี
 
ธสน. แบ่งประเภทของความเสียงออกเป็ น 6 ประเภท ประกอบด้ วย
(1) ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(2) ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
(3) ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
(4) ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
(5) ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
(6) ความเสียงด้ านชือเสียง (Reputational Risk)
• กระบวนการบริหารความเสียง
ธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสียง โดยอ้ างอิงตามหลักการของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึงประกอบด้ วย
1. การระบุความเสียง เป็ นการวิเคราะห์เพือระบุความเสียง สาเหตุ และปั จจัยภายในและภายนอก
ทีทําให้ เกิดความเสียงซึงจะส่งผลให้ ธสน. ไม่บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทีกําหนดไว้
2. การประเมินและวัดระดับความเสียง โดยคํานึงถึงโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) เพือประเมินและวัดระดับความเสียง ทังความเสี

ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk)
และความเสียงทีเหลืออยูห่ ลังการควบคุม (Residual Risk)
3. การจัดการความเสียง ซึงคํานึงถึงระดับความรุ นแรงของความเสียงเป็ นสําคัญ เพือกําหนด
วิธีการควบคุมและลดความเสียงทีชัดเจน เพือให้ ธสน. มีแนวทางในการบริ หารจัดการกับความ
เสียงอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม ทังนี
  การกําหนดวิธีการควบคุมดังกล่าว ธสน. จะคํานึงถึง
ความคุ้มค่าหรื อผลตอบแทนทีได้ รับ เพือให้ ความเสียงอยู่ในระดับที ธสน. ยอมรั บได้ และให้
สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสียงของ ธสน.
4. การติดตามและรายงานความเสียง กําหนดให้ มีระบบการติดตามผลการควบคุมความเสียงที
เกิดขึ นอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ เพือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมความเสียหายได้ อย่าง
ทันท่วงที โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ ธสน.
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• โครงสร้ างและหน้ าทีรับผิดชอบของหน่ วยงานทีเกียวข้ องกับการบริหารความเสียง
ธสน. จัดให้ มีโครงสร้ างองค์ กรทีสนับสนุนการนํากรอบและกระบวนการบริ หารความเสียงไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมใน ธสน. ดังนี 
คณะกรรมการ
ทําหน้ าทีอนุมตั ิกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หาร
ธนาคาร
ความเสียงของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริ หารระดับสูงทีได้ รับมอบหมาย รวมทังทํ
 าหน้ าที
เป็ นคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของ ธสน. ซึงทําหน้ าทีสังการให้ มีการจัดตัง และกําหนด
โครงสร้ างอํานาจ หน้ าที ความรับผิดชอบของคณะจัดการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ
ดําเนินการตามหน้ าทีความรับผิดชอบด้ านการบริ หารความเสียงตามทีคณะกรรมการธนาคาร
บริหารธนาคาร
ได้ มอบหมายให้ ตามความเหมาะสมกับการดําเนินกิจการของ ธสน.
คณะกรรมการ
ทําหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการประเมินและติดตามผลการ
ตรวจสอบ
บริ หารความเสียงของคณะผู้บริ หารความเสียง
คณะกรรมการ
ทําหน้ าทีนําเสนอวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และแผนวิสาหกิจและแผนธุรกิจ ตลอดจนระดมความคิด
จัดการ
เพือปรับแผนธุรกิ จในการดําเนินธุรกิจของ ธสน. ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและความ
เสียงทีเปลียนแปลงไป รวมทังติ
 ดตามและรายงานผลการบริ หารความเสียงตามแผนธุรกิจเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาหรื อทราบตามความเหมาะสม
คณะผู้บริหารความ ทําหน้ าทีกลันกรองกรอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริ หารความเสียง รวมทังเครื
 องมือต่างๆ
เสียง
ทีใช้ ในการบริ หารความเสียง ตลอดจนดูแลการดําเนินงานบริ หารความเสียงให้ เป็ นไปตามที
คณะกรรมการธนาคารได้ อนุมตั ิไว้
คณะกรรมการ
ทําหน้ าทีดูแลให้ มีการจัดทํานโยบายและแผนงานในการบริ หารสินทรัพย์และหนี สิน ตลอดจน
บริหารสินทรัพย์
บริ หารและควบคุมความเสียงด้ านสภาพคล่องและตลาด ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตรา
และหนีส& นิ
ดอกเบี ย ระดับราคา และอัตราแลกเปลียน รวมทังบริ
 หารพอร์ ตการลงทุนในตราสารต่างๆ ให้
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละขอบเขตการลงทุ น รวมทั ง วงเงิ น ลงทุ น ที ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ
ทําหน้ าทีบริ หาร ควบคุม และติดตามรายงานความเสียงด้ านเครดิตเฉพาะลูกหนี ปกติให้ เป็ นไป
พิจารณาสินเชือ
ตามแนวทางการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
รายใหญ่
คณะกรรมการ
ทําหน้ าทีบริ หาร ควบคุม และติดตามรายงานความเสียงด้ านเครดิตสําหรับลูกหนี มีปัญหาให้
แก้ ไขหนี &
เป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะจัดการกํากับ
ดูแลกิจการ

ทํ า หน้ าที กลันกรองเรื องที เกี ยวข้ อ งกับ การกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การ ตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการกํ ากับดูแลกิจการให้ คณะกรรมการธนาคาร ซึงทําหน้ าทีคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
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สําหรับในระดับปฏิบตั ิการนัน สํานักบริ หารความเสียง ทําหน้ าทีรับผิดชอบในการร่ าง/ทบทวนนโยบาย ติดตาม
และประเมินผลการบริ หารความเสียงของ ธสน. รวมทังพั
 ฒนาเครื องมือในการบริ หารความเสียง นอกจากนี  ยังมีตวั แทน
บริ หารความเสียงของแต่ละฝ่ ายและสํานัก (Risk Champion) ซึงเป็ นตัวแทนของแต่ละฝ่ ายและสํานักในการประสานงาน
ด้ านการบริ หารความเสียงภายในและระหว่างฝ่ ายและสํานัก เพือให้ การบริ หารความเสียงภายในองค์กรเป็ นไปอย่างทัวถึง
และมีประสิทธิภาพดียิงขึ น
• ขอบเขตและลักษณะของระบบการวัด ติดตาม และรายงานความเสียงด้ านต่ างๆ ตามสายงาน
ธนาคารกําหนดให้ มีระบบการวัด ติดตาม และรายงานทีครอบคลุมทุกประเภทความเสียง เพือให้ ธนาคาร
สามารถทราบถึงปริ มาณ และระดับความเสียงอย่างต่อเนือง ตลอดจนเพือใช้ ป้องกันและควบคุมความเสียหายได้
อย่างทันท่วงที โดยต้ องเหมาะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของธนาคารด้ วย รวมทังเพื
 อมิให้ ระบบการ
ติดตามเป็ นภาระในการดําเนินธุรกิจของธนาคารเกินความจําเป็ น โดยมีหน่วยงานทีเป็ นอิสระจากหน่วยงานเจ้ าของ
ความเสียง (Risk Owner) เช่น สํานักบริ หารความเสียง รับผิดชอบการติดตามความเสียงในภาพรวม นอกจากนี  ยังมี
ฝ่ ายงานอืน ๆ ทีมิใช่ Risk owner ทําหน้ าทีวัด ติดตาม และรายงานความเสียงด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับฝ่ ายงานของ
ตน โดยสํานักฯ รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าวนําเสนอคณะผู้บริ หารความเสียง คณะกรรมการพิจารณาสินเชือรายใหญ่
และคณะกรรมการธนาคาร เพือทราบ/พิจารณาเป็ นประจํา
• นโยบายในการป้องกันหรือลดความเสียง รวมทัง& กระบวนการในการติดตามประสิทธิผลของการป้องกันหรือ
ลดความเสียงดังกล่ าว
ธนาคารกําหนดให้ มีนโยบายในการป้องกันและลดความเสียงของธนาคารให้ อยูใ่ นระดับทีองค์กรยอมรับได้ ตาม
นโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสียงของธนาคาร สําหรับกลยุทธ์และวิธีการจัดการความเสียงของธนาคาร ได้ แก่
1. การกําหนดเป้าหมายและระดับความเสีย งทียอมรับได้
2. การกําหนดวิธีการจัดการความเสียง ได้ แก่ การยอมรับความเสียง (Risk Acceptance) การควบคุมความเสียง
(Risk Control) การลดความเสียง (Risk Reduction) การกระจายความเสียง (Risk Sharing/Spreading)
การโอนความเสีย ง (Risk Transfer) และการหลีกเลีย งความเสีย ง (Risk Avoidance)
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร (Management Information System : MIS) ทีมีความเพียงพอ
สําหรับการบริ หารความเสีย ง
4. การพัฒนากระบวนการทํางานให้ มีความชัดเจนและรัดกุมเพียงพอ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์หรื อคู่มือ
การทํางานต่าง ๆ เพือใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน โดยให้ มีระบบการติดตาม และควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ การพัฒนาความพร้ อมของบุคลากรให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นต้ น
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• แนวทางทีใช้ ในการกําหนด Limit สําหรับการควบคุมความเสียง
ธนาคารกําหนดแนวทางทีใช้ ในการกําหนด Limit โดยพิจารณาตามดัชนีชี วัดความเสียง (Key Risk Indicators:
KRIs) ระดับความเสียงทีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบียงเบนของความเสียงทีองค์กรยอมรับได้
(Risk Tolerance) จําแนกตามประเภทความเสียง เพือเป็ นแนวทางในการกํากับดูแลและควบคุมให้ การบริ หารความเสียง
ของ ธสน. อยูใ่ นระดับที ธสน. ยอมรับได้
• บทบาทและหน้ าทีของผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคารได้ มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึงว่าด้ วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้ าที ความรับผิดชอบ
สิทธิ และอํานาจของสํานักตรวจสอบ โดยตัง^ อยู่บนหลักการตามวิชาชี พตรวจสอบภายในทีเป็ นมาตรฐานสากล โดยสํานัก
ตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ โดยการพิจารณาว่ากระบวนการบริ หาร
ความเสีย ง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลทังในภาพรวมขององค์
^
กรและในการดําเนินงานทุกกิจกรรมของธนาคารทีฝ่าย
บริ หารได้ จดั ให้ มีขนและดํ
ั^
าเนินการอยูน่ นมี
ั ^ ความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สํานักตรวจสอบมีภาระหน้ าทีโดยไม่ขดั ต่อความเป็ นอิสระและความซือสัตย์สจุ ริ ต เช่น ปฏิบตั ิงานตามทีกําหนด
ไว้ ในแผนการตรวจสอบประจําปี ตามทีได้ รับอนุมตั ิ รวมทังการปฏิ
^
บตั ิงานอืนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบภายในตามที
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารสัง การ เป็ นต้ น
ข้ อมูลทัวไปของฐานะทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านเครดิต
• นโยบายการบริหารความเสียงด้ านเครดิต
ธนาคารมีนโยบายสินเชือ ทีสําคัญ เช่น การให้ สินเชืออย่างมีคณ
ุ ภาพ การกระจายความเสียงในการให้ สินเชือ
และกําหนดระดับความเสียงทีธนาคารสามารถยอมรับได้ การให้ สนิ เชือทีให้ ผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสมกับสถานะการ
เป็ นหน่ว ยงานของรั ฐ ที ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน การส่ง ออก การนํ า เข้ า รายได้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศ และการลงทุน ใน
ต่างประเทศ การให้ สนิ เชือโดยคํานึงถึงกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยและประเทศทีเกียวข้ องในการ
ให้ สนิ เชือนัน การจัดหาและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถด้ านสินเชือ และจัดสรรบุคลากรดังกล่าวให้
เกิดประโยชน์สงู สุด การให้ สนิ เชือโดยคํานึงถึงความเสียง การจัดระบบการติดตามและทบทวนสินเชือทีดี และจัดระบบและ
วิธีการแก้ ไขหนี อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สงู สุดกับธนาคาร
ทังนี
^ ^ ในปี 2553 ธนาคารได้ กําหนดให้ มีเครื องมือในการบริ หารความเสีย งด้ านเครดิตทีสาํ คัญ เช่น
1. การสร้ างระบบเตือนภัยด้ านเครดิต สําหรับระดับอุตสาหกรรม ได้ แก่ ระบบการเตือนภัยด้ านอุตสาหกรรม
(Industry Warning Sign) เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการแก่หน่วยงานด้ านการตลาด สําหรับระดับ
ลูกค้ า ได้ แก่ ระบบการเตือนภัยด้ านเครดิตล่วงหน้ า (Credit Warning Sign) ซึงเป็ นการให้ ข้อมูลประวัติ
การติดต่อลูกค้ ากับ ธสน. และการจัดทํารายชือลูกค้ าทีควรติดตามหรื อควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ (Hot
List) เพือให้ หน่วยงานด้ านการตลาดและหน่วยงานด้ านการบริ หารหนี  ติดตาม และหาแนวทางแก้ ไข
ล่วงหน้ า รวมทังเป็
 นการควบคุมเชิงป้องกันเพือไม่ให้ ลกู ค้ ากลายเป็ นหนี  NPLs
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2. ระบบการจัดอันดับความเสียงลูกค้ า ธสน. ได้ มีการพัฒนาและนําเครื องมือทีใช้ จดั อันดับความเสียงด้ าน
เครดิตของลูกค้ ามาใช้ ประกอบในการพิจารณาสินเชือ ปั จจุบนั ธสน. มีระบบการจัดอันดับความเสียง
ลูกค้ า 2 ระบบ ได้ แก่ ระบบ Credit Rating Model เป็ นเครื องมือในการจัดอันดับความเสียงสําหรับลูกค้ า
ทัวไปของ ธสน. โดยมีการจัดอันดับเครดิตสําหรับลูกค้ านิติบคุ คลทังหมด

8 อันดับสําหรับลูกหนี ปกติ และ
3 อันดับสําหรับลูกหนี มีปัญหา และระบบ EXIM Credit Express เป็ นเครื องมือประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิสนิ เชือรายย่อยเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชือสําหรับลูกค้ ารายย่อยเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิงขึ น ใน
ขณะเดียวกันอยูใ่ นระดับความเสียงทียอมรับได้
3. การสอบทาน/ทบทวนสินเชือและการติดตามลูกหนี ปรับโครงสร้ าง เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายสินเชือที
ธสน. กําหนด รวมทังเพื
 อเป็ นการสอบทานและติดตามการปฏิบตั ิตามเงือนไขในการใช้ วงเงินสินเชือ
4. การควบคุมการกระจุกตัวของสินเชือ มีการกําหนดเพดานการให้ สินเชือ (Concentration Limit) ในการให้
วงเงิน ต่อ 1 รายลูกค้ า ต่อ 1 กลุม่ ลูกค้ า ต่อ 1 กลุม่ อุตสาหกรรม ต่อ 1 รายผู้ซื อ/ธนาคารผู้ซื อ ต่อ 1 กลุม่
ผู้ซื อ/ธนาคารผู้ซื อ และต่อ 1 รายประเทศ
5. การทดสอบภาวะวิกฤตความเสียงด้ านเครดิตของพอร์ ตสินเชือ (Credit Stress Test) ภายใต้ สถานการณ์
ต่างๆ เป็ นประจําอย่างน้ อยทุกปี โดยผลการทดสอบทีผ่านมา ปรากฏว่า ธสน. สามารถดํารงสัดส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงได้ เกินกว่าร้ อยละ 8.5 ตามที ธปท. กําหนดไว้
6. อืน ๆ เช่น กําหนดให้ มีงานอํานวยสินเชือ สังกัดฝ่ ายบริ หารหนี และนิติกรรม เพือทําหน้ าทีติดตามเงือนไขที
ลูกค้ าต้ องปฏิบตั ิสาํ หรับทุกประเภทวงเงินสินเชือ การปรับปรุ งหลักเกณฑ์ Credit Warning Sign และ Hot
List เพือเพิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระบบเตือนภัยด้ านเครดิตมากขึ น การทดสอบความน่าเชือถือ
ของระบบ Credit Rating Model สําหรับลูกค้ าของ ธสน. การทบทวนหลักเกณฑ์ Concentration Limit
และแนวนโยบายการจํ า กัด ความเสี ยงรายประเทศ เพื อให้ ก ารควบคุม การกระจุ ก ตัว ของสิ น เชื อมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ น การปรับปรุงแนวนโยบายการสอบทานสินเชือและบริ การประกันการ
ส่งออกระยะสัน เพือเพิมประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพในการสอบทานสินเชื อและบริ การประกันการ
ส่งออกระยะสันมากขึ

น เป็ นต้ น
• คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนีแ& ละการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ธนาคารกําหนดคําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี  หมายถึง สินเชือทีไม่ชําระหนี  รวมถึงการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อ
ผิดเงือนไขตามสัญญาให้ สนิ เชือ สัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี  บันทึกข้ อตกลง หรื อสัญญาใดทีลูกค้ า/ลูกหนี หรื อผู้เกียวข้ องได้
ทํากับธนาคาร และใช้ บงั คับกับลูกค้ า/ลูกหนี หรื อผู้เกียวข้ องอยู่
“หนี ทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs)” หมายถึง เงินให้ สนิ เชือทีค้ างชําระเงินต้ นและหรื อ
ดอกเบี ย เป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ครบกําหนดชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ย หรื อเงินให้ สินเชือทีค้ าง
ชําระเงินต้ นและหรื อดอกเบี ยเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ครบกําหนดชําระเงินต้ นหรื อดอกเบี ย และมีความไม่
แน่นอนเกียวกับความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบี ย เว้ นแต่ธนาคารเห็นสมควรผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี 
1. ลูกหนี ^ทีได้ รับการวิเคราะห์เกียวกับความสามารถในการชําระหนี ^และได้ รับการอนุมตั ิในการต่ออายุสญ
ั ญา
ทบดอกเบี ^ยเป็ นเงินต้ น หรื อได้ รับการผ่อนผันหรื อปรับโครงสร้ างเงือนไขการชําระหนี ^ใหม่
2. ลูกหนี ^ทีมีหลักฐานแสดงว่าได้ ทําข้ อตกลงหรื อสัญญาเพิมเติมในการปรับโครงสร้ างหนี ^ โดยกําหนดเงือนไขการ
ชําระหนี ^ใหม่
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• แนวทาง/วิธีการทางสถิติ (ถ้ ามี) ทีใช้ ในการคํานวณ General Provision และ Specific Provision
ธนาคารมีการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี ^ตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting
Standard : IAS) แบ่งเป็ น
1. การคํานวณ General Provision ประกอบด้ วย
1.1 การกันสํารองลูกหนี ^จัดชันปกติ
^
: อัตราขันตํ
^ า ทีใช้ ในการตังค่
^ าเผือหนี ^สงสัยจะสูญร้ อยละ 1 ของ
ยอดหนี ^
1.2 การกันสํารองหนี ^จัดชันกล่
^ าวถึงเป็ นพิเศษ : อัตราขันตํ
^ าทีใ ช้ ในการตังค่
^ าเผือหนี ^สงสัยจะสูญร้ อย
ละ 2 ของยอดหนี ^
นอกจากนี ^ ธนาคารยังมีการกันสํารองส่วนทีเกินเกณฑ์ เป็ นสัดส่วนของยอดสินเชื อรวมทุกงวด 6 เดือน ซึง
สามารถปรับเปลีย นให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ได้ ตามความเหมาะสม
2. การคํานวณ Specific Provision ประกอบด้ วย
2.1 การกันสํารองหนี ^จัดชันตํ
^ า กว่ามาตรฐาน : อัตราขันตํ
^ าทีใ ช้ ในการตังค่
^ าเผือหนี ^สงสัยจะสูญ ร้ อยละ 100
2.2 การกันสํารองหนี ^จัดชันสงสั
^ ย : อัตราขันตํ
^ า ทีใช้ ในการตังค่
^ าเผือหนี ^สงสัยจะสูญร้ อยละ 100
2.3 การกันสํารองหนี ^จัดชันสงสั
^ ยจะสูญ : อัตราขันตํ
^ า ทีใช้ ในการตังค่
^ าเผือหนี ^สงสัยจะสูญร้ อยละ 100
นอกจากนี ^ธนาคารยังมีการตังเงิ
^ นสํารองของค่าเผือหนี ^สงสัยจะสูญตามคุณภาพหนี ^ปรับโครงสร้ างในอัตราส่วน
ร้ อยละ 1, 20, 50 ของยอดหนี ^อีกด้ วย
ข้ อมูลฐานะทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านเครดิตแยกตามวิธีการทีธนาคารเลือกใช้ ในการคํานวณสินทรั พย์ เสียงด้ าน
เครดิต (วิธี SA)
• รายชือของสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกทีธนาคารเลือกใช้ และ Country Risk Classification ของ OECD ที
ใช้ ในการอ้ างอิง Rating แยกตามประเภทสินทรัพย์ /ลูกหนีข& องธนาคารพาณิชย์ ในการกําหนดนํา& หนักความเสียง
ธสน. ใช้ การจัดอันดับความเสียง (Rating) จากสถาบันจัดอันดับความเสียงจากภายนอก (Export Credit
Assessment Institutions: ECAIs) รวม 3 แห่ง ได้ แก่
1. Moody’s Investors Service
2. Standard & Poor’s
3. Fitch Ratings
เพือใช้ ในการคํานวณนํ าหนักความเสียงสินทรัพย์และลูกหนี  ยกเว้ นกรณีไม่มี Rating จาก ECAIs ข้ างต้ น
ธนาคารจึงอ้ างอิงจาก Country Risk Classification ของ Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี ธุรกิจเอกชนนัน ธนาคารใช้ นํ าหนักความเสียง 100% โดยไม่คํานึงถึง Rating จาก
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
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• กระบวนการทีธนาคารพาณิชย์ ใช้ ในการกําหนด Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
ธสน. ใช้ หลักเกณฑ์การใช้ อนั ดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกตามที ธปท. กําหนด (ประกาศ
ธปท. ที สนส. 90/2551 เรื อง หลัก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณสิ น ทรั พ ย์ เ สี ยงด้ า นเครดิ ต สํ า หรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ โดยวิ ธี
Standardised Approach (วิธี SA) เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2551 และที สนส. 10/2553 เรื อง หลักเกณฑ์การคํานวณ
สินทรัพย์เสียงด้ านเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย์ โดยวิธี Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที 3) เมือวันที 25
พฤศจิกายน 2553
ข้ อมูลการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต โดยวิธี SA
• นโยบายและกระบวนการทีธนาคารพาณิชย์ ใช้ ในการบริหารและประเมินมูลค่ าหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายในการประเมินมูลค่าหลักประกันเพือวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น นํามูลค่าของหลักประกันมาใช้
ในการคํานวณเงินสํารองสําหรับลูกหนี ทีจัดชัน เพือการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี  เพือใช้ เป็ นมูลค่าบันทึกบัญชีสินทรัพย์ทีได้
จากการรับชําระหนี หรื อซื อจากการขายทอดตลาด และเพือประกอบการพิจารณาให้ สินเชือและพิจารณาวงเงินเพือจด
จํานํา จดทะเบียนจํานองหรื อบุริมสิทธิเหนือหลักประกัน เป็ นต้ น
สําหรับกระบวนการทีธนาคารใช้ ในการบริ หารและประเมินมูลค่าหลักประกันนัน ธนาคารใช้ วิธีการประเมิน
ราคาตามหลักสากล เช่น การคํานวณจากต้ นทุนการก่อสร้ างหักด้ วยค่าเสือมราคา การเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด และการ
คํานวณจากรายได้ สทุ ธิตอ่ ปี ทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตก่อนทอนเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
ทังนี
  ธนาคารกําหนดให้ มีการทบทวนราคาประเมินมูลค่าหลักประกันเป็ นประจํา โดยขึ นอยู่กบั ประเภท และ
มูลค่าของหลักประกันและกําหนดให้ มีการใช้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระในการประเมินราคาอีกด้ วย
• ประเภทของหลักประกันทีสาํ คัญ
หลักประกันทีสําคัญของธนาคาร ได้ แก่ 1) ทีดินและสิงปลูกสร้ าง 2) เครื องจักร 3) เงินฝาก 4) ทีดิน และ 5) เรื อ
• ประเภทของผู้คาํ & ประกันและผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสียงตามธุรกรรมอนุพันธ์ ด้านเครดิตทีสาํ คัญ
ไม่มี
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• การกระจุกตัวของความเสียงด้ านเครดิตและด้ านตลาดในแต่ ละประเภทของหลักประกัน ผู้คาํ & ประกัน และผู้ขาย
ข้ อตกลงรับประกันความเสียงตามธุรกรรมอนุพันธ์ ด้านเครดิตทีใช้ ในการปรับลดความเสียงด้ านเครดิต
ความเสียงด้ านเครดิต: หลักประกันประเภททีดิน ทีดินและสิงปลูกสร้ างนัน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุม่ ธุรกิจ
การค้ า อุตสาหกรรมยางพารา และเสื อผ้ าสําเร็ จรู ป ส่วนหลักประกันประเภทเงินฝากนัน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจการค้ า
ความเสียงด้ านตลาด : ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูท่ ีตัวเงินคลังและพันธบัตร ธปท. ซึงมีอายุสญ
ั ญาเฉลียตํากว่า 1 ปี
ข้ อมูลทัวไปของฐานะทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านตลาด
• ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
ความเสียงด้ านตลาด หมายถึง เหตุการณ์ หรื อโอกาสหรื อความน่าจะเป็ นทีฐานะในงบดุลและนอกงบดุลของ
ธสน. จะได้ รั บ ผลกระทบจากการเคลื อนไหว/เปลียนแปลงของอัต ราดอกเบี ย และ/หรื อ อัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ และ/หรื อ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน จนส่งผลให้ เกิดความผันผวนต่อรายได้ และเงินกองทุนของ ธสน.
แนวทางและเครื องมือในการบริ หารความเสียงด้ านตลาด
• ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Risk) เป็ นความเสียงทีรายได้ ของ ธสน. ได้ รับผลกระทบจาก
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ย ด้ วยเหตุนี  ธสน. จึงได้ จดั โครงสร้ างอัตราดอกเบี ยให้ สอดคล้ องตามลักษณะสินทรัพย์
และหนี สิน และมีการประเมินสถานการณ์ และแนวโน้ มอัตราดอกเบี ยอยู่ตลอดเวลา โดยมีเครื องมือในการบริ หารความเสียง
จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยทีเหมาะสมกับความซับซ้ อนของธุรกิจ เช่น การติดตามความเหลือมกัน (Maturity
Gap) ระหว่างอายุของสินทรัพย์ และอายุของหนี สิน และการประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย
(Interest Rate Sensitivity Analysis) ทีมีผลต่อดอกเบี ยรับสุทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ในระยะเวลา 1 ปี
ข้ างหน้ า และทีมีผลต่อเงินกองทุน (Economic Value of Equities: EVE) ของ ธสน. เป็ นต้ น ซึงเครื องมือดังกล่าวช่วยให้
ธสน. สามารถบริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย และสามารถบริ หารสินทรัพย์ และหนี สินในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่าง
เหมาะสม สอดคล้ องกัน และเป็ นไปตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการธนาคารกําหนด
• ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) เป็ นความเสียงที
รายได้ และเงินกองทุนได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเนืองจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศหรื อจากการมีสินทรัพย์หรื อหนี สินสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ธสน. มีนโยบายการบริ หารความเสียงด้ าน
อัตราแลกเปลียน เพือรักษาระดับสินทรัพย์ หนี สิน และรายการนอกงบดุลให้ อยู่ในระดับดุลยภาพ สําหรับเครื องมือทีใช้ ใน
การบริ หารความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีสําคัญ ได้ แก่ เกณฑ์การดํารงฐานะ
เงินตราต่างประเทศรายสกุลและรวมทุกสกุล ณ สิ นวัน การกําหนดระดับความเสียหายสูงสุด (Stop Loss Level) สําหรับ
การทําธุรกรรมด้ านเงินตราต่างประเทศ (Proprietary FX Trading) ทุกสกุลเงิน เครื องมือในการวัดมูลค่าความเสียหาย
สูงสุด (Maximum Potential Loss) จากความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ทังนี
  การบริ หารความเสียง
ด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีมีประสิทธิภาพช่วยให้ ธสน. สามารถดํารงฐานะเงินตราต่างประเทศเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีกําหนด
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• ความเสียงด้ านราคา (Price Risk) เป็ นความเสียงทีรายได้ และเงินกองทุนของ ธสน. ได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาตราสารในพอร์ ตการลงทุนของ ธสน. ซึงส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในตราสารหนี สกุลเงินบาทและสกุล
เงินตราต่างประเทศ รวมถึงตราสารทุนประเภทต่างๆ ทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทางเครดิตอยู่ในระดับทีน่าลงทุน
(Investment Grade) ขึ นไป โดยมีคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี สินเป็ นผู้บริ หารพอร์ ตการลงทุน และควบคุมดูแล
การลงทุนให้ อยูภ่ ายใต้ วงเงินลงทุน รวมทังหลั
 กเกณฑ์และขอบเขตของการลงทุนทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
ซึงในช่วงปี 2553 ทีผ่านมา ธสน. เน้ นการลงทุนในตราสารทีมีสภาพคล่องสูงและมีความเสียงตํา
ในปี 2553 ธสน. ได้ จัดทํานโยบายและหลักเกณฑ์ทีเกียวกับการทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ ระเบียบผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานขันตํ
 าในการดูแลลูกค้ าสําหรับการทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ นอกจากนี  ธสน. ยังจัดให้ มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสียง
ด้ านตลาด (Market Stress Test) เป็ นประจําทุกไตรมาส ทังความเสี

ยงด้ านอัตราดอกเบี ย ด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและด้ านราคาตราสารในพอร์ ตการลงทุนของ ธสน. โดย ณ สิ นปี 2553 ธสน. มีความเสียงด้ านตลาดอยู่ใน
เกณฑ์ระดับความเสียงที ธสน. ยอมรับได้
ธนาคารเลือกใช้ วิธี Standardised Measurement Method ในการคํานวณความเสียงด้ านตลาด ซึงปั จจุบนั
ธสน. มีสนิ ทรัพย์เสียงด้ านตลาดเฉพาะด้ านอัตราแลกเปลียน และด้ านอัตราดอกเบี ยเฉพาะในส่วนทีเป็ นฐานะใน Trading
Book ซึงแบ่งเป็ น
• General Market Risk : ต้ องดํารงเงินกองทุนสําหรับ Interest rate related Derivatives (FRA, IRS,
CCRS) โดยใช้ วิธีการบันทึกตามอายุคงเหลือก่อนครบกําหนด Maturity Ladder Method
• Specific Risk : ไม่ต้องดํารงเงินกองทุน เนืองจาก Interest rate related Derivatives ไม่มี Issuer
ข้ อมูลทัวไปของฐานะทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
• วิธีการคํานวณมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ เสียงด้ านปฏิบัติการทีธนาคารพาณิชย์ เลือกใช้
ธนาคาร เลือกใช้ วิธี Basic Indicator Approach ซึงกําหนดให้ ธนาคารต้ องดํารงเงินกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลียของรายได้ รวมต่อปี ของปี ทีรายได้ รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้ อนหลัง
ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือการธนาคาร
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทัวไปสําหรับความเสียงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพือการธนาคาร
ปั จจุบนั ธนาคารมีความเสียงของฐานะตราสารทุนในบัญชีเพือการธนาคารราว 0.60 – 0.70% ของเงินกองทุน
โดยเป็ นการลงทุนในตราสารทุนในความต้ องการของตลาดในประเทศ หลักทรัพย์จดทะเบียน และกองทุนเปิ ดจํานวน 2
กองทุน ได้ แก่
1) กองทุนรวมเพือระดมเงิ นจากผู้ลงทุนสถาบัน สําหรั บลงทุนในธุรกิ จทีเกี ยวข้ องกับพลังงานหรื อพลังงาน
ทดแทน
2) กองทุนรวมเพือการลงทุนระยะยาวในภาคอุตสาหกรรมหลักทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
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• ความแตกต่ างของนโยบายในการบริหารความเสียง
เนื องจาก ธสน. มี ภ ารกิ จ ที จะต้ อ งส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ส่ง ออกและผู้ล งทุน ไทยเพื อการพัฒ นาประเทศ
ดังนัน ธนาคารจึงมีนโยบายในการบริ หารความเสียงด้ านตลาดสําหรับตราสารทุนโดยเน้ นการปฏิบตั ิตามภารกิจของ
ธนาคารและการแสวงหาผลตอบแทนทีพอเพียง
• นโยบายทีสําคัญในการประเมินมูลค่ ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี สมมติฐาน และแนวปฏิบัติท ีใช้ ในการ
ประเมินมูลค่ ายุติธรรม รวมถึงการเปลียนแปลงในแนวปฏิบัติท ีมีนัยสําคัญ แบ่งเป็ น
-

-

เงินลงทุนในตราสารทุนทีอยู่ในความต้ องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพือค้ าแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เพือค้ าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีอยู่ในความต้ องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขายแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เผือขายจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของทุนและ
จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมือได้ จําหน่ายเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัวไป แสดงด้ วยราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือการลดมูลค่าเงินลงทุนกรณีทีเกิดการด้ อยค่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะธนาคาร บันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีราคาทุน

ข้ อมูลความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือการธนาคาร
• ข้ อมูลเชิงคุณภาพโดยทัวไปสําหรับความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือการธนาคาร
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Risk) เป็ นความเสียงทีรายได้ ของ ธสน. ได้ รับผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ย ด้ วยเหตุนี  ธสน. จึงได้ จดั โครงสร้ างอัตราดอกเบี ยให้ สอดคล้ องตามลักษณะสินทรัพย์
และหนี สิน และมีการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มอัตราดอกเบี ยอยู่ตลอดเวลา โดยมีเครื องมือในการบริ หารความ
เสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยทีเหมาะสมกับความซับซ้ อนของธุรกิจ เช่น การติดตามความเหลือมกัน
(Maturity Gap) ระหว่างอายุของสินทรัพย์และอายุของหนี สิน และการประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบี ย (Interest Rate Sensitivity Analysis) ทีมีผลต่อดอกเบี ยรับสุทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ใน
ระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า และทีมีผลต่อเงินกองทุน (Economic Value of Equities: EVE) ของ ธสน. เป็ นต้ น ซึงเครื องมือ
ดังกล่าวช่วยให้ ธสน. สามารถบริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ยและสามารถบริ หารสินทรัพย์และหนีส ินในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกัน และเป็ นไปตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการธนาคารกําหนด
• ลักษณะของความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือการธนาคาร
จากการประเมินผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Sensitivity Analysis) ทีมีผลต่อ
ดอกเบี ยรับสุทธิ (Net Interest Income: NII) ของ ธสน. ในระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า พบว่าในช่วงปี 2553 ทีผ่านมา
ผลกระทบต่อดอกเบี ยรับสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า (NII) ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ทีธนาคารทีกําหนด ยกเว้ น
ในช่วงปลายปี 2553 ซึงธนาคารได้ เตรี ยมสํารองเงิน เพือเตรี ยมชําระคืนให้ แก่เจ้ าหนี  และเพือให้ ลกู ค้ าทีคาดว่าจะทยอย
เบิกในช่วงต้ นปี 2554ที ซึงส่งผลให้ ธนาคารมี Mismatch ระหว่างสินทรัพย์และหนี สินสุทธิมากขึ น
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• สมมติฐานสําคัญประกอบการประเมินความเสียง เช่ น สมมติฐานเกียวกับการชําระหนีค& ืนก่ อนกําหนดของลูกหนี &
ลักษณะพฤติกรรมของบัญชีเงินฝากทีไม่ มีกาํ หนดระยะเวลา
ธนาคารกําหนดสมมติฐานสําคัญประกอบการประเมินความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ยในบัญชีเพือการธนาคาร
เช่น การปรับพฤติกรรมตามระยะเวลาของเงินฝาก และพฤติกรรมการชําระคืนของลูกค้ า เป็ นต้ น
• ความถีของการวัดความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือการธนาคาร
ธนาคารมีการคํานวณ Interest Rate Sensitivity Analysis ของความเสียงด้ านอัตราดอกเบี ยในบัญชีเพือการ
ธนาคารเป็ นประจําทุกสัปดาห์

