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การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III
สํ าหรับงวดสิ%นสุ ดวันที' () ธันวาคม 2557
ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนาคารทิสโก้จะเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III และข้อมูลที
เปิ ดเผยเป็ นระดับธนาคารทิสโก้เท่านั4น โดยการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารเป็ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 7/9::;
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนี4 ธนาคารทิสโก้ยงั มีการพิจารณาถึงเนื4 อหาข้อมูลทีมี
นัยสําคัญ โดยใช้หลักการซึงสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีในการพิจารณาถึงความมีนยั สําคัญของข้อมูล
โครงสร้ างเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยเงิ นกองทุนทั4งสิ4 นของธนาคารพาณิ ชย์ทีจดทะเบี ยนในประเทศตามเกณฑ์ Internal
Rating Based Approach (IRB) จะประกอบไปด้วยเงินกองทุนชั4นที N ทีเป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1; CET1)
เงินกองทุนชั4นที N ทีเป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั4นที 9 โดยเงินกองทุนชั4นที N ที เป็ นส่ วนของ
เจ้าของ จะหมายรวมถึงทุนชําระแล้ว ส่ วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ ้นทีได้รับ เงินทีได้รับจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื4 อหุ ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองจัดสรรจากกําไรสุทธิ กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร และรายการอืนของส่ วนของเจ้าของ
ตามที ธปท. กําหนด ซึงเป็ นยอดสุทธิหลังจากพิจารณารายการปรับและรายการหักเงินกองทุนแล้ว เช่น ค่าความนิ ยม และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน เป็ นต้น สําหรับเงินกองทุนชั4นที N ทีเป็ นตราสารทางการเงินนั4น ประกอบด้วยเงินทีได้รับจากการออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ ชนิ ด
ไม่สะสมเงินปั นผล และเงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี4 ทีมีสิทธิ ดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี4 สามัญ และเจ้าหนี4 ดอ้ ย
สิ ทธิทุกประเภท ซึงเป็ นยอดสุทธิหลังพิจารณารายการหักเงินกองทุนแล้ว เช่น การถือตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชั4นที
N ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์กบั บริ ษทั ทีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน เป็ นต้น
สําหรับเงินกองทุนชั4นที 9 นั4น หมายรวมถึงตราสารทางการเงินทีนับเป็ นเงินกองทุนชั4นที 9 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั4นปกติ
และเงินสํารองส่วนเกิน หักด้วยรายการหักออกจากเงินกองทุนชั4นที 9
ในขณะทีเงินกองทุนชั4นทีN ของธนาคารทิสโก้ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก คือ ทุนชําระแล้ว และ กําไรสะสมคงเหลือจากการ
จัดสรร และเงิ นกองทุนชั4นที 9 นั4นส่ วนใหญ่มาจากตราสารหนี4 ดอ้ ยสิ ทธิ\ ระยะยาวที ธนาคารได้ออก ประกอบกับส่ วนหักของเงิ น
สํารองส่วนขาดในส่วนของเงินกองทุนชั4นที N
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ความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III
ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ซึ งมีผลบังคับใช้ต4 งั แต่ตน้ ปี 2556 นั4น ตั4งแต่
งวด ณ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารได้เริ มดํารงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating
Based Approach (IRB) อย่างเป็ นทางการสําหรับความเสี ยงด้านเครดิตและใช้วิธี Standardised Approach (SA-OR) สําหรับความ
เสี ยงด้านปฏิ บตั ิ การ ซึ งการคํานวณเงิ นกองทุ นขั4นตําสําหรั บความเสี ยงด้านเครดิ ตของวิธี IRB จะมีความละเอี ยดโดยสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเสี ยงทีแท้จริ งและคุณภาพของสิ นทรัพย์ของธนาคารได้ดีกว่าในกรณี ของการดํารงเงินกองทุนขั4นตําสําหรับ
ความเสี ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA ทีใช้น4 าํ หนักความเสี ยงคงทีตามคุณภาพของสิ นทรัพย์แต่ละประเภทซึงมีความละเอียดน้อยกว่า โดย
ตัวแปรของค่าองค์ประกอบความเสี ยงต่างๆ ทีต้องคํานึ งถึงได้แก่ โอกาสความน่าจะเป็ นทีจะมีการผิดนัดชําระหนี4 (Probability of
Default (PD)), ความเสี ยหายทีจะเกิดขึ4นเมือมีการผิดนัดชําระหนี4 (Loss Given Default (LGD)) และ มูลหนี4 ณ วันทีมีการผิดนัดชําระ
หนี4 (Exposure at Default (EAD))
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยยังอยูใ่ นระดับทีแข็งแกร่ งและ
เพียงพอต่อการขยายตัวในอนาคต โดยฐานะเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงของธนาคารเมือคิดคํานวณตามเกณฑ์ของ Basel III ด้วยวิธี
IRB อยูท่ ีร้อยละ 16.79 ณ สิ4 นงวดธันวาคม 2557 ซึ งยังคงสู งกว่าอัตราขั4นตําทีร้อยละ 8.50 ทีกําหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
ในขณะทีเงินกองทุนชั4นที 1 ของธนาคารอยูท่ ีร้อยละอยูท่ ีร้อยละ 12.55 โดยอัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุนชั4นที 1 ดังกล่าวยังคงสู ง
กว่าอัตราขั4นตําทีร้อยละ 6
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ภาพรวมของการบริหารความเสี'ยง
การบริ หารความเสี ยงของกลุ่มทิสโก้ใช้หลักการบริ หารความเสี ยงแบบรวมศูนย์อยูท่ ีบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป ซึงเป็ นบริ ษทั แม่
มีการควบคุมดูแลการบริ หารจัดการความเสี ยงในภาพรวมภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริ หารความเสี ยงของ
ธนาคารทิสโก้จะอยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิทีกําหนดโดยบริ ษทั แม่ ซึ งธนาคารได้รับและยึดถือปฏิบตั ิตามเพือให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุดของการบริ หารจัดการความเสี ยง
ทั4งนี4ตามแนวนโยบายบริ หารความเสี ยงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี ยงและการควบคุม
ความเสี ยงอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั4งนี4 ธนาคารได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และนโยบายหลักในการบริ หาร
ความเสี ยงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริ หารความเสี ยงทั4งหมดมีวตั ถุประสงค์หลักเพือสร้างความ
ตระหนักถึงความเสี ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี ยง และความสามารถในการบริ หารความเสี ยงอย่างทัวทั4งองค์กร รวมถึงการ
รักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลทีดี นอกจากนี4การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนพื4นฐานของความเสี ยงทียอมรับ
ได้เปรี ยบเที ยบกับผลตอบแทนที ดี ทีสุ ดของธนาคารได้ส่งผลต่อความสําเร็ จและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ใน
ขณะเดียวกันบริ ษทั ยังมีเป้ าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี ยงต่อผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี'ยง
นโยบายการบริ หารความเสี ยงโดยรวมทีสําคัญทีธนาคารได้ยดึ ถือปฏิบตั ิเป็ นการทัวไปในการบริ หารความเสี ยงองค์รวมของธนาคาร
ตามแนวทางการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มทิสโก้มีดงั ต่อไปนี4
(1)
การบริ หารความเสี ยงอย่างรวมศูนย์
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการบริ หารความเสี ยงทียึดถือหลักการบริ หารความเสี ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื4นฐานความเสี ยง
จะถูกรวมศูนย์อยูท่ ีบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป ซึ งเป็ นบริ ษทั แม่ โดยทําการรวบรวมข้อมูลฐานะความเสี ยงจากกิจการต่างๆ ใน
กลุ่มทิสโก้เพือทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธ์การบริ หารความเสี ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือใช้ในการกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิทีเหมาะสมในการบริ หารความเสี ยง
(2)
สายธุรกิจเป็ นเจ้าของการบริ หารความเสี ยงภายใต้การดูแลทีเป็ นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี ยงของตนเองเพือประโยชน์สูงสุ ดขององค์กรและเพือให้
เกิดความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริ หารความเสี ยงโดยรวม หน่ วยงานบริ หารความเสี ยงองค์กรซึ ง
เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้าทีในการกํากับดูแลและสอบทาน เพือให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี ยงอย่างเพียงพอ
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(3)
การประเมินความเสี ยงอย่างครบถ้วน
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที จะประเมินความเสี ยงอย่างครบถ้วนในทุกบริ การหรื อธุ รกรรม โดยรู ปแบบในการประเมินความ
เสี ยงเริ มจากการใช้ดุลยพินิจของผูช้ าํ นาญการซึงเป็ นวิธีการขั4นพื4นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณและสถิติ ทั4งนี4 จะ
พิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี ยงมีข4 นั ตอนทีสําคัญ คือ การวิเคราะห์
ความเสี ยงในสถานการณ์ปกติ และการจําลองสถานการณ์ทีไม่ปกติ ภายใต้การเปลียนแปลงของปั จจัยความเสี ยงในปริ มาณมากอันมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
(4)
การบริ หารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเสี ยงมาตรฐาน
เนื องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั4นกลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที จะประเมินทุกปั จจัยความ
เสี ยงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี ยง โดยถูกประเมินตามหลักการของ Value at Risk (VaR) ซึ งคํานวณผล
ขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชือมันร้อยละ yy ด้วยระยะระยะเวลาการถือครองทีกําหนดไว้ในแต่ละความเสี ยงแต่จะไม่เกิน N ปี โดย
ค่าความเสี ยงต่างๆ จะถูกเปลียนแปลงเป็ นระดับเงินกองทุนทีเหมาะสมในการป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว ภายใต้การกําหนดระดับ
ความเสี ยงที ยอมรับได้ของกลุ่มทิ สโก้ การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี ยงนั4นเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการประเมินความ
เพียงพอเงินกองทุนภายในของตนเอง (ICAAP) ซึงมีความสําคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ4นกับผูบ้ ริ หาร
ของหน่วยธุ รกิ จแต่ละหน่ วย นอกจากนี4 ยังทําหน้าทีในการรวบรวมความเสี ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพือแสดงให้เห็ นถึง
ภาพรวมฐานะความเสี ยงขององค์กร และจําเป็ นอย่างยิงในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิ ทธิผลทั4งในระดับองค์กร
และหน่วยธุรกิจ
(5)
ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ และการจัดสรรเงินกองทุน
ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้ ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป ซึ งจะเป็ น
ระดับความเสี ยงทีไม่เกินเงินกองทุนความเสี ยงทีถูกประเมินตามนิยามข้างต้น โดยระดับความเสี ยงทียอมรับได้ในเชิงคุณภาพจะถูก
นํามาใช้กบั ความเสี ยงทีไม่สามารถประเมินได้ในส่ วนของเงินกองทุน เงินกองทุนความเสี ยง จะเป็ นตัวบ่งชี4ถึงระดับความเพียงพอ
ของเงิ นกองทุนทางเศรษฐกิจของกลุ่มทิสโก้ในระดับของการกํากับแบบรวมกลุ่ม เงิ นกองทุนทีมีอยู่จะถูกจัดสรรให้หน่วยธุรกิ จ
อย่างเพียงพอเพือรองรับผลกระทบจากความเสี ยงด้านต่างๆ
(;)
ผลตอบแทนทีเพียงพอกับความเสี ยง และการบริ หารผลงานทีคํานึงถึงความเสี ยง
หลักการทีสําคัญประการหนึงของกลุ่มทิสโก้คือการทีมีผลตอบแทนทีมีความเพียงพอสําหรับความเสี ยงในระยะยาว และ
เพือเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมต่อผูถ้ ื อหุ ้น องค์ประกอบความเสี ยงต่างๆ จะถูกนําเข้ามาใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพทางธุ รกิ จโดยมี
เป้ าหมายสําคัญในการเพิมมูลค่าผลตอบแทนทีคํานึ งถึงความเสี ยงต่อผูถ้ ือหุ ้น ความเสี ยงในด้านต่างๆ จะถูกนําเข้ามาประกอบการ
พิจารณาการตั4งราคาผลิตภัณฑ์และบริ การเพือให้ได้ผลกําไรทีทัวถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในส่ วนงานทียังมีอตั ราผลตอบแทน
ต่อหน่วยธุรกิจทีเพิมขึ4นสูงกว่าอัตราความเสี ยงทีเพิมขึ4น
(7)
การบริ หารพอร์ตความเสี ยง การกระจายความเสี ยง และการป้ องกันความเสี ยง
การบริ หารพอร์ตความเสี ยงจะมีการกระทําอย่างต่อเนื องโดยมีหลักการกระจายความเสี ยงเป็ นหลักการสําคัญในทุกธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ เนืองจากเป็ นวิธีการทีสามารถลดความเสี ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผูบ้ ริ หารระดับสูงและผูจ้ ดั การของหน่วย
ธุรกิจทุกระดับจะนําหลักการกระจายความเสี ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิและเพดาน
ความเสี ยงต่างๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ
(8)
วัฒนธรรมทีตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี ยง
กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี ยงและการบริ หารความเสี ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจจะต้องมีความ
เข้าใจเป็ นอย่างดีในความเสี ยงทีมีอยูห่ รื อทีจะเกิดขึ4นใหม่ในสายธุรกิจทีรับผิดชอบ โดยต้องคํานึงถึงความเสี ยงในด้านต่างๆทีจะมีต่อ
กลุ่มทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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(9)
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและแนวทางทีดี
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริ หารความเสี ยงทีมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิทีดีและ
กฎระเบียบของธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบี ยบอืนๆ ที
เกียวข้อง
(10) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่
การทําธุรกิจหรื อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโก้จะต้องถูกพิจารณาและอนุมตั ิโดยสายงานทีเกียวข้อง
ตามแนวนโยบายการบริ หารความเสี ยงของทางกลุ่มทิ สโก้ โดยธุ รกิ จและผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรู ปแบบของ
ผลตอบแทนที เพียงพอกับความเสี ยงที จะเกิ ดขึ4 น การคํานึ งถึ งความเสี ยงโดยรวมของกลุ่มทิ สโก้ และรวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน
(11) การปฏิบตั ิต่อรายการระหว่างกัน
การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กบั บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น4 นั กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดยถือเสมือน
เป็ นรายการทีกระทํากับลูกค้าทัวไป โดยกลุ่มทิสโก้จะเปิ ดเผยข้อมูลเพือความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การ
ทําธุ รกรรมทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จะถูกควบคุมอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้องของทางการ ซึ งได้รวมถึงเพดานความเสี ยง
ต่างๆทีกําหนดโดยทางการทีเกียวข้อง เช่น หลักเกณฑ์การกํากับลูกหนี4 รายใหญ่ (Single Lending Limit) ในระดับการกํากับแบบ
รวมกลุ่ม และหลักเกณฑ์อืนๆ รายการระหว่างกันทั4งหมดจะถูกตรวจสอบและรายงานตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อรายการระหว่างกัน
(12) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็ นกระบวนการในการประเมิ นผลกระทบต่อสถานะทางการเงิ นของกลุ่มทิ สโก้ภายใต้การ
จําลองสถานการณ์ทีไม่ปกติ ภายใต้การเปลียนแปลงของปั จจัยความเสี ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี4
การทดสอบสภาวะวิกฤติยงั เป็ นเครื องมือประกอบทีสําคัญในการบริ หารจัดการความเสี ยงทั4งทางด้านสิ นเชือ ตลาด และสภาพคล่อง
คณะกรรมการของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป ได้ให้อาํ นาจ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงในการ
ทํา หน้าที ดู ใ นภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ ซึ งรวมถึ ง การจัดทําแนวทางในการทดสอบภาวะวิกฤต โดยจะกําหนด
สมมุติฐานในการทดสอบ ที มีความสอดคล้องกับความซับซ้อนของแต่ละธุระกรรม และมีหน่ วยงานบริ หารความเสี ยงทําหน้าที
ทดสอบร่ วมกับหน่ วยงานต่างๆที เกี ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงรับทราบ ซึ งผลการ
ทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วยในการกําหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี ยงในการเปลียนแปลงเพดานความเสี ยงต่างๆ
รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการณ์ในสภาวะฉุกเฉิ น
โครงสร้ างการบริหารความเสี'ยง
เพือให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริ ษทั ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปซึงเป็ นบริ ษทั แม่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหน้าทีในการดูแลความเสี ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวม
ของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริ หารของธนาคารภายใต้การแต่งตั4งของคณะกรรมการธนาคาร จะทําหน้าทีดูแลทั4งความเสี ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี ยงระดับรายการของแต่ละประเภทความเสี ยง ทั4งนี4 ผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
คณะกรรมการทีปรึ กษาสําหรับธุรกิจต่างๆ จะทําหน้าทีดูแลการบริ หารความเสี ยงด้านกลยุทธ์ของทั4งองค์กรและของแต่ละสายงาน
ซึ งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ ายวางแผนและงบประมาณทีบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของ
ธนาคารซึ งเป็ นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป ทําหน้าทีพิจารณากําหนดนโยบาย
บริ หารความเสี ยงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี ยงองค์กร ฝ่ ายวิเคราะห์ความเสี ยงและธุรกิจ และฝ่ าย
บริ หารความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการทีบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป เป็ นหน่วยงานสนับสนุน สําหรับการดูแลความเสี ยงเฉพาะตัวใน
ระดับรายการนั4นจะมีคณะกรรมการและผูร้ ับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็ นผูด้ ูแล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชือ และคณะกรรมการ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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พิจารณาสิ นเชือทีมีปัญหา เป็ นต้น โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น สํานักคณะกรรมการสิ นเชือ ฝ่ ายกํากับ และฝ่ ายกฎหมาย ที
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป ทั4งนี4 สายธุรกิจทุกสายจะเป็ นเจ้าของความเสี ยงและรับผิดชอบต่อการบริ หารความเสี ยงในส่ วนงาน
ของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ งการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยูภ่ ายใต้เพดานความเสี ยงสูงสุดทีถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง รวมถึงวิเคราะห์การ
ทําธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้การอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง โดยรายการทีสําคัญในแต่ละเดือนจะถูกรายงาน
ตรงไปยังคณะกรรมการบริ หารเพือรับทราบ ทั4งนี4ระบบบริ หารความเสี ยงทั4งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทหน้ าทีแ' ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีเ' กีย' วข้ องในการบริหารความเสี'ยงมีดงั นี%
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตั4งคณะกรรมการบริ หารเพือดูแลและติดตามความเสี ยงและกิจกรรมการบริ หารความเสี ยง
ของธนาคาร โดยมีบทบาททีสําคัญในการทบทวนและอนุมตั ินโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี ยงเป็ นประจําทุกปี
รวมทั4งการกําหนดระดับความเสี ยงที ยอมรับได้ เพือให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งนําไปยึดปฏิ บัติตามหลักการ พื4นฐานในการประเมิ น
ติดตาม และควบคุมความเสี ยง โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิและเพดานความเสี ยงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงธนาคารได้รับการแต่งตั4งจากคณะกรรมการธนาคาร ซึงประกอบไปด้วยคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
ธนาคาร โดยมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน และมีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี ยงทั4งหมดขององค์กร
เพือให้การดูแลระบบบริ หารความเสี ยงมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม พร้อมทั4งกําหนดกลยุทธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และ
ฐานะความเสี ยงทีสอดคล้องกับระดับความเสี ยงทียอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี ยงองค์กร ฝ่ ายวิจยั ความเสี ยงและฝ่ ายบริ หาร
ความเสี ยงด้านปฏิ บัติการของบริ ษทั ทิ สโก้ไฟแนนเชี ยลกรุ๊ ป ซึ งเป็ นบริ ษทั แม่ทาํ หน้าที สนับสนุ นในการศึ กษาวิจัยเพือเสนอ
แนวนโยบายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงได้พิจารณา พร้อมทั4งจัดทําระบบประเมินความเสี ยงทีได้มาตรฐานในการประเมิน
วิเคราะห์ และติดตามผลการบริ หารความเสี ยงในด้านต่างๆ เพือรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชี ย
ลกรุ๊ ป ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี ยงเฉพาะด้าน
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั4งให้ทาํ หน้าทีดูแลการบริ หารและควบคุมความ
เสี ยงในระดับรายการของความเสี ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชือ คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชือทีมีปัญหา ทํา
หน้าทีในการบริ หารความเสี ยงด้านสิ นเชือในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานทีให้การสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณา
สิ นเชือ เป็ นต้น ทั4งนี4 คณะกรรมการบริ หารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้านการบริ หารความเสี ยงด้านต่างๆ เป็ น
ประจําทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป อย่าง
สมําเสมอ
บทบาทและหน้ าทีข' องผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แม่ ทําหน้าทีโดยอิสระทีจะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึง
จัดทําโดยคณะกรรมการบริ หารทุกปี โดยเปรี ยบเที ยบกับความเสี ยงที เกิ ดขึ4นกับกลุ่มทิ สโก้ ทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลกําหนดแนวทางของคณะกรรมการกํากับการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบในบริ ษทั ย่อยต่างๆ เพือประเมินความถูกต้องและโปร่ งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริ ษทั
และประเมินว่ามีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอในทุกการปฏิบตั ิงาน และเป็ นไปตามข้อกําหนดกฎหมายและ
ข้อกําหนดทีมีการบังคับใช้จากทางการ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ปพิจารณาต่อไป สําหรับบริ ษทั
ลูกอืนทีมีความสําคัญและอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการจะกําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในของแต่ละบริ ษทั โดยในส่วนของธนาคารทิสโก้น4 นั คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถูกแต่งตั4ง
โดยบริ ษทั แม่ โดยมีทาํ หน้าที โดยอิสระที จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและ
ประเมิ นความถูกต้องและโปร่ งใสของการรายงานสถานะทางการเงิ นของธนาคาร และการปฏิ บัติงานเป็ นไปตามข้อกําหนด
กฎหมายและข้อกําหนดที มี การบังคับใช้จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แม่ สําหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริ ษทั อืน ๆ จะรายงานมาทีคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แม่
โดยตรง
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี หน้าที ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานตามแนวทางและระเบียบปฏิ บตั ิอย่างสมําเสมอ ทั4งยังประสานงานกับฝ่ ายบริ หารและหน่ วยธุ รกิ จทีเกียวข้อง เพือเพิม
ประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
ความเสี'ยงด้ านเครดิต
ความเสี ยงด้านเครดิต คือ ความเสี ยงที คู่สัญญาหรื อผูก้ ูย้ ืมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อตกลงในสัญญา ทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนี4ทีมีต่อธนาคารเมือครบกําหนดได้ หรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาทีจะชําระหนี4ให้กบั ธนาคาร ความเสี ยงจากการให้สินเชือ
หากเกิ ด ขึ4 น โดยไม่ มีหลักประกันคุ ม้ ครองจะมี ผ ลทําให้ธนาคารต้อ งกันสํา รองหนี4 สู ญมากขึ4 น อันจะส่ งผลต่ อกํา ไรสุ ทธิ และ
เงินกองทุนของธนาคาร
แนวทางการบริ หารความเสี ยงจากการให้สินเชือ
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงได้รับการแต่งตั4งให้ดูแลการบริ หารความเสี ยงจากการให้สินเชือในภาพรวมของพอร์ ตสิ นเชือ ซึ งมี
หน้าที รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจํากัดต่างๆ ในการบริ หารความเสี ยงจากการให้สินเชื อ รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทีเกียวข้อง นอกจากนี4 คณะกรรมการยังมีหน้าทีในการติดตาม และทบทวนความเสี ยงจากการให้สินเชือ
ในระดับภาพรวม รวมถึ งรายงานข้อมูลความเสี ยงจากการให้สินเชื อที มี ความสําคัญให้แก่ คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ
ในขณะทีความเสี ยงจากการให้สินเชือเฉพาะด้านในระดับรายการ อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารของธนาคาร
ทีได้ให้เห็นชอบในการพิจารณาประจําวันแก่คณะกรรมการด้านเครดิตทีเกียวข้อง เช่น คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชือ และ/หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชือทีมีปัญหา ซึงคณะกรรมการดังกล่าว อาจให้ความเห็นชอบแก่หน่วยงานทีเกียวข้องหรื อบุคคลทีได้รับ
การแต่งตั4งจากคณะกรรมการเพือดูแลความเสี ยงจากการให้สินเชือ ตามแนวทางทีกําหนดไว้ในนโยบายการให้สินเชือทีได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร อย่างไรก็ตาม การให้สินเชือในรายการทีมีความเสี ยงสู งจะถูกอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
กระบวนการประเมินความเสี ยงที ประกอบด้วยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
สิ นเชือ และเงิ นกองทุนที ใช้ในการรองรับความเสี ยงจากการให้สินเชือ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีสําคัญของธนาคาร โดยธนาคารได้
ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสี ยง ดังนั4น การดําเนิ นงานด้านเครดิ ตทั4งหมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการ
อนุมตั ิสินเชือทีเป็ นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสิ นเชื อต่างๆ ซึ งในส่ วนของความเสี ยหายทีคาดว่า
น่าจะเกิดขึ4นจะถูกรองรับโดยเงินสํารอง ในขณะทีเงินกองทุนจะมีเพียงพอสําหรับการรองรับความเสี ยงทีไม่ได้คาดไว้ ในส่ วนของ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
สิ นเชื อรายย่อยได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะทีคล้ายคลึงกันของสิ นเชื อแต่ละราย โดยอาศัยการพิจารณา
ข้อมูลในภาพรวม สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสิ นเชือธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี ยงทีแตกต่างกันของแต่ละราย
ธุรกรรม ทั4งนี4 รายชือของสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกทีกลุ่มทิสโก้เลือกใช้ ได้แก่ Standard & Poor's, Moody's Investors
Service, Fitch Ratings, Fitch Ratings Thailand และ TRIS Rating
การจัดการด้านความเสี ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชือที ดีเป็ นอีกปั จจัยสําคัญในการบริ หารจัดการความเสี ยงจากการให้สินเชื อ
หลักเกณฑ์ทีใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสิ นเชือได้ถูกจัดทําโดยคํานึ งถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนิ นธุรกิจ
และเงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารมีมาตรการและข้อจํากัดของการบริ หารความเสี ยงด้านสิ นเชือทีทัวถึงและรัดกุม ซึ งดูแลความเสี ยงทั4งในระดับภาพรวมของ
พอร์ตสิ นเชือและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสิ นเชือทีมีปัญหาและสิ นทรัพย์รอการขาย ปั จจัยความเสี ยงจากการ
ให้สินเชือทีสําคัญมีดงั ต่อไปนี4
. ความเสียงจากการด้ อยคุณภาพของสินเชือ
คําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี% (Definition of default)
เมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี4 ให้ถือว่ามีการผิดนัดชําระหนี4
(1) ธนาคารเห็นว่าลูกหนี4ไม่สามารถชําระหนี4 คืนได้เต็มจํานวนตามสัญญา โดยทีธนาคารยังไม่พิจารณาถึงการเรี ยก
ชําระหนี4 ทีอาจจะได้คืนมาจากการบังคับหลักประกัน ทั4งนี4 ธนาคารจะคํานึ งถึ งเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี4 ในการ
พิจารณาว่าลูกหนี4เข้าข่ายเป็ นลูกหนี4ทีไม่สามารถชําระหนี4คืน
(1.1) ธนาคารระงับการรับรู ้ดอกเบี4ยค้างรับของบัญชีลูกหนี4เป็ นรายได้
(1.2) ธนาคารตัดจําหน่ายลูกหนี4ออกจากบัญชีหรื อกันสํารองเพิมขึ4นเนืองจากธนาคารเห็นว่าไม่สามารถเรี ยก
ชําระหนี4คืนได้ หรื อคุณภาพของลูกหนี4เสื อมถอยลงอย่างมีนยั สําคัญ
(1.3) ธนาคารขายลูกหนี4ออกไปแล้วทําให้ธนาคารมีส่วนสูญเสี ยอย่างมีนยั สําคัญ
(1.4) ธนาคารยินยอมให้มีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี4 โดยการลดภาระหรื อเลือนการชําระเงินต้น ดอกเบี4 ย
หรื อค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญให้กับลูกหนี4 เนื องจากเห็ นว่าฐานะทางการเงิ นของลูกหนี4
เสื อมถอยลง
(1.5) ธนาคารได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ลูกหนี4
(1.6) ลูกหนี4ยนขอรั
ื
บความคุม้ ครองตามกฎหมายล้มละลาย หรื อมีเจ้าหนี4 รายอืนๆฟ้ องในคดีลม้ ละลายทีจะ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการชําระหนี4ให้แก่ธนาคาร
(2) ลูกหนี4 ถูกจัดเป็ นสิ นทรั พย์จัดชั4นตํากว่ามาตรฐานหรื อตํากว่า ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดชั4นและการกันเงิ นสํารองของสถาบันการเงิ น นอกจากนั4นธนาคารได้ใช้ระยะเวลาการค้าง
ชําระหนี4 เกินกว่า y• วันเป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาการค้างชําระหนี4 เกิ นกว่าระยะเวลาที กําหนดจนเข้าข่ายเป็ น
การผิดนัดชําระหนี4ของลูกหนี4
ธนาคารมีการบริ หารจัดการสิ นเชื อด้อยคุ ณภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่านเครื องมือการบริ หารความเสี ยงอันทันสมัย และมี การ
ติดตามชําระหนี4 ปรับปรุ งโครงสร้างหนี4 และตัดจําหน่ ายหนี4 สูญทีรัดกุม และ ธนาคารใช้วิธีการตั4งสํารองค่าเผือหนี4 สงสัยจะสู ญ
สําหรับพอร์ ตสิ นเชือเช่าซื4 อรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Collective Approach ซึ งจะตั4งสํารองตามค่าประมาณการความสู ญเสี ยทีน่าจะ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
เกิดขึ4นในอนาคตอีก N9 เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสิ นเชือดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลสถิติของโอกาสการผิดนัดชําระและ
ความเสี ยหายทีเกิดขึ4นในอดีตประกอบกับการปรับปรุ งข้อมูลให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยการตั4งสํารองค่าเผือหนี4สงสัย
จะสู ญของธนาคารได้ถูกแบ่งเป็ นสํารองหนี4 สูญเฉพาะรายสําหรับหนี4 จดั ชั4น และเป็ นยอดสํารองหนี4 สูญทัวไป ตามนโยบายการตั4ง
สํารองอย่างระมัดระวัง เพือเป็ นการป้ องกันความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ4น
. ความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือ
ธนาคารมีความเสี ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชือค่อนข้างตํา เนืองจากสิ นเชือส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นสิ นเชือประเภทเช่าซื4 อ ซึ งมี
การกระจายตัวของลูกค้าเป็ นอย่างดี
สําหรับสิ นเชือธุรกิจ มีการให้สินเชือแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการ
ก่อสร้าง ธุ รกิ จสาธารณู ปโภคและการบริ การ ทั4งนี4 ถ้าวัดจากการให้สินเชือธุ รกิ จแก่กลุ่มลูกหนี4 รายใหญ่ ซึ งพิจารณาเห็ นว่ามีการ
กระจุกตัวของสิ นเชือธุ รกิ จอยู่บา้ งในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เงิ นให้สินเชื อธุ รกิจเป็ นสิ นเชื อมีหลักประกันเกือบทั4ง
จํานวน โดยธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสี ยงต่างๆ เพือควบคุมความเสี ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชือ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาเครดิตซึ งจะพิจารณาโครงการทีมีสัดส่ วนเงินกูเ้ ทียบกับมูลค่าของหลักประกันทีเหมาะสมเพือควบคุมความเสี ยงให้อยูใ่ น
ระดับทีสามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสมําเสมอ นอกจากนี4 ธนาคารยังมี
ขั4นตอนต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกูอ้ ย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคุณภาพของสิ นทรัพย์อย่างต่อเนือง
!. ความเสียงจากหลักประกัน
เงินให้สินเชือส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นสิ นเชือมีหลักประกัน สําหรับสิ นเชือเช่าซื4 อ ทรัพย์สินทีให้เช่าซื4 อยังถือเป็ นกรรมสิ ทธิ\ ของ
ธนาคาร ดังนั4นหากผูเ้ ช่าซื4อไม่ชาํ ระเงินตามกําหนดภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายทีกําหนด ธนาคารสามารถดําเนิ นการเข้ายึดและ
ครอบครองทรั พย์สินได้ในทันที ภายหลังจากได้เข้าครอบครองทรั พย์สินที ให้เช่าซื4 อ การจําหน่ ายต่อในตลาดรองมี ระยะเวลา
ค่อนข้างสั4น ซึงสามารถกระทําให้เสร็ จสิ4นได้ภายในระยะเวลาเฉลียประมาณ 1 เดือน
ปั จจัยความเสี ยงต่อหลักประกันของสิ นเชือเช่าซื4 อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื องจากรถยนต์เป็ นทรัพย์สินเช่าซื4 อหลักทีธนาคารจะ
เข้ายึดและจําหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนําเงินทีได้จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสี ยหายทีเกิดขึ4น หากมูลค่าของรถยนต์เก่า
ลดลงมากเกิ นไป อาจทําให้ได้เงิ นจากการขายหลักประกันไม่คุม้ มูลหนี4 และส่ งผลเสี ยหายต่อกําไรและเงิ นกองทุนของธนาคาร
มูลค่าของรถยนต์เก่าขึ4นอยูก่ บั หลายปั จจัย ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยีห้อของรถ และปั จจัย
ด้านภาษีรถยนต์ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจําหน่ ายหลักประกันของการเช่าซื4 อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรี ยกคืนการชําระเงิ นจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉลียประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี4 คงค้าง ซึ งจัดเป็ นอัตราทีสู ง ทําให้ผลกระทบต่อกําไร
ของหนี4เสี ยลดน้อยลงมาก นอกจากนี4 ธนาคารได้ดาํ เนินการเพือลดความเสี ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื อง การเน้น
ปล่อยสิ นเชือให้มีมูลค่าหลักประกันสู งกว่ามูลหนี4 อยูต่ ลอดเวลา การเรี ยกเงินดาวน์ในระดับที เหมาะสม และการเน้นปล่อยสิ นเชื อ
สําหรับรถยนต์ทีมีตลาดรองทีดี
สําหรับสิ นเชือธุรกิจและสิ นเชือเพือการเคหะ หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึ งสามารถนํามาใช้หักการตั4ง
สํารองค่าเผือหนี4สงสัยจะสูญของสิ นเชือด้อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ดาํ เนิ นการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ธนาคารมีความเสี ยงจากมูลค่าของหลักประกันที เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เหล่านี4 โดยมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์จะ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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ขึ4นอยู่กบั สภาพการณ์ทางเศรษฐกิ จเป็ นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิ จอาจทําให้มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ลดลง ซึ งอาจส่ งผลให้
ธนาคารต้องเพิมการกันเงินสํารองค่าเผือหนี4 สงสัยจะสู ญ อันจะส่ งผลต่อกําไรสุ ทธิ และเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี4 การเข้า
ครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีทียุง่ ยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้
ติดตามขั4นตอนการทํางานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด
%. ความเสียงจากการด้ อยค่ าของสินทรัพย์ รอการขาย
ความเสี ยงจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินทียึดคืนจากลูกหนี4 คา้ งชําระเป็ นเวลานาน
หรื อลูกหนี4ทีมีการปรับโครงสร้างหนี4 จากราคาทุนหรื อมูลค่าทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
คําจํากัดความของการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ทุกวันทีในงบดุล ธนาคารจะทําการ
ประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี4 ซึงแสดงว่าสิ นทรัพย์ของธนาคารด้อยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี4ของการด้อยค่า หรื อเมือต้องทําการประเมิน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายปี ธนาคารจะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น4 นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า
ธนาคารจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที
สะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึงเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์
ที กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขาย ธนาคารใช้แบบจําลองการประเมิ นมูลค่าที ดี ทีสุ ดซึ ง
เหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงินทีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย
โดยการจําหน่ ายนั4นผูซ้ 4ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจใน การแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
ธนาคารจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน ณ วันทีในงบดุล ธนาคารจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี4ทีแสดงให้เห็นว่า
รายการขาดทุน จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ค่าความนิ ยมทีธนาคารได้รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี4ดงั กล่าว ธนาคารต้องประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น4 นั และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ค่าความนิยมทีธนาคารรับรู ้ในงวดก่อน
ฐานะทีเ' กีย' วข้ องกับความเสี'ยงด้ านเครดิต โดยวิธี SA
สําหรับพอร์ ตสิ นเชือของธนาคารทีได้ใช้วิธี SA ในการคํานวณเงินกองทุนขั4นตํานั4น ธนาคารได้ให้มีการใช้ Rating จากสถาบันจัด
อันดับเครดิตภายนอกซึ งจะสามารถสะท้อนความเสี ยงได้ดีข4 ึนกว่าเดิ มทีจะมีการใช้น4 าํ หนักความเสี ยงร้อยละ 100 สําหรับลูกหนี4
เอกชนทุกราย
ฐานะทีเ' กีย' วข้ องกับความเสี'ยงด้ านเครดิต โดยวิธี IRB
แผนการทยอยใช้ วธิ ี Internal Rating Based (IRB)
ตามที ธนาคารเริ มต้นการดํารงเงิ นกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ซึ งมีผลบังคับใช้ต4 งั แต่สิ4นปี 9::N และได้เริ มดํารงเงิ นกองทุนตาม
เกณฑ์ Basel III ตั4งแต่เดือนมกราคม ปี 2556 นั4น ธนาคารได้เลือกใช้วิธี Standardized Approach (SA) ในการคํานวณเงินกองทุนขั4น
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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ตําสําหรับความเสี ยงด้านเครดิตในช่วงปี แรก และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ งประเทศไทยเพือทยอยใช้วิธี Internal Rating
Based Approach (IRB) เพือคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิ ตโดยเริ มตั4งแต่งวดสิ4 นสุ ดวันที ƒN ธันวาคม 9::9 เป็ นต้นไป โดย
แผนการทยอยใช้วธิ ี IRB ของธนาคารทีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนั4น มีรายละเอียดดังนี4
พอร์ ตสินเชื'อ
1. สิ นเชือเช่าซื4อ
9. สิ นเชือธุรกิจเอกชน
ƒ. สิ นเชือจํานําทะเบียน
7. สิ นเชือหมุนเวียนแก่ผจู ้ ดั จําหน่ายรถยนต์
:. สิ นเชือธุรกิจ SME อืน ๆ

งวดเวลาเริ'มใช้ วธิ ี IRB
งวดสิ4นสุดวันที ƒN ธันวาคม 9::9
งวดสิ4นสุดวันที ƒN ธันวาคม 9:::
งวดสิ4นสุดวันที ƒN ธันวาคม 9::„
งวดสิ4นสุดวันที ƒN ธันวาคม 9::y
งวดสิ4นสุดวันที ƒN ธันวาคม 9:;ƒ

ขอบเขตการใช้ ระบบจัดระดับความเสี'ยง (Internal Rating System)
สําหรับพอร์ ตสิ นเชือเช่าซื4 อซึ งเป็ นสิ นเชือส่ วนใหญ่ของธนาคารและเริ มใช้วิธี IRB ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตตั4งแต่
งวดสิ4 นสุ ดวันที ƒN ธันวาคม 9::9 นั4น ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบคะแนนเครดิ ตตามหลักการทางสถิ ติและได้มีการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของแบบจําลองโดยหน่วยงานทีเป็ นอิสระ
ธนาคารกําหนดให้มีการติดตามทดสอบประสิ ทธิภาพของแบบจําลองคะแนนเครดิตอยูเ่ ป็ นประจําในรายไตรมาส โดยมีการรายงาน
ผลการทดสอบไปทีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง เพือให้แน่ใจได้วา่ แบบจําลองทีใช้ยงั เหมาะสมตามสภาพการแข่งขันของตลาด
และลักษณะความเสี ยงของลูกค้าในปั จจุบนั
ผลการจัดระดับความเสี ยง หรื อ Internal Credit Rating ทีได้จากแบบจําลองคะแนนเครดิตจะถูกนําไปใช้ในการคํานวณสิ นทรัพย์
เสี ยงด้านเครดิตตามแนวทางของ IRB นอกจากนั4นแล้ว Internal Credit Rating ยังถูกนําไปใช้ในขั4นตอนของการพิจารณาสิ นเชือ
การติดตามประสิ ทธิภาพของพอร์ตสิ นเชือ การตั4งสํารองหนี4สูญ และช่วยในการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ในการทําธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนั4นแล้ว ธนาคารได้เริ มใช้วิธี Foundation IRB ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตสําหรับสิ นเชือธุรกิจเอกชนตั4งแต่
งวดสิ4 นสุ ดวันที ƒN ธันวาคม 9::: โดยธนาคารได้มีการพัฒนาระบบการจัดเกรดเครดิตจากความร่ วมมือของหน่ วยงานวิเคราะห์
สิ นเชือ และหน่วยงานบริ หารความเสี ยง และได้มีการทดสอบประสิ ทธิภาพของแบบจําลองโดยหน่วยงานทีเป็ นอิสระ
ธนาคารกําหนดให้มีการติดตามทดสอบประสิ ทธิภาพของแบบจําลองการจัดเกรดเครดิตอยูเ่ ป็ นประจําในรายปี โดยมีการรายงานผล
การทดสอบไปทีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง เพือให้แน่ใจได้วา่ แบบจําลองทีใช้ยงั เหมาะสมตามสภาพความเสี ยงทางเศรษฐกิจ
และลักษณะความเสี ยงของการทําธุรกิจของลูกค้าในปั จจุบนั
ผลการจัดระดับความเสี ยงทีได้จากแบบจําลองการจัดเกรดเครดิตจะถูกนําไปใช้ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตตามแนวทาง
ของ IRB นอกจากนั4นแล้ว Internal Credit Rating ยังถูกนําไปใช้เป็ นเครื องมือเพิมเติมในขั4นตอนของการพิจารณาสิ นเชื อ การ
ติดตามประสิ ทธิภาพของพอร์ตสิ นเชือ และช่วยในการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ในการทําธุรกิจของธนาคาร

การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557
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โครงสร้ างของระบบ Internal Rating
พอร์ตสิ นเชือเช่าซื4อเป็ นพอร์ ตสิ นเชือรายย่อยทีมีบริ หารการจัดการเป็ นกลุ่ม ซึ งธนาคารได้พฒั นาระบบคะแนนเครดิตเพือนํามาใช้
ในการบริ หารจัดการพอร์ ต โดยระบบคะแนนเครดิตของธนาคารสามารถแบ่งออกได้เป็ น 9 ระบบ คือระบบ Application Credit
Scoring เพือใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือ และระบบ Behavior Credit Scoring เพือใช้ในการติดตามคุณภาพของพอร์ ต
สิ นเชือ รวมถึงใช้ในการตั4งสํารองหนี4สูญและคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิต
ในการจัดระดับความเสี ยงของลูกหนี4ในกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือนั4น บัญชีลูกหนี4 แต่ละรายจะถูกจัดกลุ่มระดับความเสี ยง
ตามลักษณะของลูกหนี4 และลักษณะสิ นเชือ ในขณะทีการจัดระดับความเสี ยงของลูกหนี4 เพือติดตามคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชือและ
คํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตนั4น จะมีการพิจารณาพฤติกรรมการจ่ายเงินของลูกหนี4 เพิมเติมจากลักษณะของลูกหนี4 และลักษณะ
สิ นเชื ออีกด้วย โดยระบบการจัดระดับความเสี ยงเพือใช้ในการติดตามคุณภาพของพอร์ ตสิ นเชื อและคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้าน
เครดิตสําหรับพอร์ตสิ นเชือเช่าซื4อจะมีการแบ่งระดับความเสี ยงออกเป็ น 9 กลุ่ม โดยจะมีการแบ่งเป็ น N9 ระดับ ตั4งแต่ ระดับ N – N9
ในกลุ่มสําหรับลูกหนี4 ทีไม่ผิดนัดชําระหนี4 ซึ งรวมถึงลูกหนี4 จดั ชั4นปกติ และกล่าวถึงเป็ นพิเศษ โดยเป็ นบัญชีลูกหนี4 ทีมีระดับความ
น่าเชือถือและพฤติกรรมการชําระหนี4ทีอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีมากทีสุดจนถึงเกณฑ์ทีตําทีสุดทีจะสามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขการกูย้ ืมเงินได้
ในขณะทีกลุ่มลูกหนี4 ผิดนัดชําระหนี4 ซึ งรวมถึงลูกหนี4 จดั ชั4นตํากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสู ญ โดยจะมีการแบ่งระดับความ
เสี ยงออกเป็ น 9 ระดับ ได้แก่ N2 สําหรั บบัญชี ลูกหนี4 ผิดนัดชําระหนี4 ทีมี งวดคงค้างจ่ ายระหว่าง 7 ถึ ง ; งวดและ N3 สําหรั บ
บัญชีลูกหนี4ผิดนัดชําระหนี4ทีมีงวดคงค้างจ่ายเกินกว่า ; งวด
พอร์ ตสิ นเชื อธุ รกิ จเป็ นพอร์ ตสิ นเชื อที มี การบริ การจัดการเป็ นรายตัวลูกหนี4 ซึ งธนาคารได้พฒั นาระบบการจัดเกรดเครดิ ตเพือ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์และบริ หารจัดการลูกหนี4 โดยระบบการจัดเกรดเครดิตของธนาคารสามารถแบ่งออกได้เป็ น 9 ระบบ คือ
ระบบ Corporate Credit Rating เพือใช้กบั ลูกหนี4 สินเชือธุรกิจทัวไป และระบบ Specialized Credit Rating เพือใช้กบั ลูกหนี4 สินเชือ
พิเศษทีเป็ นลูกหนี4 นิติบุคคลทีจัดตั4งขึ4นเพือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพือให้ได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของกิจการ
โดยลูกหนี4ไม่มีรายได้จากแหล่งอืนทีจะนํามาชําระหนี4 นอกเหนื อจากรายได้ทีเกิดจากทรัพย์สินทีได้รับเงินทุนมาจากการให้สินเชือ
ของธนาคาร .ทั4งระบบ Corporate และ Specialized Credit Rating จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือ และเพือใช้
ในการติดตามคุณภาพของพอร์ตสิ นเชือ รวมถึงใช้ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิต
ระบบ Corporate Credit Rating จะมีการแบ่งระดับความเสี ยงสําหรับลูกหนี4ทีไม่ผิดนัดชําระหนี4 เป็ น ‡ ระดับ ตั4งแต่ระดับ A1 ถึง A7
โดยเป็ นบัญชี ลูกหนี4 ทีมีระดับความน่ าเชื อถื อและพฤติ กรรมการชําระหนี4 ทีอยู่ในเกณฑ์ทีดี มากที สุ ดจนถึ งเกณฑ์ทีตําที สุ ดที จะ
สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขการกูย้ ืมเงินได้ ในขณะทีลูกหนี4 ทีไม่ผิดนัดชําระหนี4 สาํ หรับระบบ Specialized Credit Rating จะมีการ
แบ่งระดับความเสี ยงเป็ น 7 ระดับ ตั4งแต่ S1 ถึง S4 โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ Supervisory Slotting Criteria ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับกลุ่มลูกหนี4ผิดนัดชําระหนี4 ของทั4งระบบ Corporate และ Specialized Credit Rating จะมีการแบ่งระดับความเสี ยงออกเป็ น 9
ระดับภายใต้เงือนไขเดียวกันกับเงือนไขทีกําหนดสําหรับระบบ Behavior Credit Scoring ของพอร์ตสิ นเชือเช่าซื4อ
กระบวนการของการจัดระดับความเสี'ยง
ในการจัดระดับความเสี ยงของลูกหนี4 เช่าซื4 อในขั4นตอนของการพิจารณาสิ นเชือนั4น ลูกหนี4 จะได้รับการจัดระดับความเสี ยงโดยใช้
แบบจําลองคะแนนเครดิต Application Credit Scoring ผ่านระบบการพิจารณาการให้สินเชือ ซึ งผลของการจัดระดับความเสี ยงที
ได้รับจะถูกใช้ในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชือให้ลูกหนี4 สําหรับการจัดระดับความเสี ยงของลูกหนี4 เช่าซื4 อเพือใช้ในการติดตามคุณภาพ
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ของพอร์ตสิ นเชือ รวมถึงการตั4งสํารองหนี4สูญและคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตนั4น ลูกหนี4 จะได้รับการจัดระดับความเสี ยงตาม
พฤติกรรมการชําระหนี4เป็ นประจํารายเดือน โดยใช้แบบจําลองคะแนนเครดิต Behavior Credit Scoring
ในการติดตามคุณภาพของพอร์ตสิ นเชือและตั4งสํารองหนี4สูญนั4น ลูกหนี4เช่าซื4อจะถูกบริ หารจัดการแบบกลุ่มภายใต้กรอบการจัดการ
และแบบจําลองคะแนนเครดิตเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิ ตโดยวิธี IRB นั4น ลูกหนี4 ทีจะนํามา
คํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตด้วยแบบจําลองคะแนนเครดิต Behavior Credit Scoring นั4นจะต้องเป็ นลูกหนี4 รายย่อยตามเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี4 เช่าซื4 อทีไม่เข้าเกณฑ์ลูกหนี4 รายย่อยตามประกาศหลักเกณฑ์การคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยง
ด้านเครดิตโดยวิธี IRB จะถูกนําไปคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardized Approach (SA)
สําหรับลูกหนี4 สินเชื อธุ รกิ จ กระบวนการจัดระดับความเสี ยงนั4นจะเป็ นส่ วนหนึ งของขั4นตอนการพิจารณาสิ นเชื อ ซึ งเจ้าหน้าที
วิเคราะห์สินเชือจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดระดับความเสี ยงของลูกหนี4 โดยลูกหนี4 ทีถูกคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตจะต้อง
ได้รับการจัดระดับความเสี ยง Credit Rating สําหรับลูกหนี4ทีไม่เข้าเกณฑ์ทีจะถูกจัดระดับความเสี ยงตามแนวทางทีธนาคารระบุไว้จะ
ถูกนําไปคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardized Approach (SA)
การประมาณค่ าและทดสอบความถูกต้ องของค่ าประมาณการ PD และ LGD
ธนาคารได้กาํ หนดคําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี4สาํ หรับลูกหนี4เช่าซื4อโดยลูกหนี4ผิดนัดชําระหนี4คือลูกหนี4 ทีมีการผิดนัดชําระ
เกิน ƒ งวด หรื อ y• วัน รวมถึงลูกหนี4รถยึดและลูกหนี4ฟ้องร้อง นอกจากนั4น ลูกหนี4ผิดนัดชําระหนี4ยงั หมายความครอบคลุมถึงลูกหนี4
จัดชั4นตํากว่ามาตรฐาน ลูกหนี4จดั ชั4นสงสัย และลูกหนี4จดั ชั4นสงสัยจะสูญ
ในการประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4 (Probability of Default : PD) ของลูกหนี4 สินเชือเช่าซื4 อ ธนาคารทําการประมาณการ
จากอัตราการผิดนัดชําระหนี4ใน N ปี ทีเกิดขึ4นจริ งในอดีตโดยการหาค่าเฉลียระยะยาวของอัตราการผิดนัดชําระหนี4และมีการปรับเพิม
ค่าเฉลียระยะยาวด้วยอัตราการแกว่งตัวของอัตราการผิดนัดชําระหนี4 ในอดี ต เพือให้ค่าประมาณการโอกาสผิดนัดชําระหนี4 ของ
ธนาคารมีความระมัดระวังเพียงพอ ซึ งข้อมูลอัตราผิดนัดชําระหนี4 ทีเกิดขึ4นจริ งในอดี ตทีธนาคารใช้จะเป็ นข้อมูลย้อนหลังในอดี ต
อย่างน้อย : ปี
สําหรับการประมาณการค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึ4น (Loss Given Default : LGD) ของลูกหนี4 สินเชือเช่าซื4 อ ธนาคารได้
ประมาณการจากอัตราค่าความเสี ยหายทีเกิดขึ4นจริ งในอดีตโดยกําหนดให้ค่าประมาณการความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิ ดขึ4นเป็ นค่า
ความเสี ยหายทีรุ นแรงทีสุดทีจะเกิดขึ4นได้ภายใต้ระดับความเชือมันทีสูงเพียงพอ ซึงข้อมูลอัตราค่าความเสี ยหายทีเกิดขึ4นจริ งในอดีต
ทีธนาคารใช้จะเป็ นข้อมูลย้อนหลังในอดีตอย่างน้อย : ปี
ในการทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4 และค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึ4นของลูกหนี4 สินเชือ
เช่าซื4อนั4น ธนาคารกําหนดให้มีการทดสอบความถูกต้องอย่างสมําเสมอเป็ นรายไตรมาสโดยธนาคารจะนําค่าประมาณการทีธนาคาร
ใช้ในแต่ละงวดรายงานเปรี ยบเทียบกับอัตราการผิดนัดชําระหนี4และอัตราค่าความเสี ยหายทีเกิดขึ4นจริ งในงวดรายงานนั4น ๆ
สําหรับการทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4 ธนาคารจะพิจารณาว่าอัตราการผิดนัดชําระหนี4 ที
เกิดขึ4นจริ งนั4นมีค่าสูงกว่าค่าประมาณการทีธนาคารประมาณการไว้เกินระดับทีธนาคารกําหนดหรื อไม่ โดยธนาคารจะทําการแก้ไข
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
การประมาณการทันทีทีพบว่าอัตราการผิดนัดชําระหนี4ทีเกิดขึ4นจริ งนั4นสูงกว่าค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4เกินกว่าระดับ
ทีธนาคารยอมรับได้
สําหรับการทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดนั4น ธนาคารทําการทดสอบโดยการพิจารณาอัตรา
ค่าความเสี ยหายทีเกิดขึ4นจริ งว่าสูงกว่าค่าประมาณการของธนาคารหรื อไม่ โดยธนาคารจะทําการปรับปรุ งการประมาณการค่าความ
เสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึ4นทันทีทีพบว่าอัตราค่าความเสี ยหายทีเกิดขึ4นจริ งสูงกว่าค่าประมาณการความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิด
สําหรับลูกหนี4สินเชือธุรกิจ ธนาคารได้กาํ หนดคําจํากัดความของการผิดนัดชําระหนี4 โดยกําหนดให้ลูกหนี4 ผิดนัดชําระหนี4 คือลูกหนี4
สิ นเชือไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามคําจํากัดความของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั4น ลูกหนี4 ผิดนัดชําระหนี4 ยงั รวมถึงลูกหนี4 ปรับ
โครงสร้างหนี4ทีมีการปรับเปลียนเงือนไขการชําระเงินเนืองจากความมันคงของสถานะการเงินของลูกหนี4อ่อนแอลง เพือลดภาระหนี4
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือฟื4 นฟูสภาพคล่องของตนเองเพือให้ธุรกิจสามารถดําเนินการต่อไปได้
ในการประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4ของลูกหนี4สินเชือธุรกิจ เนืองจากพอร์ตสิ นเชือธุรกิจของธนาคารมีจาํ นวนลูกหนี4ผิดนัด
ชําระหนี4ทีน้อย ธนาคารได้ใช้วธิ ีทางสถิติทีสามารถประมาณการค่าเฉลียระยะยาวของอัตราการผิดนัดชําระหนี4 ทีมีการเพิมส่ วนเผือ
เพือให้ค่าประมาณการโอกาสผิดนัดชําระหนี4ของธนาคารมีความระมัดระวังเพียงพอภายใต้ขอ้ จํากัดของข้อมูลขอลูกหนี4 ผิดนัดชําระ
หนี4.
สําหรับการประมาณการค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึ4นของลูกหนี4 สินเชือธุรกิจนั4น เนื องจากธนาคารใช้วิธี Foundation Internal
Rating Based Approach ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิต ค่าประมาณการค่าความเสี ยหายทีคาดว่าจะเกิดขึ4นทีใช้จึงเป็ นค่า
ความเสี ยหายมาตรฐานทีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4 ของลูกหนี4 สินเชือธุรกิจนั4น นั4น ธนาคารกําหนดให้มีการ
ทดสอบความถูกต้องอย่างสมําเสมอเป็ นรายปี โดยธนาคารจะเปรี ยบเทียบค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4 เฉลียของพอร์ ต
ในแต่ละงวดรายงานกับอัตราผิดนัดชําระหนี4 ทีเกิดขึ4นจริ งของพอร์ ตในงวดรายงานนั4น ๆ โดยธนาคารจะทําการแก้ไขการประมาณ
การหรื อระบบจัดระดับความเสี ยงด้านเครดิตในกรณี ทีมีความจําเป็ น ถ้าพบว่าอัตราผิดนัดชําระหนี4ทีเกิดขึ4นจริ งของพอร์ตนั4นสูงกว่า
ค่าประมาณการค่าโอกาสผิดนัดชําระหนี4เฉลียของพอร์ตเกินกว่าระดับทีธนาคารยอมรับได้
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การปรับลดความเสี'ยงด้ านเครดิต
ในการคํานวณการดํารงเงิ นกองทุนเพือรองรับความเสี ยงด้านเครดิ ตวิธี Standardized Approach (SA) และ Foundation Internal
Rating Based Approach (FIRB) ตามเกณฑ์ Basel III ได้กาํ หนดให้ธนาคารสามารถพิจารณาใช้วิธีปรับลดความเสี ยงด้านเครดิต
(Credit Risk Mitigation: CRM) ได้เพือวัตถุประสงค์ในการลดเงินกองทุนทีธนาคารต้องดํารง โดย CRM ทีธนาคารจะพิจารณา
นํามาใช้ปรับลดความเสี ยงในปั จจุบนั จะมี 9 ประเภทได้แก่หลักประกันทางการเงิ น (Financial Collateral) และ การคํ4าประกัน
(Guarantee) โดยทีในการใช้ CRM ประเภทดังกล่าวธนาคารได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ต่างๆ ตามทีทาง ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด
ไว้ ในขณะนี4 ธนาคารยังไม่มีนโยบายในการหักกลบหนี4ท4 งั ในและนอกงบดุลมาใช้สาํ หรับการปรับลดความเสี ยงด้านเครดิต
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โดยหลักประกันส่ วนใหญ่ของธนาคารที นํามาใช้ในการปรั บลดความเสี ยงจะประกอบไปด้วยในส่ วนของหลักประกันที เป็ น
พันธบัตรรัฐบาล บัตรเงินฝากและตัว‰ แลกเงินของธนาคาร และตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงธนาคารได้ดาํ เนินการ
ประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทยอย่างสมําเสมอ โดยได้รวมถึงการประเมินและตรวจสอบว่า
หลักประกันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation) กับลูกหนี4อย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากถือว่าไม่สามารถ
ป้ องกันความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความเสี'ยงด้ านตลาด
ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี ยงด้านตลาดอย่างต่อเนือง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ใหญ่ เป็ นผูว้ างกรอบ
และแผนการประเมินและควบคุมความเสี ยงโดยรวม โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี ยงทําหน้าทีสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงาน
ปฏิบตั ิตามกรอบนโยบายทีกําหนดไว้
สําหรับการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี ยงด้านตลาดตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยนั4น เนื องด้วยธนาคารมีฐานะใน
บัญชีเพือการค้าขั4นตําไม่ถึงระดับตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ จึงส่ งผลให้ธนาคารไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสําหรับ
ความเสี ยงด้านตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มีการประเมินความเสี ยงด้านตลาดเพือใช้ในการบริ หารความเสี ยงด้านตลาดด้วย
เกณฑ์ภายใน ซึงรวมถึงฐานะทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงของราคาของตราสารและอัตราดอกเบี4ยทั4งหมด

ฐานะทีเ' กีย' วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ' ธนาคาร
ความเสี ยงทีเกิดจากฐานะตราสารทุนในบัญชีเพือธนาคาร คือ ความเสี ยงทีเกิดขึ4นจากการเปลียนแปลงของราคาของตราสารทุน ซึ ง
จะมีผลทําให้เกิ ดความผันผวนต่อรายได้หรื อเงิ นกองทุนของธนาคาร หรื อการเปลี ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบันของสิ นทรั พย์และ
หนี4สินทางการเงินของธนาคาร
แนวทางการบริ หารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของตราสารทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงรับผิดชอบในการบริ หารและควบคุมความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที
เกี ยวข้องมี หน้าที ในการบริ หารจัดการความเสี ยงพอร์ ตของหน่ วยธุ รกิ จนั4นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจํากัดที กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริ หารความเสี ยง หน่วยงานกํากับดูแลความเสี ยงเฉพาะด้านถูกจัดตั4งเพือมีหน้าทีในการดูแลธุรกรรมทีมีความเสี ยงจาก
การเปลียนแปลงของราคาสูงในด้านต่างๆ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อํานาจในการตัดสิ นใจลงทุน และคู่คา้ เป็ นต้น
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เพือให้การบริ หารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ แนวทางการบริ หารจัดการความเสี ยงจากการ
เปลียนแปลงของราคาที เหมาะสมจะถูกนํามาประยุกต์ใช้ ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของทั4งสิ นทรัพย์และหนี4 สิน
ทางการเงินของธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการทีเหมาะสมกับลักษณะของความเสี ยงแต่ละ
ประเภท นอกจากนี4 บริ ษทั ยังได้ใช้กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง Value at Risk และ
การประเมินความเสี ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพือใช้ประกอบการวัดความเสี ยงในกรณี ทีตัวแปรจากแบบจําลองได้ถูก
กําหนดให้อยูใ่ นเหตุการณ์ทีเลวร้ายทีสุ ด ทั4งนี4 วตั ถุประสงค์ในการทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการ
ประเมินความเสี ยงและบริ หารจัดการอย่างเพียงพอ
ฐานะความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาทีมีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพนั ธ์ จะถูกบริ หารจัดการด้วยความระมัดระวัง ซึ ง
ความเสี ยงด้านอนุ พนั ธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี ยงพื4นฐานเพือเข้าใจถึงสถานะความเสี ยงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี4
นโยบายบริ หารความเสี ยงทางด้านตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกจัดทําขึ4นเพือให้การควบคุมและบริ หารความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพนั ธ์น4 นั ปั จจัยความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาทีสําคัญ มีดงั ต่อไปนี4
(N)
ความเสี ยงจากตราสารทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ธนาคารมี ค วามเสี ยงจากความผัน ผวนของราคา
หลักทรัพย์ในตลาด ซึงจะส่งผลต่อกําไรขาดทุนของธนาคารก็ต่อเมือมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสี ยงต่อ
การเพิมขึ4นหรื อลดลงของราคาจะส่งผลกระทบกับเงินกองทุนในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทันที
ธนาคารได้นาํ เอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้วดั ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งในสายงานทีเกียวข้องและคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงเป็ นรายวัน Value at Risk
บอกถึ งผลขาดทุ นสู งสุ ดของพอร์ ตเงิ นลงทุนที สามารถเกิ ดขึ4 น ณ ระดับความเชื อมันร้อยละ yy และช่วงระยะเวลาที กําหนดใน
อนาคต นอกจากนี4 ธนาคารยังได้กาํ หนด วงเงินการเตือนความเสี ยง (Trigger Limits) ประเภทต่างๆ เพือใช้ในการควบคุมและ
ติดตามความเสี ยง เช่น วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจํากัดขาดทุน เป็ นต้น
(9)
ความเสี ยงจากตราสารทุนทีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปั จ จุ บัน ธนาคารไม่ มี น โยบายที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ในหลัก ทรั พ ย์ที ไม่ จ ดทะเบี ย น แต่ มุ่ งเน้น การติ ด ตามคุ ณ ภาพของ
หลักทรัพย์อย่างต่อเนือง และขายหลักทรัพย์ออกเมือมีโอกาสทีเหมาะสม
นโยบายทีส' ําคัญในการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื'องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ 4ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ในขณะทีทั4งสองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจใน
การแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่มีการซื4 อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื4 อขายคล่อง
หน่ วยธุ รกิ จต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิ นดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ งตัวแปรที ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเที ยบเคี ยงกับตัวแปรที มี อยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึ งสภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว
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ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิ นนั4นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผือหนี4 สงสัยจะสู ญตามความเสี ยงที
เกียวข้อง สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ4าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ N ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถ
แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ4าหนักมากกว่า N ปี ทีมีราคาซื4 อขายใน
ตลาดจะใช้ราคาซื4อขายในตลาดเป็ นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมทีดีทีสุด ส่วนกรณี ทีไม่มีราคาซื4อขายในตลาดจะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ นสดคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี4 ยในตลาดที ใช้กนั อยู่ในปั จจุ บนั สําหรั บตราสารที มี ลกั ษณะสัญญาคล้ายคลึ งกันในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี4
- สิ นทรัพย์และหนี4 สินทางการเงิ นที จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั4นหรื อมีอตั ราดอกเบี4ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี4ยใน
ตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์) เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและ ตลาดเงิน
(หนี4สิน) และหนี4สินจ่ายคืนเมือทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบดุล
- เงินลงทุนในตราสารหนี4 และตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูล
ค่าทีเป็ นทียอมรับกันทัวไป หากกรณี ไม่มีราคาตลาด
- เงิ นให้สินเชื อและดอกเบี4 ยค้างรั บ ยกเว้นลูกหนี4 ตามสัญญาเช่ าซื4 อและเงิ นให้สินเชื อรายย่อยอื น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชือลูกหนี4 และดอกเบี4ยค้างรับตามจํานวนเงินทีแสดงในงบดุลหักค่าเผือหนี4 สงสัยจะสู ญ
เนื องจากเงิ นให้สินเชื อส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี4 ยลอยตัว สําหรับลูกหนี4 ตามสัญญาเช่าซื4 อและเงิ นให้สินเชื อรายย่อยอื น
แสดงมูลค่ายุติธรรม โดย การคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญา คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี4ยสําหรับการปล่อยสิ นเชือรายใหม่ในปั จจุบนั
- หุ ้นกูแ้ ละเงิ นกูย้ ืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี4ยโดยประมาณในตลาดปั จจุบนั สําหรับเงินกูย้ มื ทีมีเงือนไขใกล้เคียงกัน
- ตราสารอนุพนั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็ นทียอมรับทัวไป
หากกรณี ทีไม่มีราคาตลาด
มูลค่ายุติธรรมของรายการนอกงบดุลอืนไม่สามารถคํานวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิ ดเผย
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ความเสี'ยงด้ านอัตราดอกเบีย% ในบัญชีเพือ' ธนาคาร
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี4ยในบัญชี เพือธนาคาร คือ ความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ รวมถึงการเปลียนแปลงใน
มูลค่าปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์และหนี4สินทางการเงินของธนาคาร ทีเกิดขึ4นจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี4ย ซึงอาจเกิดจากฐานะ
ทั4งในและนอกงบดุลทีอยูใ่ นบัญชีเพือการธนาคาร
แนวทางการบริ หารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี4ย
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี4ยจะถูกวิเคราะห์ในรู ปของการกําหนดการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี4ยของสิ นทรัพย์
และหนี4สินของธนาคาร (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบทีเกิดกับรายได้ดอกเบี4ยสุทธิของธนาคารภายใต้สถานการณ์จาํ ลอง
ต่างๆ ความเสี ยงจากโครงสร้างสิ นทรัพย์และหนี4 สินทีมีดอกเบี4 ย เกิดจากการกําหนดการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี4ยของสิ นทรัพย์
และหนี4 สินของธนาคารทีไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ งหากอัตราดอกเบี4 ยในตลาดเปลียนแปลงไป อาจทําให้ตอ้ ง
รับภาระต้นทุนดอกเบี4 ยจ่ายทีสู งขึ4นเมือเที ยบกับดอกเบี4 ยรับ ส่ งผลทําให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี4 ยที ได้รับลดลง และกระทบต่อ
กําไรและเงิ นกองทุนของธนาคารได้ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ทําหน้าที เป็ นเสมือนคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพย์และ
หนี4สินในการควบคุมดูแลการบริ หารความเสี ยงจากอัตราดอกเบี4ยทีเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี4ยดังกล่าว โดย
ควบคุมดูแลโครงสร้างกําหนดเวลาของสิ นทรัพย์และหนี4สินทีมีดอกเบี4ย ให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
โดยเกณฑ์ภายในของธนาคารทีใช้ในการประเมินความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี4ยในบัญชีเพือธนาคารนั4น จะทําการวัดเป็ นประจําทุก
เดือนโดยมีสมมติฐานทีใช้คือประมาณการเคลือนไหวของอัตราดอกเบี4ย และอาศัยแบบจําลอง Value at Risk เพือคํานวณผลกระทบ
ต่อรายได้ดอกเบี4ยสุทธิของธนาคารทีสามารถเกิดขึ4น ณ ระดับความเชือมันร้อยละ yy
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ความเสี'ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี ยงจากการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดขึ4นจากความผิดพลาดหรื อความไม่เพียงพอของกระบวนการทํางาน บุคลากร
ระบบงาน หรื อปั จจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี ยงด้านกฎหมายและการทุจริ ต อันเป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายทั4งทีเป็ นตัวเงินและ
ไม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ การสูญเสี ยชือเสี ยง การทําผิดกฎระเบียบ และการสูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ โดยในช่วงปี ทีผ่านมา ธนาคารขยาย
การดําเนินธุรกิจออกไปหลายๆด้านอย่างต่อเนือง ทั4งในช่องทางธุรกิจทีดําเนินการอยูแ่ ล้ว และธุรกิจใหม่ ซึ งส่ งผลให้ความเสี ยงจาก
ด้านปฏิบตั ิการเพิมขึ4นตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อขยายช่องทางในการดําเนิ นธุรกิจ มี
การกําหนดให้ประเมินความเสี ยงสําหรับธุรกิจหรื อช่องทางธุรกิจใหม่และนําเสนอขออนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด เพือตรวจสอบ
และให้มนใจว่
ั าความเสี ยงทีเกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลียนแปลงทีสําคัญเหล่านั4นได้รับการจัดการให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
นอกเหนื อจากการประเมินความเสี ยงด้านปฏิ บัติการสําหรั บผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อการเปลี ยนแปลงที สําคัญนั4น ธนาคารยังมีการ
ทบทวนความเสี ยงจากการปฏิ บตั ิการของทุกหน่วยธุรกิจอย่างน้อยปี ละหนึ งครั4ง เพือประเมินว่าในแต่ละหน่วยธุรกิจมีการจัดการ
บริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมหรื อไม่ เพือให้การบริ หารจัดการความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการในภาพรวมให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
ภายใต้ระบบการควบคุมทีดี
แนวทางการบริ หารความเสี ยงจากการปฏิบตั ิงาน
ธนาคารตระหนักดี ว่า ความเสี ยงด้า นการปฏิ บัติก ารเป็ นความเสี ยงหนึ งที อาจมี ผลกระทบต่อ การดํา เนิ น การธุ ร กิ จ จึ งได้ใ ห้
ความสําคัญในการบริ หารจัดการความเสี ยงและพัฒนาวิธีการบริ หารความเสี ยงอย่างต่อเนืองตามแนวนโยบายของกลุ่ม ทิสโก้ เพือ
ลดความเสี ยงและความเสี ยหายทีอาจเกิดจากการปฏิบตั ิงาน โดยเริ มตั4งแต่การสร้างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ
การสร้างความรู ้ความเข้าใจเกียวกับแนวทางในการบริ หารความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการและกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการ
รับผิดชอบและบริ หารจัดการความเสี ยงที เกี ยวกับการปฏิ บตั ิ การของหน่ วยงานภายใต้ความรั บผิดชอบของตนเอง นอกจากนี4
ธนาคารยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรและการกําหนดบทบาทหน้าทีของแต่ละส่วนงานทีเหมาะสมเพือให้เกิดกลไกตรวจวัดเพือสร้าง
สมดุล (Check and Balance) ทีดี
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของธนาคารบริ หารจัดการความเสี ยง ประเมินและควบคุมความเสี ยงโดยรวมของธนาคารตาม
แนวนโยบายการบริ ห ารความเสี ยงที วางกรอบโดยบริ ษ ัท ทิ ส โก้ไ ฟแนลเชี ยลกรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) บริ ษ ัทใหญ่ ของธนาคาร
(“บริ ษ ัท”) และนํามาบังคับใช้สําหรั บบริ ษทั ในกลุ่มทิ สโก้ท4 ังหมด โดยมี หน่ วยงานต่างๆภายใต้สํา นักกํา กับดู แ ลกิ จการและ
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หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ทําหน้าทีกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนิ นการของธนาคารให้เป็ นไปตามแนวนโยบายที
กําหนด หน่ วยงานบริ หารความเสี ยงด้านปฏิ บัติการทําหน้าที สนับสนุ นและผลักดันให้ทุกหน่ วยงานปฏิ บัติตามกรอบนโยบาย
เกี ยวกับการบริ หารความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการทีกําหนดไว้ รวมถึงการดําเนิ นการเพือให้มนใจว่
ั
ามีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
สําหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง หน่วยงานกํากับทําหน้าทีดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบและให้ความเชือมันต่อระบบควบคุมภายในและบริ หารความเสี ยงทั4งหมดอย่างเป็ น
อิสระภายใต้การกํากับโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพือผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการประเมินและ
บริ หารจัดการความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการของหน้าทีงานภายใต้ความรับผิดชอบ ในขั4นตอนการดําเนิ นการเกียวกับการประเมินความ
เสี ยงนั4น หน่วยงานบริ หารความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการจึงมีการประเมินความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ (Risk Profile) ร่ วมกันกับหน่วยงานที
เกียวข้องเป็ นประจําสมําเสมอ โดยจะมีการระบุความเสี ยงทีสําคัญ ประเมินประสิ ทธิ ภาพของการควบคุม และกําหนดแผนในการ
ลดหรื อป้ องกันความเสี ยงเพือให้ความเสี ยงอยู่ในระดับที ยอมรั บได้ตามความเหมาะสมกับธุ รกิ จ (Risk and Control SelfAssessment) และเสนอรายงานผลของการประเมินความเสี ยงในภาพรวมให้คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงรับทราบ
ในส่ วนของการบริ หารจัดการข้อผิดพลาดหรื อความเสี ยหายทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานนั4น กลุ่มทิสโก้จดั ให้มีระบบงานทีใช้ในการ
บันทึ กรายงานข้อผิดพลาดสําหรับทุกบริ ษทั ในกลุ่ม เพือให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุ งอย่างเป็ นระบบและทันการณ์
รวบรวมจัดทําฐานข้อมูลข้อผิดพลาดและความเสี ยหายทีสามารถใช้ในการวิเคราะห์เพือนํามาใช้ในการพิจารณาลดความเสี ยงและ
กําหนดหรื อปรับปรุ งตัวชี4วดั ความเสี ยง (Key Risk Indicator) และเพดานความเสี ยง (Risk Limit) ของแต่ละหน่วยธุรกิจเพือติดตาม
และกําหนดแนวทางการแก้ไขทีเหมาะสมเพือลดระดับของอัตราความผิดพลาดทีเกิดขึ4นหรื อเพือใช้ในการกํากับดูแลเพือให้เกิดการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานให้ดีข4 ึน โดยธนาคารมีแผนทีจะพัฒนาและกําหนดตัวชี4วดั ความเสี ยง (Key Risk Indicator)
และเพดานความเสี ยง (Risk Limit) ให้ครอบคลุมในทุกด้านและทุกหน่วยธุ รกิจ ทั4งนี4 สรุ ปภาพรวมของข้อผิดพลาดทีเกิ ดขึ4นของ
ธนาคาร มีการรายงานให้คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของธนาคารรับทราบและพิจารณากําหนดแนวทางในการแก้ไขตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั4งนี4 ธนาคารได้มีการกันสํารองเงิ น เพือรองรับความเสี ยงจากการปฏิบตั ิการตามแนวทางที ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยอีกด้วย
โดยทีธนาคารเป็ นสถาบันการเงินทีมีการให้บริ การทางการเงินกับลูกค้า การดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื องเพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การให้บริ การลูกค้าจึงเป็ นเรื องทีธนาคารให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง ธนาคารได้พฒั นาแผนและเตรี ยมความพร้อมในการรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง (Business Continuity Plan) ในทุกระบบงานทีเกียวเนืองกับธุรกรรมหลักหรื อธุรกรรมทีมีความสําคัญตาม
แนวนโยบายของกลุ่มทิ สโก้ เพือมิให้เกิดการหยุดชะงักในการดําเนิ นธุรกิ จ การกําหนดกระบวนการในการบริ หารจัดการเพือให้
สามารถกูค้ ืนระบบงานสําคัญให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาทีกําหนด แผนสํารองกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอืนๆ ทีเกียวข้อง โดย
แผนการดําเนินการดังกล่าวได้รับการทดสอบเป็ นประจําสมําเสมอเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องรับรู ้และเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าที
ความรับผิดชอบและการดําเนินการในกรณี ทีเกิดเหตุฉุกเฉิ น
นอกเหนื อจากปั จจัยความเสี ยงภายในทีอาจส่ งผลกระทบต่อความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการขององค์กรตามทีกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมี
ปั จจัยภายนอกอืนๆที สําคัญที มี ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของธนาคาร เช่ น แนวโน้มการเกิ ดทุ จริ ตรวมถึงอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ที มีความหลากหลายรวมถึงความซับซ้อนเพิมมากขึ4น การเปลียนแปลงของกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับของทางการ เป็ นต้น ธนาคารได้มีการติดตาม ศึกษาและเตรี ยมการล่วงหน้าเพือลดผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าว รวมถึงการ
พิจารณาเพิมมาตรการหรื อแนวทางการควบคุม การปรับระเบียบปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆ และตามแนวนโยบาย
ของกลุ่มทิสโก้ เพือให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างมีประสิ ทธิภาพ และลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึ4นกับธนาคารในอนาคต
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ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารได้ใช้วธิ ี Standardised Approach (SA-OR) ในการดํารงเงินกองทุนขั4นตําสําหรับความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ ซึ งธนาคารได้มี
การแบ่งรายได้ตามแต่ละสายธุรกิจออกเป็ น „ ประเภททีมีค่าคงทีตามความเสี ยงของแต่ละสายธุรกิจ (β) ทีแตกต่างกันไปตามเกณฑ์
ทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ โดยมีรายได้จากการดําเนิ นงานเฉลียย้อนหลัง ƒ ปี ในแต่ละสายธุรกิจมาเป็ นค่าตัวแทนใน
การกําหนดมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี ยงด้านปฏิบตั ิการ
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การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557

35

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักการที ของเกณฑ์ Basel III สําหรับงวด 31 ธันวาคม 2557

36

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ตามเกณฑ์ Basel III กําหนดให้มีการทยอยลดนับตราสารทางการเงินทีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี โดยเริ มตั4งแต่ปี 9::; โดยตราสารทีไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าวนั4น
จะไม่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ต4 งั แต่ปี 9:;: เป็ นต้นไป ทั4งนี4 ณ สิ4นงวด ƒN ธ.ค. :‡ ตราสารทางการเงินทีสามารถนับเป็ นเงินกองทุนที 9 ของธนาคารทิสโก้ ทีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
Basel III นั4น มีจาํ นวนทั4งสิ4 น 3,243.00 ล้านบาท
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