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แนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง  การสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

________________________________________________________ 

1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย 

ธุรกรรมดานสินเช่ือเปนธุรกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญ
ที่อาจสงผลกระทบตอฐานะและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินได ดังน้ัน การสอบทานการทําธุรกรรม
ดานสนิเช่ือจงึเปนเครื่องมอืสําคัญในการบรหิารความเสี่ยงของสถาบันการเงนิ เพื่อใหเกดิความมัน่ใจวา
กระบวนการของสถาบนัการเงนิในการทําธุรกรรมดานสนิเช่ือ ซึง่รวมถึงกระบวนการควบคุมและบรหิาร
ความเสี่ยงดานเครดิตภายหลังการอนุมัติสินเช่ือ เปนไปตามระเบียบปฏิบัติทีส่ถาบันการเงินกําหนดไว
และมีการถวงดุลการดําเนินงานอยางเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาการจัดช้ัน การกันเงินสํารอง และ
การตัดสินทรัพยออกจากบญัชีหากภายหลังสินเช่ือดังกลาวมีคุณภาพเสื่อมลงเปนไปตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจงึ
ไดออกแนวนโยบายเกีย่วกับการสอบทานธุรกรรมดานสินเช่ือ เพือ่ใหสถาบันการเงินพจิารณาสอบทานธุรกรรม
ดานสินเช่ือประเภทตาง ๆ ซึ่งมกีระบวนการทีแ่ตกตางกัน เชน สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือรายยอย ภาระผูกพัน 
และเพื่อใหการสอบทานธุรกรรมดานสินเช่ือเปนเครือ่งมือในการบรหิารความเสีย่งดานสินเช่ือใหมปีระสทิธิภาพ
สอดคลองกบักลยุทธและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

การปรับปรุงแนวนโยบายในครั้งน้ี เปนการกําหนดแนวทางการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ
เปนหลักการ (Principle-based) เพ่ือใหสถาบันการเงินนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในการประกอบธรุกิจท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยสถาบันการเงินสามารถกําหนดปรมิาณ
และลักษณะสินเชื่อท่ีจะสอบทานใหสอดคลองกับลักษณะและระดับความเสีย่งของพอรตสินเชื่อตาม
ผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินได นอกจากน้ี สถาบันการเงินตองจัดใหหนวยงาน
สอบทานสินเชื่อซึ่งเปน Second line of defense มีความเปนอิสระ เพ่ือสงเสรมิใหมีกลไกการตรวจสอบ
และถวงดุลท่ีเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ไดอยางแทจริง 

2. แนวนโยบายท่ียกเลิก 

2.1 แนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ง แนวนโยบายการสอบทานเงนิใหสินเช่ือ 
เงินใหกูยืม ภาระผกูพัน และธุรกรรมทีม่ีลกัษณะคลายการใหสินเช่ือ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  

2.2 แนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการสอบทาน 
เงินใหสินเช่ือ ธุรกรรมที่มลีักษณะคลายการใหสินเช่ือ และภาระผกูพันของธนาคารพาณิชยและ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ลงวันที่ 20 กันยายน 2553  
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3. ขอบเขตการบังคับใช 

แนวนโยบายฉบบัน้ีใหใชบังคับกบัสถาบันการเงนิตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกแหง และบริษัทลูกในกลุม Solo consolidation ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การกํากบัดูแลโครงสรางและขอบเขตธุรกจิของกลุมธุรกจิทางการเงิน ทุกแหง 

4. เน้ือหา 

4.1 คําจํากัดความ 

4.1.1 “ธุรกรรมดานสินเชื่อ” หมายความวา การใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพัน 
และการทําธุรกรรมท่ีมีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ 

4.1.2 “ภาระผูกพัน” หมายความวา รายการนอกงบดุลท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับธนาคารพาณิชย หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแล
ดานเงินกองทุนและการดํารงสินทรัพยสภาพคลองสาํหรับบริษัทเงินทุน  

4.1.3 “ลูกหน้ีธุรกจิ” หมายความวา ลูกหน้ีทีม่ีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน 
เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน หรือเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และใหหมายความรวมถึงคูสัญญา 
ที่เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก และธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น 
ที่จดทะเบียนและต้ังอยูในตางประเทศ เชน ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย ดวย  

4.1.4 “ลกูหน้ีรายยอย” หมายความวา ลกูหน้ีที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน
เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการประกอบอาชีพ เชน สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย สินเช่ือบัตรเครดิต 
สินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือเชาซื้อรถยนต สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ 
สินเช่ือไมโครไฟแนนซ  

4.1.5 “บริษัทลูกในกลุม Solo consolidation” หมายความวา บริษัทลูกในกลุม 
Solo consolidation ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลโครงสราง
และขอบเขตธุรกิจของกลุมธุรกจิทางการเงิน 

4.1.6 “คณะกรรมการสถาบันการเงิน (Board of directors)” หมายความวา 
คณะกรรมการของสถาบันการเงิน หรือคณะผูบริหารท่ีมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของ
ในกรณีของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

4.2 หลักการ 

การสอบทานสินเช่ือเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตทีส่ําคัญ
ของสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันวากระบวนการทําธุรกรรมดานสินเช่ือเปนไปตามระเบยีบปฏิบัติ
ที่สถาบันการเงินกําหนดไว ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ (End to end process) ครอบคลุมตลอด
กระบวนการพิจารณาธุรกรรมดานสินเช่ือ รวมถึงกระบวนการภายหลังการอนุมัติการทําธุรกรรมดานสินเช่ือ 
ในการดําเนินการดังกลาวหนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งเปน Second line of defense จึงตองมี
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ความเปนอิสระจาก First line of defense และ Third line of defense เพื่อใหสถาบันการเงิน
สามารถคนพบจุดออนและดําเนินการปรบัปรุงแกไขที่สาเหตุไดอยางทันทวงที ซึ่งจะสงผลใหสถาบันการเงิน
สามารถตรวจพบการเสื่อมถอยของคุณภาพสินเชื่อไดต้ังแตระยะเริ่มตน กอนจะกลายเปนลูกหน้ีท่ีมี
การดอยคาดานเครดิต (Non-performing) และเพ่ือชวยปองกันมิใหเกิดปญหาเดิมซ้ํากับลูกหน้ีรายอ่ืน 
โดยใหสถาบันการเงินกําหนดปริมาณและลักษณะสินเชื่อท่ีจะสอบทานใหสอดคลองกับระดับความเสีย่ง
ของพอรตสินเชื่อตามผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงิน นอกจากน้ี สถาบันการเงิน
สามารถใชผลจากรายงานการตรวจสอบท่ีไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทยมาประกอบได 

4.3 แนวปฏิบัติท่ีดีในการสอบทานสินเชื่อ 

4.3.1 หนวยงานและเจาหนาท่ีสอบทานสินเชื่อ  

  (1) หนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งเปน Second line of defense 
ตองมีความเปนอิสระจากหนวยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดานสินเช่ือและการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือ (Business unit หรือ First line of defense) และสถาบันการเงินตองมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ของเจาหนาทีส่อบทานไวใหชัดเจน ซึ่งเจาหนาที่สอบทานจะตองไมเปนผูทีเ่กี่ยวของกบั
การพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดานสินเช่ือ รวมถึงการประเมินราคาหลักประกัน  

  ทั้งน้ี สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่มีขอจํากัด 
ดานบุคลากร ธนาคารแหงประเทศไทยผอนผันใหเจาหนาที่ซึ่งไมเกี่ยวของกับการวิเคราะหหรืออนุมัติสินเช่ือ
แกลูกหน้ีรายน้ันสามารถทําการสอบทานลกูหน้ีรายดังกลาวได อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยคาดหวัง
ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศเตรียมความพรอมเพ่ือใหมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อท่ี
สามารถทําหนาท่ีอยางเปนอิสระ หรือมีกระบวนการเพ่ือใหมัน่ใจวาการสอบทานสินเชื่อมีความเปนอิสระ 
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

  (2) หนวยงานสอบทานสินเชื่อตองมีความเปนอิสระจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal audit หรือ Third line of defense) ซึ่งมีหนาท่ีประเมินการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสอบทานสินเชื่อ เพ่ือใหกระบวนการสอบทานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยหากสถาบันการเงินมีขอจํากัดดานตนทุนหรือมีความจําเปนท่ีไมสามารถแยกหนวยงานออกจากกันได 
สถาบันการเงินตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือใหมั่นใจวาการสอบทานสินเชื่อและการตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระและถวงดุลอํานาจระหวางกัน เชน จัดใหหนวยงานท่ีอิสระจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีความนาเชื่อถือ ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสอบทานสินเชื่อ  

 (3) เจาหนาท่ีสอบทานควรมีความรูความสามารถท่ีจําเปนตองาน 
สอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ โดยเฉพาะนโยบายดานสินเชื่อของสถาบันการเงิน หลักเกณฑท่ีเก่ียวกับ
ธุรกรรมสินเชื่อของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี 
เจาหนาท่ีสอบทานควรมีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการดานสินเชื่อ หรือไดรับการ
ฝกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับกระบวนการดานสินเชื่อ เชน การวิเคราะหสินเชื่อ การจัดชั้นและ
การกันสํารอง การประเมินราคาหลักประกัน  
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  (4) ในกรณีท่ีสถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก 
(Outsourcing) เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานธุรกรรมสินเชื่อ สถาบันการเงินตองมีกระบวนการเพ่ือใหมั่นใจวา
ผูใหบริการภายนอกมีความเปนอิสระและเจาหนาท่ีสอบทานของผูใหบริการภายนอกมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดในขอ 4.3.1 (3)  

4.3.2 การจัดทําแผนงานการสอบทานและการรายงานความคืบหนา  

 (1) การจัดทําแผนงานการสอบทานประจําป ตองเสนอตอคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน  
เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบแผนงานการสอบทานประจําปใหแลวเสรจ็ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปปฏิทิน 
โดยใหสถาบันการเงินจัดเก็บแผนงานดังกลาวไวที่สถาบันการเงินเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบได  

 (2) การรายงานความคืบหนา ผลการสอบทาน ตลอดจนปญหาและอปุสรรค
ในการสอบทานธุรกรรมดานสินเช่ือ รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา ใหรายงานตอคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินทราบ
ทุกไตรมาส ท้ังน้ี หากมปีระเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินของสถาบันการเงินอยางมีนัยสาํคัญ 
ใหรายงานตอคณะกรรมการของสถาบันการเงินใหทราบโดยเร็ว  

 (3) สถาบันการเงินควรติดตามการแกไขปญหาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของภายหลังจากท่ีหนวยงานดังกลาวรับทราบประเด็นปญหาท่ีพบจากการสอบทาน
ธุรกรรมดานสินเชื่อ เพ่ือใหสถาบันการเงินสามารถแกไขปญหาหรือจุดออนไดอยางทันทวงที โดย
สถาบันการเงินควรจัดทํารายงานการติดตามผลและเสนอตอคณะกรรมการสถาบันการเงินหรือ
คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน  

4.3.3 การจัดทําและจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการสอบทาน  

 สถาบันการเงินตองจัดเกบ็แผนงานการสอบทาน เอกสารและหลกัฐาน
การสอบทานของลูกหน้ีทุกรายและทุกประเภทที่มีการสอบทาน ใหถูกตองครบถวนและงายตอการตรวจสอบ
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยสถาบันการเงินสามารถจัดทําและจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการสอบทาน 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได  

4.3.4 แนวทางการสอบทาน 

  สถาบันการเงินตองสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทํา
ธุรกรรมดานสินเช่ือ (Credit process) ต้ังแตเริม่ตนจนสิ้นสุดกระบวนการ (End to end process) รวมถึง
ความถูกตองของการจัดช้ันลกูหน้ี การกันเงินสํารองและการตัดสินทรพัยออกจากบญัชี และใหถือวา
การสอบทานธุรกรรมดานสินเช่ือเปนสวนหน่ึงของระบบการควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยให
สถาบันการเงินมีแนวทางการสอบทานข้ันตํ่าที่ครอบคลุมในเรื่องดังตอไปน้ี 

  (1) การวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนของลูกหน้ีตามระยะเวลา
ที่กําหนด การประเมินราคาหลักประกัน และการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ ตองเปนไปตามนโยบายดานสินเช่ือ 
รวมถึงข้ันตอนและวิธีปฏิบัติที่สถาบันการเงินกําหนดไว โดยจะตองมีเอกสารหลักฐานทีจ่ําเปนครบถวน
ในแฟมประวัติของลูกหน้ี (Credit file) แตละราย  
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  (2) ความถูกตองครบถวนของนิติกรรมทีเ่กี่ยวของ โดยตองเปนไปตาม
เงื่อนไขในการอนุมัติการทําธุรกรรมดานสนิเช่ือ เชน การจดัทําสัญญากูยืมเงนิ การจัดทําสญัญาคํ้าประกัน 
การจดจํานองหลักประกัน การจดทะเบียนหลกัประกัน  

  (3) การเบิกใชวงเงินเปนไปตามเงือ่นไขและระยะเวลาทีก่ําหนดไวในสัญญา 
และกระบวนการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกูยืม โดยเฉพาะลูกหน้ีธุรกจิ 

  (4) การทบทวนวงเงินเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว และมีการคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  

  (5) การจัดช้ันลูกหน้ี การกันเงินสํารอง และการตัดสินทรัพยออกจากบญัชี 
ถูกตองตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของ
สถาบันการเงิน 

  (6) การดําเนินการกบัลูกหน้ีทีม่ีปญหาในการชําระหน้ี โดยใหระบสุถานะ
หรอืข้ันตอนทีส่ถาบนัการเงินกําลังดําเนินการกบัลูกหน้ี เชน อยูระหวางการปรบัปรงุโครงสรางหน้ี หรอื
อยูระหวางฟองรองดําเนินคดี หรืออยูระหวางบงัคับหลกัประกัน พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการ
พอสังเขป 

  (7) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลกัเกณฑขอบังคับของทางการ เชน 
การกํากับลูกหน้ีรายใหญ การทําธุรกรรมดานสินเช่ือกบักรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 
หรือผูทีเ่กี่ยวของกบับุคคลดังกลาว การทําธุรกรรมดานสินเช่ือกับผูถือหุนรายใหญ หรือกจิการที่มี
ผลประโยชนเกี่ยวของ  

4.3.5 การกําหนดอัตราการสอบทาน 

 การกําหนดอัตราการสอบทานตองสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของ
พอรตสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมีหลักเกณฑทางสถิติท่ีเหมาะสม โดยควรพิจารณาจากปจจัยตาง  ๆ
ท่ีสะทอนถึงระดับความเสี่ยงและนัยสาํคัญตอสถาบันการเงิน เชน ลักษณะของผลิตภัณฑ ปริมาณ
และระดับความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อ โดยใชผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินเอง 
หรืออาจใชผลการจัดระดับความเสีย่งตามรายงานการตรวจสอบปลาสุดที่ไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทย
มาใชประกอบการกําหนดอัตราการสอบทานดวย โดยครอบคลุมลูกหน้ีทุกกลุมต้ังแตลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 
(Performing) ไปจนถึงลูกหน้ีที่มกีารดอยคาดานเครดิต (Non-performing) ลูกหน้ีรายใหม ลูกหน้ีท่ีเขาขาย
สัญญาณเตือนลวงหนา (Early warning sign) ของสถาบันการเงิน ลูกหน้ีท่ีมีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 
รวมถึงลูกหน้ีท่ีมีการตัดสินทรัพยออกจากบัญชดีวย ทั้งน้ี ใหดําเนินการสอบทานลกูหน้ีและภาระผูกพัน 
ดังน้ี 

 (1) ลูกหน้ีธุรกิจ 

การกําหนดอัตราการสอบทานของลกูหน้ีธุรกิจควรครอบคลมุถึง
ลูกหน้ีรายใหญที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอฐานะของสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีทีม่ีแนวโนมความเสี่ยงเพิม่ข้ึน 
ลูกหน้ีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยมีขอสังเกต นอกจากน้ี ในการสุมสอบทานลูกหน้ีธุรกิจควรครอบคลมุ
ลูกหน้ีทกุขนาดวงเงิน ทุกประเภทผลิตภัณฑ และพอรตสินเชื่อท่ีมีนัยสําคัญ   
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(2) ลูกหน้ีรายยอย 

การกําหนดอัตราการสอบทานของลกูหน้ีรายยอยตองใชวิธีการทางสถิติ
ที่เช่ือถือได และมรีะดับความเช่ือมั่นและความถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งน้ี ในการสุมตัวอยางลูกหน้ี 
สถาบันการเงินควรแบงกลุมลูกหน้ีตามประเภทหรือวัตถุประสงคของธุรกรรม เชน ลกูหน้ีบัตรเครดิต 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย และลูกหน้ีสญัญาเชาซื้อ โดยการสุมตัวอยางลูกหน้ีควรครอบคลุมทกุกลุมสินเช่ือ 

 (3) ภาระผูกพัน 

เมื่อมกีารสอบทานการทําธุรกรรมดานสินเช่ือของลกูหน้ีรายใด  
ใหสถาบันการเงินสอบทานภาระผกูพันสําหรบัลูกหน้ีรายน้ันดวย โดยเนนสอบทานภาระผกูพันทีม่ ี
คาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) เทากบั 1 ท้ังน้ี สําหรับลูกคาท่ีไมมียอดคงคาง
เงินใหสินเชื่อหรือธุรกรรมท่ีมีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ ใหสถาบันการเงินพิจารณาสอบทาน 
ภาระผูกพัน ตามผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงิน เชน ลูกคาท่ีมียอดภาระผูกพันสูง
อยางมีนัยสําคัญ  

ท้ังน้ี เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาการกําหนด
อัตราสอบทานของสถาบันการเงินโดยใชการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินเอง 
ยังไมสอดคลองกับปริมาณ ลักษณะ และระดับความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจ
กําหนดใหสถาบันการเงินสอบทานลกูหน้ีเพิ่มเติม หรอือาจกําหนดอัตราสอบทานขั้นตํ่าใหสถาบันการเงิน
ปฏิบัติ หรือใหมีการแกไขแผนการสอบทานได 

4.4 การดําเนินการของบริษัทลูกในกลุม Solo consolidation 

บริษัทลูกในกลุม Solo consolidation ใหถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด 
ในขอ 4.3 ดวยโดยอนุโลม 

5. วันเริ่มตนบังคับใช 

แนวนโยบายฉบับน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2564 เปนตนไป 

 



  

  
 

ค ำถำม-ค ำตอบท้ำยแนวนโยบำยธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรสอบทำนธุรกรรมด้ำนสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน 

ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2563  

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ภายหลังจากการอนุมัติแผนงานการสอบทาน

ประจ าปี สถาบันการเงินสามารถปรับเปลี่ยน
แผนงานการสอบทานในระหว่างปีได้หรือไม่  

สถาบันการเงินสามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน 
การสอบทานในระหว่างปีได้ โดยต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการปรับเปลี่ยนแผนงานการสอบทาน พร้อมแสดง
เหตุผลหรือความจ าเป็นในการปรับเปลีย่นแผนงาน
ดังกล่าว 

2. สถาบันการเงินยังต้องจัดท าและจัดส่งรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทานสินเชื่อตามแบบ
รายงานลูกหนี้รายใหญ่ และแบบรายงาน
การสอบทานลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการสุ่ม
สอบทาน ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ 

สถาบันการเงินไม่ต้องจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการสอบทานสินเชื่อตามแบบรายงาน
ลูกหนี้รายใหญ่ และแบบรายงานการสุ่มสอบทาน
ลูกหนี้รายย่อย ที่ก าหนดตามแนวนโยบาย 
การสอบทานเงินให้สินเชื่อเดิม เพ่ือเป็นการลดภาระ
ในการจัดท าแบบรายงานของสถาบันการเงิน 
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินจะต้องจัดส่งข้อมูล
สถานะการสอบทานเงินให้สินเชือ่ตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดในการจัดส่งข้อมูลสถาบันการเงิน 
(Data Set) ชุดข้อมูลด้านสถาบันการเงิน: Loan 
Arrangement (DS_LAR) ตามปกติ 

3. ตามแนวนโยบายการสอบทานสินเชื่อฯ 
หลักเกณฑ์ข้ันต่ าที่ต้องสอบทานการปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมของลูกหนี้นั้น
ต้องติดตามใกล้ชิดอย่างไร  

สอบทานการเบิกใช้วงเงินว่าเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และมีกระบวนการ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การกู้ยืม โดยเฉพาะลูกหนี้ธุรกิจ 

4. สถาบันการเงินสามารถน าผลการจัดระดับ
ความเสี่ยงตามรายงานการตรวจสอบที่ได้รับ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้ประกอบ 
การก าหนดอัตราการสอบทานสินเชื่อ 
ได้อย่างไรบ้าง 

สถาบันการเงินสามารถน าผลการจัดระดับ 
ความเสี่ยงสุทธิของธุรกรรมสินเชื่อที่ส าคัญ  
(Net Risk) ตามรายงานการตรวจสอบปีล่าสุดที่ได้รับ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้ประกอบใน 
การก าหนดอัตราการสอบทานสินเชื่อได ้ 

5. การสอบทานให้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกขนาด
ของวงเงินหมายความว่าอย่างไร 
 

การสอบทานให้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกขนาดของวงเงิน 
โดยให้แบ่งลูกหนี้เป็นกลุ่ม ๆ ตามวงเงินหรือ 
ยอดคงค้าง และแยกขนาดของกลุ่มลูกหนี้ ซึ่ง
สถาบันการเงินต้องก าหนดการแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
กับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อของตนเอง และการสุ่ม
ลูกหนี้ที่จะสอบทานต้องให้กระจายและครอบคลุม
ลูกหนี้ทุกระดับวงเงินหรือยอดคงค้าง 

6. สถาบันการเงินยังต้องสอบทานลูกหนี้ที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing: NPL) 
หรือไม ่ 

สถาบันการเงินควรสอบทานลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้น
เป็น NPL ไม่เกิน 2 ปี ก่อนหน้าวันที่จัดท าแผนงาน
การสอบทานสินเชื่อ และยังไม่ได้ถูกด าเนินการ
ทางศาล เพ่ือให้สถาบันการเงินได้สอบทาน
กระบวนการด้านสินเชื่อว่ามีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องใดที่ท าให้เกิดความเสื่อมถอยของ
คุณภาพของสินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงิน
ค้นพบสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกัน 
การเกิดปัญหาเดิมซ้ าได้ 
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