แนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง การสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อของสถาบันการเงิน
________________________________________________________
1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย
ธุรกรรมดานสินเชื่อเปนธุรกรรมที่กอ ใหเกิดความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งเปนความเสี่ยงสําคัญ
ที่อาจสงผลกระทบตอฐานะและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินได ดังนั้น การสอบทานการทําธุรกรรม
ดานสินเชื่อจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อใหเกิดความมัน่ ใจวา
กระบวนการของสถาบันการเงินในการทําธุรกรรมดานสินเชื่อ ซึง่ รวมถึงกระบวนการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงดานเครดิตภายหลังการอนุมัตสิ ินเชื่อ เปนไปตามระเบียบปฏิบัตทิ สี่ ถาบันการเงินกําหนดไว
และมีการถวงดุลการดําเนินงานอยางเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาการจัดชั้น การกันเงินสํารอง และ
การตัดสินทรัพยออกจากบัญชีหากภายหลังสินเชื่อดังกลาวมีคณ
ุ ภาพเสื่อมลงเปนไปตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจึง
ไดออกแนวนโยบายเกีย่ วกับการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ เพือ่ ใหสถาบันการเงินพิจารณาสอบทานธุรกรรม
ดานสินเชื่อประเภทตาง ๆ ซึ่งมีกระบวนการทีแ่ ตกตางกัน เชน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายยอย ภาระผูกพัน
และเพื่อใหการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อเปนเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งดานสินเชื่อใหมปี ระสิทธิภาพ
สอดคลองกับกลยุทธและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
การปรับปรุงแนวนโยบายในครั้งนี้ เปนการกําหนดแนวทางการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ
เปนหลักการ (Principle-based) เพื่อใหสถาบันการเงินนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในการประกอบธุรกิจทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยสถาบันการเงินสามารถกําหนดปริมาณ
และลักษณะสินเชื่อทีจ่ ะสอบทานใหสอดคลองกับลักษณะและระดับความเสีย่ งของพอรตสินเชื่อตาม
ผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินได นอกจากนี้ สถาบันการเงินตองจัดใหหนวยงาน
สอบทานสินเชื่อซึ่งเปน Second line of defense มีความเปนอิสระ เพื่อสงเสริมใหมีกลไกการตรวจสอบ
และถวงดุลที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ไดอยางแทจริง
2. แนวนโยบายที่ยกเลิก
2.1 แนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง แนวนโยบายการสอบทานเงินใหสินเชื่อ
เงินใหกูยืม ภาระผูกพัน และธุรกรรมทีม่ ีลกั ษณะคลายการใหสินเชื่อ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
2.2 แนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการสอบทาน
เงินใหสินเชื่อ ธุรกรรมที่มลี ักษณะคลายการใหสินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารพาณิชยและ
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

ฝนสว90-คส22502-25631015

2
3. ขอบเขตการบังคับใช
แนวนโยบายฉบับนี้ใหใชบังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกแหง และบริษัทลูกในกลุม Solo consolidation ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การกํากับดูแลโครงสรางและขอบเขตธุรกิจของกลุม ธุรกิจทางการเงิน ทุกแหง
4. เนื้อหา
4.1 คําจํากัดความ
4.1.1 “ธุรกรรมดานสินเชื่อ” หมายความวา การใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพัน
และการทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ
4.1.2 “ภาระผูกพัน” หมายความวา รายการนอกงบดุลทีไ่ มใชสัญญาอนุพันธ
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับธนาคารพาณิชย หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแล
ดานเงินกองทุนและการดํารงสินทรัพยสภาพคลองสําหรับบริษัทเงินทุน
4.1.3 “ลูกหนี้ธุรกิจ” หมายความวา ลูกหนี้ทมี่ ีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน
เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน หรือเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และใหหมายความรวมถึงคูสัญญา
ที่เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยมื ของสถาบันการเงิน ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก และธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
ที่จดทะเบียนและตั้งอยูใ นตางประเทศ เชน ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย ดวย
4.1.4 “ลูกหนีร้ ายยอย” หมายความวา ลูกหนีท้ ี่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน
เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการประกอบอาชีพ เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอ าศัย สินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อเชาซื้อรถยนต สินเชื่อรายยอยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใตการกํากับ
สินเชื่อไมโครไฟแนนซ
4.1.5 “บริษัทลูกในกลุม Solo consolidation” หมายความวา บริษัทลูกในกลุม
Solo consolidation ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลโครงสราง
และขอบเขตธุรกิจของกลุมธุรกิจทางการเงิน
4.1.6 “คณะกรรมการสถาบันการเงิน (Board of directors)” หมายความวา
คณะกรรมการของสถาบันการเงิน หรือคณะผูบริหารที่มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
ในกรณีของสาขาธนาคารพาณิชยตา งประเทศ
4.2 หลักการ
การสอบทานสินเชื่อเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตทีส่ ําคัญ
ของสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันวากระบวนการทําธุรกรรมดานสินเชื่อเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ
ที่สถาบันการเงินกําหนดไว ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ (End to end process) ครอบคลุมตลอด
กระบวนการพิจารณาธุรกรรมดานสินเชื่อ รวมถึงกระบวนการภายหลังการอนุมัติการทําธุรกรรมดานสินเชื่อ
ในการดําเนินการดังกลาวหนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งเปน Second line of defense จึงตองมี
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ความเปนอิสระจาก First line of defense และ Third line of defense เพื่อใหสถาบันการเงิน
สามารถคนพบจุดออนและดําเนินการปรับปรุงแกไขที่สาเหตุไดอยางทันทวงที ซึ่งจะสงผลใหสถาบันการเงิน
สามารถตรวจพบการเสื่อมถอยของคุณภาพสินเชื่อไดตั้งแตระยะเริ่มตน กอนจะกลายเปนลูกหนี้ที่มี
การดอยคาดานเครดิต (Non-performing) และเพื่อชวยปองกันมิใหเกิดปญหาเดิมซ้ํากับลูกหนี้รายอื่น
โดยใหสถาบันการเงินกําหนดปริมาณและลักษณะสินเชื่อทีจ่ ะสอบทานใหสอดคลองกับระดับความเสีย่ ง
ของพอรตสินเชื่อตามผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สถาบันการเงิน
สามารถใชผลจากรายงานการตรวจสอบที่ไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทยมาประกอบได
4.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการสอบทานสินเชื่อ
4.3.1 หนวยงานและเจาหนาทีส่ อบทานสินเชื่อ
(1) หนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งเปน Second line of defense
ตองมีความเปนอิสระจากหนวยงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดานสินเชื่อและการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ (Business unit หรือ First line of defense) และสถาบันการเงินตองมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ของเจาหนาทีส่ อบทานไวใหชัดเจน ซึ่งเจาหนาที่สอบทานจะตองไมเปนผูทเี่ กี่ยวของกับ
การพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมดานสินเชื่อ รวมถึงการประเมินราคาหลักประกัน
ทั้งนี้ สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่มีขอจํากัด
ดานบุคลากร ธนาคารแหงประเทศไทยผอนผันใหเจาหนาที่ซึ่งไมเกี่ยวของกับการวิเคราะหหรืออนุมัตสิ ินเชื่อ
แกลูกหนี้รายนั้นสามารถทําการสอบทานลูกหนีร้ ายดังกลาวได อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยคาดหวัง
ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตา งประเทศเตรียมความพรอมเพื่อใหมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อที่
สามารถทําหนาที่อยางเปนอิสระ หรือมีกระบวนการเพื่อใหมนั่ ใจวาการสอบทานสินเชื่อมีความเปนอิสระ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม
(2) หนวยงานสอบทานสินเชื่อตองมีความเปนอิสระจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal audit หรือ Third line of defense) ซึ่งมีหนาทีป่ ระเมินการปฏิบัตงิ าน
ของหนวยงานสอบทานสินเชื่อ เพื่อใหกระบวนการสอบทานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยหากสถาบันการเงินมีขอจํากัดดานตนทุนหรือมีความจําเปนที่ไมสามารถแยกหนวยงานออกจากกันได
สถาบันการเงินตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการเพื่อใหมั่นใจวาการสอบทานสินเชื่อและการตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระและถวงดุลอํานาจระหวางกัน เชน จัดใหหนวยงานทีอ่ ิสระจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานภายนอกทีม่ ีความนาเชื่อถือ ทําหนาทีต่ รวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานสอบทานสินเชื่อ
(3) เจาหนาที่สอบทานควรมีความรูความสามารถที่จําเปนตองาน
สอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ โดยเฉพาะนโยบายดานสินเชื่อของสถาบันการเงิน หลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมสินเชื่อของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
เจาหนาที่สอบทานควรมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับกระบวนการดานสินเชื่อ หรือไดรับการ
ฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการดานสินเชื่อ เชน การวิเคราะหสินเชื่อ การจัดชั้นและ
การกันสํารอง การประเมินราคาหลักประกัน
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(4) ในกรณีที่สถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
(Outsourcing) เพื่อทําหนาที่สอบทานธุรกรรมสินเชื่อ สถาบันการเงินตองมีกระบวนการเพื่อใหมั่นใจวา
ผูใหบริการภายนอกมีความเปนอิสระและเจาหนาที่สอบทานของผูใหบริการภายนอกมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในขอ 4.3.1 (3)
4.3.2 การจัดทําแผนงานการสอบทานและการรายงานความคืบหนา
(1) การจัดทําแผนงานการสอบทานประจําป ตองเสนอตอคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการสอบทานประจําปใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปปฏิทิน
โดยใหสถาบันการเงินจัดเก็บแผนงานดังกลาวไวที่สถาบันการเงินเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบได
(2) การรายงานความคืบหนา ผลการสอบทาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ในการสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อ รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา ใหรายงานตอคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินทราบ
ทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากมีประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินของสถาบันการเงินอยางมีนัยสําคัญ
ใหรายงานตอคณะกรรมการของสถาบันการเงินใหทราบโดยเร็ว
(3) สถาบันการเงินควรติดตามการแกไขปญหาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของภายหลังจากที่หนวยงานดังกลาวรับทราบประเด็นปญหาที่พบจากการสอบทาน
ธุรกรรมดานสินเชื่อ เพื่อใหสถาบันการเงินสามารถแกไขปญหาหรือจุดออนไดอยางทันทวงที โดย
สถาบันการเงินควรจัดทํารายงานการติดตามผลและเสนอตอคณะกรรมการสถาบันการเงินหรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน
4.3.3 การจัดทําและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสอบทาน
สถาบันการเงินตองจัดเก็บแผนงานการสอบทาน เอกสารและหลักฐาน
การสอบทานของลูกหนี้ทุกรายและทุกประเภทที่มีการสอบทาน ใหถูกตองครบถวนและงายตอการตรวจสอบ
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยสถาบันการเงินสามารถจัดทําและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสอบทาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได
4.3.4 แนวทางการสอบทาน
สถาบันการเงินตองสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทํา
ธุรกรรมดานสินเชื่อ (Credit process) ตัง้ แตเริม่ ตนจนสิ้นสุดกระบวนการ (End to end process) รวมถึง
ความถูกตองของการจัดชั้นลูกหนี้ การกันเงินสํารองและการตัดสินทรัพยออกจากบัญชี และใหถือวา
การสอบทานธุรกรรมดานสินเชื่อเปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยให
สถาบันการเงินมีแนวทางการสอบทานขั้นต่ําที่ครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนของลูกหนีต้ ามระยะเวลา
ที่กําหนด การประเมินราคาหลักประกัน และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตองเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อ
รวมถึงขั้นตอนและวิธปี ฏิบัตทิ ี่สถาบันการเงินกําหนดไว โดยจะตองมีเอกสารหลักฐานทีจ่ ําเปนครบถวน
ในแฟมประวัติของลูกหนี้ (Credit file) แตละราย
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(2) ความถูกตองครบถวนของนิติกรรมทีเ่ กี่ยวของ โดยตองเปนไปตาม
เงื่อนไขในการอนุมัตกิ ารทําธุรกรรมดานสินเชื่อ เชน การจัดทําสัญญากูย ืมเงิน การจัดทําสัญญาค้ําประกัน
การจดจํานองหลักประกัน การจดทะเบียนหลักประกัน
(3) การเบิกใชวงเงินเปนไปตามเงือ่ นไขและระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในสัญญา
และกระบวนการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกูยืม โดยเฉพาะลูกหนี้ธุรกิจ
(4) การทบทวนวงเงินเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว และมีการคํานึงถึง
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) การจัดชั้นลูกหนี้ การกันเงินสํารอง และการตัดสินทรัพยออกจากบัญชี
ถูกตองตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของ
สถาบันการเงิน
(6) การดําเนินการกับลูกหนี้ทมี่ ีปญ
 หาในการชําระหนี้ โดยใหระบุสถานะ
หรือขั้นตอนทีส่ ถาบันการเงินกําลังดําเนินการกับลูกหนี้ เชน อยูร ะหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือ
อยูระหวางฟองรองดําเนินคดี หรืออยูระหวางบังคับหลักประกัน พรอมทั้งรายละเอียดการดําเนินการ
พอสังเขป
(7) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑขอบังคับของทางการ เชน
การกํากับลูกหนี้รายใหญ การทําธุรกรรมดานสินเชื่อกับกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
หรือผูทเี่ กี่ยวของกับบุคคลดังกลาว การทําธุรกรรมดานสินเชื่อกับผูถือหุนรายใหญ หรือกิจการที่มี
ผลประโยชนเกี่ยวของ
4.3.5 การกําหนดอัตราการสอบทาน
การกําหนดอัตราการสอบทานตองสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของ
พอรตสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมีหลักเกณฑทางสถิติที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ
ที่สะทอนถึงระดับความเสี่ยงและนัยสําคัญตอสถาบันการเงิน เชน ลักษณะของผลิตภัณฑ ปริมาณ
และระดับความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อ โดยใชผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินเอง
หรืออาจใชผลการจัดระดับความเสีย่ งตามรายงานการตรวจสอบปลาสุดที่ไดรับจากธนาคารแหงประเทศไทย
มาใชประกอบการกําหนดอัตราการสอบทานดวย โดยครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุมตัง้ แตลูกหนีจ้ ัดชั้นปกติ
(Performing) ไปจนถึงลูกหนี้ที่มกี ารดอยคาดานเครดิต (Non-performing) ลูกหนีร้ ายใหม ลูกหนี้ที่เขาขาย
สัญญาณเตือนลวงหนา (Early warning sign) ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
รวมถึงลูกหนี้ที่มีการตัดสินทรัพยออกจากบัญชีดวย ทั้งนี้ ใหดําเนินการสอบทานลูกหนีแ้ ละภาระผูกพัน
ดังนี้
(1) ลูกหนี้ธุรกิจ
การกําหนดอัตราการสอบทานของลูกหนี้ธุรกิจควรครอบคลุมถึง
ลูกหนี้รายใหญที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอฐานะของสถาบันการเงิน ลูกหนี้ทมี่ ีแนวโนมความเสี่ยงเพิม่ ขึ้น
ลูกหนี้ที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีขอสังเกต นอกจากนี้ ในการสุมสอบทานลูกหนีธ้ ุรกิจควรครอบคลุม
ลูกหนี้ทกุ ขนาดวงเงิน ทุกประเภทผลิตภัณฑ และพอรตสินเชื่อที่มีนัยสําคัญ
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(2) ลูกหนี้รายยอย
การกําหนดอัตราการสอบทานของลูกหนีร้ ายยอยตองใชวิธีการทางสถิติ
ที่เชื่อถือได และมีระดับความเชื่อมั่นและความถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในการสุมตัวอยางลูกหนี้
สถาบันการเงินควรแบงกลุมลูกหนี้ตามประเภทหรือวัตถุประสงคของธุรกรรม เชน ลูกหนีบ้ ัตรเครดิต
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยูอ าศัย และลูกหนี้สญ
ั ญาเชาซื้อ โดยการสุม ตัวอยางลูกหนีค้ วรครอบคลุมทุกกลุมสินเชื่อ
(3) ภาระผูกพัน
เมื่อมีการสอบทานการทําธุรกรรมดานสินเชื่อของลูกหนีร้ ายใด
ใหสถาบันการเงินสอบทานภาระผูกพันสําหรับลูกหนีร้ ายนั้นดวย โดยเนนสอบทานภาระผูกพันทีม่ ี
คาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) เทากับ 1 ทั้งนี้ สําหรับลูกคาที่ไมมียอดคงคาง
เงินใหสินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อ ใหสถาบันการเงินพิจารณาสอบทาน
ภาระผูกพัน ตามผลการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงิน เชน ลูกคาที่มียอดภาระผูกพันสูง
อยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาการกําหนด
อัตราสอบทานของสถาบันการเงินโดยใชการประเมินความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินเอง
ยังไมสอดคลองกับปริมาณ ลักษณะ และระดับความเสี่ยงของพอรตสินเชื่อ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจ
กําหนดใหสถาบันการเงินสอบทานลูกหนีเ้ พิ่มเติม หรืออาจกําหนดอัตราสอบทานขั้นต่ําใหสถาบันการเงิน
ปฏิบัติ หรือใหมีการแกไขแผนการสอบทานได
4.4 การดําเนินการของบริษัทลูกในกลุม Solo consolidation
บริษัทลูกในกลุม Solo consolidation ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด
ในขอ 4.3 ดวยโดยอนุโลม
5. วันเริ่มตนบังคับใช
แนวนโยบายฉบับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป
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คำถำม-คำตอบท้ำยแนวนโยบำยธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำรสอบทำนธุรกรรมด้ำนสินเชื่อของสถำบันกำรเงิน
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2563
ข้อ
1.

2.

3.

4.

5.

คำถำม
คำตอบ
ภายหลังจากการอนุมัติแผนงานการสอบทาน สถาบันการเงินสามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน
ประจาปี สถาบันการเงินสามารถปรับเปลี่ยน การสอบทานในระหว่างปีได้ โดยต้องเสนอต่อ
แผนงานการสอบทานในระหว่างปีได้หรือไม่ คณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของสถาบันการเงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการปรับเปลี่ยนแผนงานการสอบทาน พร้อมแสดง
เหตุผลหรือความจาเป็นในการปรับเปลีย่ นแผนงาน
ดังกล่าว
สถาบันการเงินยังต้องจัดทาและจัดส่งรายงาน สถาบันการเงินไม่ต้องจัดทารายงานข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทานสินเชื่อตามแบบ เกี่ยวกับการสอบทานสินเชื่อตามแบบรายงาน
รายงานลูกหนี้รายใหญ่ และแบบรายงาน
ลูกหนี้รายใหญ่ และแบบรายงานการสุ่มสอบทาน
การสอบทานลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการสุ่ม ลูกหนี้รายย่อย ที่กาหนดตามแนวนโยบาย
สอบทาน ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ การสอบทานเงินให้สินเชื่อเดิม เพื่อเป็นการลดภาระ
ในการจัดทาแบบรายงานของสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินจะต้องจัดส่งข้อมูล
สถานะการสอบทานเงินให้สินเชือ่ ตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดในการจัดส่งข้อมูลสถาบันการเงิน
(Data Set) ชุดข้อมูลด้านสถาบันการเงิน: Loan
Arrangement (DS_LAR) ตามปกติ
ตามแนวนโยบายการสอบทานสินเชื่อฯ
สอบทานการเบิกใช้วงเงินว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องสอบทานการปฏิบัติ ที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และมีกระบวนการ
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมของลูกหนี้นั้น ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
ต้องติดตามใกล้ชิดอย่างไร
การกู้ยืม โดยเฉพาะลูกหนี้ธุรกิจ
สถาบันการเงินสามารถนาผลการจัดระดับ สถาบันการเงินสามารถนาผลการจัดระดับ
ความเสี่ยงตามรายงานการตรวจสอบที่ได้รับ ความเสี่ยงสุทธิของธุรกรรมสินเชื่อที่สาคัญ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้ประกอบ (Net Risk) ตามรายงานการตรวจสอบปีล่าสุดที่ได้รับ
การกาหนดอัตราการสอบทานสินเชื่อ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้ประกอบใน
ได้อย่างไรบ้าง
การกาหนดอัตราการสอบทานสินเชื่อได้
การสอบทานให้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกขนาด การสอบทานให้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกขนาดของวงเงิน
ของวงเงินหมายความว่าอย่างไร
โดยให้แบ่งลูกหนี้เป็นกลุ่ม ๆ ตามวงเงินหรือ
ยอดคงค้าง และแยกขนาดของกลุ่มลูกหนี้ ซึ่ง
สถาบันการเงินต้องกาหนดการแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม

2
ข้อ

6.

คำถำม

คำตอบ
กับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อของตนเอง และการสุ่ม
ลูกหนี้ที่จะสอบทานต้องให้กระจายและครอบคลุม
ลูกหนี้ทุกระดับวงเงินหรือยอดคงค้าง
สถาบันการเงินยังต้องสอบทานลูกหนี้ที่มี
สถาบันการเงินควรสอบทานลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้น
การด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing: NPL) เป็น NPL ไม่เกิน 2 ปี ก่อนหน้าวันที่จัดทาแผนงาน
หรือไม่
การสอบทานสินเชื่อ และยังไม่ได้ถูกดาเนินการ
ทางศาล เพื่อให้สถาบันการเงินได้สอบทาน
กระบวนการด้านสินเชื่อว่ามีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องใดที่ทาให้เกิดความเสื่อมถอยของ
คุณภาพของสินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงิน
ค้นพบสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาเดิมซ้าได้

