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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงินต้องปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบ
การจัดระดับความเสี่ยงก่อนการออกตรวจสอบ (Pre-examination) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุประเด็น
ที่มีความเสี่ยงตามข้อมูลที่มีอยู่ และเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการออกตรวจสอบ
สอดคล้องกัน และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น (Post-examination) จะสรุปผลการจัดระดับโดยรวม
(Composite rating) เพื่อระบุระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่บ่งชี้ถึงระดับความสาคัญที่ผู้กากับดูแล
ต้องให้ความเอาใจใส่ ติดตาม หรือต้องดาเนินมาตรการแก้ไข
การประเมินความเสี่ยงจะเน้นความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ (Significant Activities : SA)
ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือกลยุทธ์และการบริหารงานของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยเน้นสาย
งานธุรกิจหลัก เช่น ด้านสินเชื่อ ตราสารอนุพันธ์ กระบวนการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบริษัทในเครือ เป็นต้น โดยยังคงหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบตามแนว
ความเสี่ยง (Risk-Based Supervision) อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ในการประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ SA นั้น จะมีลักษณะครบวงจร (End to End
Process) ซึ่งช่วยให้สามารถระบุประเด็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk
: IR) ของ SA ซึ่งจะมีความเสี่ยงอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และ
ด้านปฏิบัติการ ในการประเมินจะให้ความสาคัญกับความเสี่ยงหลักของ SA นั้น ๆ และจะประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการ (Quality of Risk Management : QRM) ที่ใช้ในการปรับลดความเสี่ยงของแต่ละ SA
ซึ่งจะได้ความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) ที่เหลืออยู่ของแต่ละ SA ตามตัวอย่างตารางการประเมินความเสี่ยงสุทธิ
(Net risk) ด้านล่าง รวมทั้งประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงสุทธิของแต่ละ SA ด้วย
ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ

ผลการประเมิน Inherent Risk (IR) : ต่า, ปานกลาง, สูง
Quality of Risk Management (QRM) : ดี, พอใช้, อ่อน
Net Risk : ต่า, ค่อนข้างต่า, ปานกลาง, ค่อนข้างสูง, สูง
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หลังจากนั้น จะนา Net Risk ของแต่ละ SA มาพิจารณาประเมินภาพรวมการบริหารความ
เสี่ยงของทุก SA (Overall Net Risk) และนาผลการประเมินอีก 3 ด้าน ได้แก่ 1. เงินกองทุนที่ได้คานึงถึง
ผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว 2. ความสามารถในการหารายได้ และ 3. ธรรมาภิบาล และการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ธปท. และทางการ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อได้ผลการจัดระดับโดยรวม
(Composite rating) ของสถาบันการเงินนั้น ๆ
ผลการประเมิน

ระดับ

แนวโน้ม

เงินกองทุน (Capital)
ความสามารถในการหารายได้ (Earning)
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของ ธปท.
การบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ (Overall Net Risk)
Composite Rating
ในการจัดระดับความเสี่ยง มีข้อสังเกตดังนี้
1. ปัจจัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้ให้ถือเสมือนเป็นแนวทางขั้นต่าในการจัดระดับ หากมีปัจจัยอื่นใดที่
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ แต่กระทบต่อระดับความเสี่ยงและคุณภาพการจัดการความเสี่ยง ก็ต้องนามา
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยไม่สามารถกาหนดเป็นค่าคงที่ได้ว่าเท่าใดจึงมีความเสีย่ งสูง ปานกลาง หรือ
ต่า การให้ระดับหรือน้าหนักของแต่ละปัจจัยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อเงินกองทุนและ
ความสามารถในการหารายได้ของสถาบันการเงิน เนื่องจากบางปัจจัยอาจเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งแต่ไม่เกี่ยวข้องกับอีกแห่งก็ได้ หรือแม้ว่าในสถาบันการเงินเดียวกัน ปัจจัยบางอย่างอาจเกี่ยวข้องใน
บางขณะใด ขณะหนึ่งก็ได้ ดังนั้น การให้ค่าคงที่และน้าหนักคงที่สาหรับแต่ละปัจจัยความเสี่ยงจึงทาได้ยาก
2. ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk : IR) ในการประเมินให้คานึงถึงความเสี่ยงที่สาคัญ
ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของ SA นั้น ๆ ผู้ตรวจสอบไม่ควรด่วนสรุปว่า IR “สูง” คือ ไม่ดี และ “ต่า” คือ ดี
IR ของแต่ละ SA เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมนั้น ๆ การที่แต่ละ
SA จะมีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการความเสี่ยง (Quality of
Risk Management : QRM) ของสถาบันการเงินนั้น ๆ ว่ามีระบบการกากับดูแล ควบคุม และการบริหาร
ความเสี่ยงที่สามารถปรับลดความเสี่ยงของ SA นั้น ๆ ได้ดีเพียงใด
3. ความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละ SA หลังจากการปรับลด
IR ด้วย QRM แล้ว สาหรับผลการประเมินในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ จะให้
น้าหนักความเสี่ยงสุทธิของ SA ใดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความมีนัยสาคัญของ SA นั้นต่องบการเงิน
ผลกระทบต่อเงินกองทุน และความสามารถในการหารายได้ ซึ่งในแต่ละสถาบันการเงิน หรือแม้แต่สถาบัน
การเงินเดียวกัน แต่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ความเสี่ยงสุทธิของ SA เดียวกัน อาจมีความสาคัญไม่เท่ากันก็ได้
4. แนวโน้มของ Net Risk ของแต่ละ SA จะพิจารณาในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า แต่ถ้า
มีปัจจัยใดหรือกรณีใดที่มีความชัดเจนว่า จะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินในเวลาที่เกินกว่า 12 เดือน ก็
จะต้องนาปัจจัยนั้นมาพิจารณาด้วย แนวโน้มความเสี่ยงจะมีผลต่อการกากับดูแลของทางการ รวมถึงการ
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ขยายขอบเขตการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี แนวโน้มดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้าระดับ
ความเสี่ยงสุทธิจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ในระดับที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเสมอไป เช่น มี Net Risk “สูง” และแนวโน้ม
“ลดลง” ก็อาจจะไม่ได้ลดจนกระทั่งเปลี่ยน Net Risk ไปอยู่ในระดับ “ค่อนข้างสูง” หรือ “ปานกลาง” ได้
5. ในการประเมินการจัดระดับโดยรวมจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านความเพียงพอของ
เงินกองทุน ความสามารถในการหารายได้ ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ธปท. และ
ทางการอื่น รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ ประกอบกัน หากปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งยังอยู่
ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ขณะที่ปัจจัยอื่นอยู่ในระดับดี หรือ พอใช้ การจัดระดับโดยรวมจะให้ความสาคัญกับ
การพิจารณาปัจจัยที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ
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ส่วนที่ 1 การจัดระดับโดยรวม (Composite rating)
การจัดระดับโดยรวม (Composite rating) เป็นการประเมินภาพรวมของสถาบันการเงิน
โดยพิจารณาจากความเพียงพอของเงินกองทุน ความสามารถในการหารายได้ ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของ ธปท. และการบริหารความเสี่ยงของ SA การจัดระดับโดยรวมมีทั้งหมด 7 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1 หมายถึง ดีมาก ระดับ 2 หมายถึง ดี ระดับ 2- หมายถึง ค่อนข้างดี ระดับ 3 หมายถึง พอใช้
ระดับ 3- หมายถึง ค่อนข้างอ่อน ระดับ 4 หมายถึง อ่อน และระดับ 5 หมายถึง อ่อนมาก สรุปได้ดังนี้
ระดับ (Rating)
1

2

ความหมาย

ดีมาก

เงินกองทุนมั่นคงมาก มีการปฏิบตั ิที่เป็นมาตรฐาน การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงหลักทั้งหมดที่เกิดจากการทาธุรกิจได้ดมี าก ระบบการควบคุม
ภายในมีความเหมาะสมกับขนาดและธุรกรรมขององค์กร ไม่มีประเด็นสาคัญที่ทางการต้องให้
ความเอาใจใส่

ดี

เงินกองทุนมั่นคง มีการปฏิบตั ิไม่เป็นไปตามนโยบาย และกฎเกณฑ์ของทางการบ้าง แต่ไม่มี
นัยสาคัญ ผู้บริหารสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงหลักทั้งหมดที่เกิดจากการทาธุรกิจได้เป็น
อย่างดี ระบบการควบคุมภายในมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องบ้าง แต่ไม่มสี าระสาคัญ ไม่มีประเด็น
สาคัญที่ทางการต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ

เงินกองทุนค่อนข้างมั่นคง มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย และกฎเกณฑ์ของทางการบ้าง
2 - ค่อนข้าง ผู้บริหารสามารถระบุและควบคุมความเสีย่ งหลักทั้งหมดทีเ่ กิดจากการทาธุรกิจได้ค่อนข้างดี
ดี
ระบบการควบคุมภายในมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องบ้าง แต่ไม่มสี าระสาคัญ ไม่มีประเด็นสาคัญ
ที่ทางการต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ
3

3-

4

5

พอใช้

เงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกฎเกณฑ์ของทางการ ผู้บริหารสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงหลักส่วนใหญ่ที่เกิดจากการ
ทาธุรกิจได้ ระบบการควบคุมภายในมีข้อบกพร่อง และต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทางการ
จาเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลมากกว่าปกติ มีการสั่งการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ค่อนข้าง
อ่อน

เงินกองทุนอาจไม่เพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีการปฏิบตั ิไม่เป็นไปตาม
นโยบาย และกฎเกณฑ์ของทางการ ผู้บริหารสามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงหลักส่วนใหญ่
ที่เกิดจากการทาธุรกิจได้พอสมควร ระบบการควบคุมภายในมีข้อบกพร่อง จาเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ทางการจาเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลมากกว่าปกติและต่อเนื่อง มีการสั่งการ
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

อ่อน

เงินกองทุนไม่เพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีการปฏิบัตไิ ม่เป็นไปตามนโยบาย
และกฎเกณฑ์ของทางการอย่างมีนัยสาคัญ ผู้บริหารไม่มีการรับรู้ หรือไม่สามารถระบุและควบคุม
ความเสีย่ งหลักที่สาคัญ การบริหารความเสี่ยงไม่น่าพอใจ การควบคุมภายในมีข้อบกพร่อง
ทางการต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และอาจต้องสั่งการอย่างเป็นทางการ ในการแก้ไขปัญหา
มีความเป็นไปได้ว่า ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ถ้าปัญหาและจุดอ่อนต่าง ๆ ไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นที่น่าพอใจ

อ่อน
มาก

เงินกองทุนต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด มีการปฏิบัตไิ ม่เป็นไปตามนโยบาย และกฎเกณฑ์ของ
ทางการอย่างมีนัยสาคัญ ผู้บริหารไม่มีการรับรู้ หรือไม่สามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงหลักที่
สาคัญ และไม่มีความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่อง การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง ทางการต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เร่งด่วนและ
ต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้สูงที่ไม่สามารถดาเนินธุรกิจต่อไป

สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

มิถุนายน 2561

คู่มือการจัดระดับโดยรวม

5

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินการจัดระดับโดยรวม (Composite Rating)
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน Composite Rating ได้แก่
 เงินกองทุน
 ความสามารถในการหารายได้
 ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และการปฏิบัติตามคาสั่งการ)
 การบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ
ในการประเมิน Composite rating ให้พิจารณาว่า การบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่
สาคัญของ สง. มีผลประเมินอยู่ในระดับใด เงินกองทุนที่มีเพียงพอรองรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน
และผลการดาเนินงานมีกาไรและนามาเสริมสร้างเงินกองทุนให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงการมีธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของ สง. และกฎเกณฑ์ของ ธปท. และทางการอื่นด้วย

2.1 เงินกองทุน
การมีเงินกองทุนที่เพียงพอเป็นสิ่งจาเป็นต่อความมั่นคงของ สง. การประเมินเงินกองทุนจะ
พิจารณาทั้งระดับและคุณภาพของเงินกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตภายใต้ภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤต นอกจากนี้ ธปท. ยังคาดหวังให้ สง. มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ (Internal Capital Adequacy Assessment Process : ICAAP) และต้องมี
การจัดทาแผนดารงเงินกองทุน (Capital Plan) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วย รวมทั้งมีกระบวนการ
บริหารเงินกองทุนทีส่ อดคล้องกับภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญของ สง.
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน
(1) ระดับและคุณภาพของเงินกองทุน โดยพิจารณาจาก



ความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุน ซึ่งได้คานึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยงแล้ว
คุณภาพของเงินกองทุนโดยพิจารณาโครงสร้างของเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ : CET1 และ ตราสารทางการเงิน : Additional tier 1)
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 และสัดส่วนของเงินกองทุนแต่ละประเภทต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(2) ความสามารถของผู้บริหารในการคาดการณ์ความต้องการใช้เงินทุน แผนการเติบโตของ
ธุรกิจ รวมทั้งการเติบโตในอดีต โดยพิจารณาจาก




ความเหมาะสมของประมาณการทางการเงินและธุรกิจระยะ 3-5 ปี โดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของสมมติฐานประกอบ และความสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจที่คาดการณ์
การจัดทาแผนการเติบโต ได้มีการประมาณการระดับเงินกองทุนที่จาเป็นจะต้องมี
เพิ่มขึ้นและแผนการเพิ่มทุน เช่น กรณีขยายสินเชื่ออาจประสบกับปัญหาเงินกองทุน
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ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงเวลาใด และมีความจาเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ
ชั้นที่ 2 จานวนมากน้อยเพียงใด
(3) ส่วนประกอบของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ทาธุรกิจ ทั้งจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ ปริมาณและแนวโน้มของคุณภาพสินเชื่อ ด้านตลาดและสภาพ
คล่องและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจปกติ ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เกิดจากรายการนอกงบดุล
(4) การเข้าถึงตลาดทุนและแหล่งเงินทุน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น
โดยพิจารณาจาก


ความพร้อมของผู้ถือหุ้นที่จะสนับสนุนและเพิ่มทุนหากมีความจาเป็น



ความสามารถในการหาพันธมิตรในการเพิ่มทุน



ชื่อเสียงและการได้รับการยอมรับจากตลาดของ สง. กรณีที่อาจมีความจาเป็นต้อง
เพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ด้วยการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว

(5) ความเหมาะสมของระดับและคุณภาพของกาไรกับการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาว่ามี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ สง. ต้องดารงไว้ และสะท้อนให้เห็นถึง
การเติบโตของกาไรและเงินกองทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(6) ประมาณการเงินกองทุนหลังการทา Stress test ที่คานึงถึงภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ การตั้งสารองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความเสียหายที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และประมาณการกาไร

2.2 ความสามารถในการหารายได้
รายได้มีความสาคัญต่อการอยู่รอดของ สง. ในระยะยาว การประเมินความสามารถในการหา
รายได้จะประเมินจากประเภท ปริมาณ คุณภาพ และความสม่าเสมอของรายได้ นอกจากนี้ รายได้ยังเป็น
แหล่งเสริมสร้างเงินกองทุนของ สง. การประเมินความสามารถในการหารายได้จะพิจารณาจากรายได้ใน
อดีตและแนวโน้มในอนาคตทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน
(1) ระดับกาไร แนวโน้มและเสถียรภาพของกาไร โดยพิจารณาจาก




ระดับกาไรมีจานวนสูงพอที่จะช่วยเสริมสร้างให้เงินกองทุนมีความแข็งแกร่งขึ้นและ
สามารถรองรับการดาเนินงานและความเสี่ยงได้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและการ
เติบโตของสินทรัพย์ ปัจจัยอื่นที่อาจกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ และแนวโน้มกาไร
เสถียรภาพของกาไร พิจารณาถึงระดับความผันผวนของกาไรโดยวิเคราะห์จาก
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย
สาหรับเงินที่ระดมมา และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่รวมสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ด้วย ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบต่อกาไรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาและภาวะอุตสาหกรรม
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แนวโน้มการขยายตัว/ชะลอตัวของธุรกิจของลูกหนี้ในพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งอาจกระทบ
ต่อระดับและแนวโน้มกาไรของ สง.

(2) คุณภาพและแหล่งที่มาของกาไร พิจารณาจากสัดส่วนของกาไรที่มาจากธุรกิจหลัก
ตามปกติของ สง. เช่น รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยไม่รวมรายได้จากรายการ
ที่เกิดเป็นครั้งคราว เช่น กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ กาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป เป็นต้น
(3) ระดับค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับการดาเนินงาน พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งไม่ควรสูงเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ เป็นต้น
(4) ความสอดคล้องระหว่างงบประมาณที่กาหนดกับแผนงานและเป้าหมายด้านรายได้และ
การขยายตัวของธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการหารายได้
(5) เงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบัญชีปรับมูลค่าอื่นเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง
โดยไม่มีความจาเป็นต้องกันเงินสารองเพิ่มเติม
(6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาหลักทรัพย์
ที่จะทาให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและจ่ายลดลงหรืออาจทาให้เกิดขาดทุนจากการตีราคา
(mark-to-market)
(7) ความเพียงพอของกาไรที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ

2.3 ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ สง. และผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีธรรมาภิบาลในการกากับดูแลกิจการ และ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ธปท. รวมทั้งทางการอื่นด้วย ทั้งในเรื่องการกาหนดกลยุทธ์
และนโยบายที่สาคัญ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์ที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) การกาหนดกรอบการ
กากับดูแลความเสี่ยงที่ดี มีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม กากับ และตรวจสอบ (Three Lines of
Defense) ที่มีประสิทธิผล มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market
Conduct) และมาตรการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง เพื่อให้ สง. ดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ความมั่นคงของ สง. ในระยะยาว ในทางกลับกัน หากคณะกรรมการ สง. และผู้บริหารระดับสูงบริหารงาน
ที่ไม่โปร่งใสหรือขาดธรรมาภิบาล อาจทาให้ สง. นั้น ๆ เสียหายและเกิดปัญหาได้
การประเมินธรรมาภิบาล นอกเหนือจากพิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถที่เหมาะสม
(Fit and Proper) และองค์ประกอบของคณะกรรมการ สง. รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้อง
พิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการกากับดูแลกิจการ รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งจะพิจารณาทั้งกฎเกณฑ์ภายในของ สง. ของ ธปท. และทางการอื่นด้วย
การปฏิบัติตามคาสั่งการ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของ ธปท. ด้วยเช่นกัน โดยพิจารณาจากความตั้งใจในการปฏิบัติตามคาสั่งการทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และเห็นผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2.4 การบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ
การประเมินการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมที่สาคัญ (Overall Net Risk) จะพิจารณาจาก
ผลกระทบของ SA ที่มีผลต่อ Overall Risk Profile ของ สง. ซึง่ Net Risk ของ SA ที่มีผลกระทบสูง
จะมีอิทธิพลต่อการกาหนด Overall Net Risk ของ สง. นั้น ๆ
2.4.1 ความเสี่ยงสุทธิ (Net Risk)
Net Risk ของแต่ละ SA จะเป็นผลลัพธ์ของ Key Inherent risk ที่ถูกปรับลด
ความเสี่ยงด้วยคุณภาพการจัดการความเสี่ยง (Quality of Risk Management: QRM) แล้ว ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ แสดงให้เห็นถึง คุณภาพการควบคุม และบริหารความเสี่ยงทีม่ ีความสอดคล้องกับ Key Inherent
Risk ดังนั้น หากระดับความเสี่ยงของ Net Risk สูงเกินไป สง. ควรดาเนินการแก้ไข โดยอาจปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ QRM หรือลด Inherent Risk ลง
ในการประเมิน Net Risk ของ SA นั้น จะประกอบด้วย 2 ส่วนที่สาคัญ คือ ความเสี่ยง
ที่มีอยู่ (Inherent Risk) และคุณภาพการจัดการความเสี่ยง (Quality of Risk Management)
2.4.2 ความเสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk)
ความเสี่ยงที่มีอยู่โดยทั่วไปตามลักษณะของการดาเนินธุรกิจ หรือการดาเนินกิจกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ สง. ตลอดจนผู้ฝากเงิน รวมถึง
หน่วยงานที่กากับดูแลและทางการ ดังนั้น การเข้าใจลักษณะธุรกรรมของ สง. อย่างถ่องแท้ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมของธุรกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งสาคัญในการระบุและประเมิน Inherent risk
Inherent Risk แบ่งออกเป็นความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) โดยจะพิจารณาความ
เสี่ยงทีม่ ีนัยสาคัญต่อการทาธุรกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ สง. ดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทาแผน รวมถึงความสอดคล้องกับ
ทิศทางการดาเนินธุรกิจและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และการนาแผนไปปฏิบัติ
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาในการชาระหนี้ หรือที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้อาจไม่สามารถชาระคืนได้ จนเป็นเหตุให้
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจาก
ฐานะทั้งในและนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า และ/หรือ บัญชีเพื่อการธนาคาร
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ สง. ไม่สามารถชาระ
หนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ
อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการทางาน บุคลากร และระบบงานของ
สง. รวมทั้งจากการทุจริต หรือจากเหตุการณ์ภายนอก
2.4.3 คุณภาพการจัดการความเสี่ยง (Quality of Risk Management : QRM)
การประเมินคุณภาพการจัดการความเสี่ยง จะแบ่งการประเมินตามระดับการ
ควบคุมดูแลเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับการปฏิบัติงานประจาวัน (Operational Management : OM)
ซึ่งเป็น Day to Day Operation จะเกี่ยวข้องกับพนักงาน นโยบาย กระบวนการทางาน วิธีปฏิบัติงาน
และเครื่องมือต่าง ๆ ถือเป็น “แนวป้องกันความเสี่ยงชั้นแรก (First Line of Defense)” และ
2. ระดับควบคุมดูแล (Oversight Functions : OF) เป็นหน่วยงานหรือผู้ที่มี
ความเป็นอิสระ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจาวัน ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
OM และการดาเนินงานของ สง. ซึ่งประกอบด้วย 1. คณะกรรมการสถาบันการเงิน (Board) 2. ผู้บริหาร
ระดับสูง (Senior Management) 3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 4. การกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 5. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ 6. การจัดทาข้อมูล
และรายงานทางการเงิน (Financial Analysis)
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