รายงานการประเมินผล
การปฏับัติงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําป ๒๕60
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
กําหนดตัวชี้วัดในแตละดาน
1. เงินใหสินเชื่อลูกคารายยอยที่มีการเบิกจายเงินใหสินเชื่อ (วงเงินไมเกิน 15 ลบ.)
 ณ สิ้นป 2560 จะมีการเบิกจายเงินใหสินเชื่อ รวมทุกวงเงิน เทากับ 32,742 ลานบาท
 หนังสือจากสํานักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก.0214/64 ลงวันที่ 17 มกราคม
2561 แจ งเปาหมายการดําเนินงานกองทุ นพั ฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ป 2561 โดยได รับอนุ มัติหลักการจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี และ ไดกําหนดเปาหมายการอนุมัติสินเชื่อกองทุนฯในป 2560 จากเดิม 14,000 ลาน
บาท เปน 6,000 ลานบาท โดยนับรวมผลงานจากที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจําจังหวัดอนุมัติสินเชื่อ และธพว.
ไดดําเนินการวิเคราะหแลวเสร็จรอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ ณ สิ้นป 2560 ธพว. มีผลการดําเนินงาน จํานวน
1,623 ราย 6,297.72 ลานบาท เบิกจายแลว 778.06 ลานบาท

ผลการดําเนินงาน :
ในป 2560 ธพว. มีแผนงานขยายสินเชื่อคุณภาพ โดย
1. ขยายสินเชื่อใหมคุณภาพดี โดยเนนกลุมลูกคานิติบุคคล วงเงินตอรายไมเกิน 15 ลานบาท โดยแบงเปนกลุม
ลูกคา ดังนี้
- กลุมลูกคาตามนโยบายภาครัฐ ที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย โดยรวมมือกับ
พันธมิตร
- กลุมผูประกอบการ SMEs ทั่วไปที่มีความพรอมและมีศักยภาพดี
2. รักษาฐานลูกคาเกาและขยายสินเชื่อจากฐานลูกคาเดิม
3. จัดทําผลิตภัณฑสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสําหรับลูกคาตามกลุมเปาหมาย
โครงการสินเชื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
วงเงินโครงการ 4,000 ลานบาท
 มาตรการเบิกจายแฟคตอริ่งทั่วไทยในวันเดียว
 โครงการสินเชื่อฟนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต ป 2560 วงเงินโครงการ 5,000 ลานบาท
 โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan
วงเงินโครงการ 15,000 ลานบาท
วงเงินคงเหลือ 4,000 ลานบาท
วงเงินโครงการ 30,000 ลานบาท
 โครงการสินเชื่อ Smart SMEs บัญชีเดียว
 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สําหรับผูประกอบกิจการ SMEs วงเงินประมาณ 5,000 ลานบาท (รวมวงเงินเดิม 3,000 ลานบาท)
 โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยวและผูประกอบการทองเที่ยวชุมชน วงเงินโครงการ 7,500 ลานบาท
มาตรการ/กองทุน ของภาครัฐเพื่อชวยเหลือ SMEs ที่ ธพว. เปนหนวยรวมดําเนินการ
 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินโครงการ 30,000 ลานบาท
 กองทุนพลิกฟนวิสาหกิจขนาดยอม
วงเงินโครงการ 1,000 ลานบาท
4. พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑสินเชื่อใหสอดคลองกับกลุมลูกคาและนโยบาย
- กลุมผลิตภัณฑสินเชื่อ ที่มีผลตอบแทนตามอัตราตลาด
- กลุมผลิตภัณฑสินเชื่อ ที่มีผลตอบแทนตามนโยบายรัฐ
- พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อโดยใชขอมูลสารสนเทศทางการตลาด
5. เพิ่มชองทางและโอกาสการใหบริการลูกคา
- การประชาสัมพันธขาวสารของธนาคาร ผานชองทาง Social Medie
- การประชาสัมพันธลูกคาเฉพาะกลุม

6. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยสินเชื่อ
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชื่อ
- การพัฒนาบุคลากรสินเชื่อ
- การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนคัดกรองชวยในการวิเคราะหสินเชื่อ
7. การจัดการขอมูลกลุมเปาหมายเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ
- จัดทําแนวทางการจําแนกกลุมลูกคาเปาหมาย
- การจัดการขอรองเรียน
ปญหาอุปสรรค
- เนื่องจากมีผูประกอบการสนใจติดตอขอสินเชื่อจํานวนมากจึงตองเรงและปรับปรุงกระบวนการติดตามผล
การดําเนินงานและปรับปรุงกระบวนการในการอํานวยสินเชื่อเพื่อใหการทํางานเกิดความคลองตัว
- การประชาสัมพันธกองทุนฯ และการสนับสนุนสงเสริม SMEs ของภาครัฐ จากแหลงตางๆ รวมทั้งการบอก
ตอของลูกคา เปนผลใหมีผูประกอบการสนใจติดตอเขามาที่สาขาจํานวนมาก ทําใหเจาหนาที่การตลาดสาขา (RO)
อํานวยสินเชื่อลาชาไปบาง ประกอบกับเจาหนาที่บางสวนเปนพนักงานสัญญาจางที่รับเขามาใหม ยังขาดความรู
ความชํานาญในงานสินเชื่อ ซึ่งอาจตองใชเวลาในการฝกฝนและพัฒนา
- ผูประกอบการบางสวนที่สนใจโครงการสินเชื่อตางๆ มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑ ตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน ผูยื่น
ขอกูโครงการสินเชื่อฟนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใตป 2560 บางราย ขาดหลักฐานประกอบที่แสดงความเสียหาย
อันเกิดจากเหตุน้ําทวม
- ธพว. เปนหนวยงานในการวิเคราะหสินเชื่อโครงการกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ตองแบง
เจาหนาที่การตลาดสาขา (RO) และเจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ(CO) เพื่อดําเนินการ
การแกไขปญหา
- จัดอบรมใหกับพนักงานในพื้นที่เปนรายภาค / เขต โดยมีผูบริหารที่มีประสบการณ เปนวิทยากร ถายทอด
ความรู และประสบการณ เชน เทคนิคการทําสินเชื่อแฟคตอริ่ง
- ธพว. ไดปรับปรุงหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการอํานวยสินเชื่อแกลูกคาและผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติใหมีความชัดเจนและคลองตัวมากขึ้น
2. ความสามารถในการบริหาร NPLs
ผลการดําเนินงาน :
ณ สิ้นป 2560 ธพว. มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) สุทธิ จํานวน 16,960 ลานบาท คิดเปนรอยละ
16.83 ของเงินใหสินเชื่อคงคางรวม ซึ่งลดลงจากสิ้นป 2559 ที่มีสัดสวนรอยละ 19.09 ซึ่ง ธพว. ไดมีแนว
ทางการบริหารจัดการหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอยางชัดเจนโดยการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จําแนกกลุมลูกหนี้ใหมีความชัดเจน กําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
แก ไขให เหมาะสมกั บลูกหนี้ ในแตละประเภท ตามมาตรฐานสากลทั่ วไป ตามวิธีก ารตา งๆ ไดแก การปรั บ
โครงสร างหนี้ และรั บชํ าระจากลู กหนี้ ที่ไม ก อให เกิ ดรายได และวิ ธีอื่น นอกจากนี้ ธนาคารมี หน วยงาน Loan
Monitoring เพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลลูกหนี้ที่ออนแออยางใกลชิด รวมถึงดูแลลูกหนี้ NPLs ที่ยังดําเนินกิจการอยู
ควบคูไปดวย รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชื่อดวยการแยกหนวยงานดานการตลาดกับหนวยงาน
ดานการวิเคราะหสินเชื่อทําใหเกิดการ Check & Balance สงผลใหคุณภาพลูกหนี้ปลอยใหมมีคุณภาพหนี้ที่ดี มี
การตกชั้นของหนี้ปลอยใหมเปน NPLs ในอัตราต่ํา
สินเชื่อปลอยใหมในชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ธพว. มีลูกหนี้ตกชั้นเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPLs) ของสินเชื่อที่ปลอยใหม คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.21 ของยอดเบิกจายสินเชื่อรวม

ปญหาอุปสรรค
- ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไว หลายรายตองใชระยะเวลา ในการแกปญหา หรือบางรายรอ
การตกลงจากแหลงทุนอื่นเพื่อรวมทุนหรือซื้อทรัพยสินเพื่อนํามาชําระตัดหนี้ และหลายรายไมเปนไปตามแผนเนื่องจาก
สถานการณทางเศรษฐกิจฟนตัวชา
- การลงพื้นที่ติดตามการชําระเจรจาแกไขหนี้ตองเตรียมการกอนและหลังจึงตองใชกําลังคนที่มีประสบการณ
และการปฏิบัติงานมีขอจํากัด
- ลูกหนี้รายยอยมีจํานวนมาก กระจายอยูในพื้นที่ทั่วประเทศ ทําใหการติดตามลูกหนี้ทุกรายอยางใกลชิดและอยาง
ตอเนื่อง ทําไดยากเนือ่ งจากการมีการการยายที่อยู เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท
- การประมูลขายลูกหนี้และหลักประกันตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ
ที่เขมงวดอยางเครงครัด รวมถึงมาตรการควบคุมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของธนาคาร
การแกไขปญหา
- หนี้รายยอยหากติดตอไมไดจะดําเนินการทางกฏหมายทุกราย สวนหนี้รายใหญใชกระบวนการทางกฏหมายควบคู
กับการเจรจา
- หนี้กอนฟองพยายามทําการปรับโครงสรางหนี้ TDR หรือ DR แตหากติดตอลูกหนี้ไมไดจึงจะดําเนินการทาง
กฏหมายทุกราย
- ธนาคารมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาตางๆ ดังนี้
1. คณะทํางานกํากับและติดตามการบริหารงาน NPLs เพื่อกํากับ ติดตาม และใหคําปรึกษาแนะนํา ในการ
แกไขปญหาคุณภาพสินเชื่อ และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามแนวทางแผนฟนฟูกิจการ ธพว.
2. คณะกรรมการขายหนี้ เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไข ตลอดจนเรื่องการตอรอง
ราคาใหเปนไปตามขอกําหนดการขายหนี้ เพื่อใหมีการขายหนี้สําเร็จเสร็จสิ้น
3. ปรับปรุงเรงรัดการดําเนินการทางกฎหมายกระชับรวดเร็วขึ้น ตามแนวทางที่ ธปท. แนะนํา
4. จั ดทํ าคู มือปฏิ บัติงานสายงานบริ หารสิ นทรั พย และสายงานบริ หารคุ ณภาพสิ นเชื่ อ เพื่ อเป นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการติดตามปองกันและดานการแกไขหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
5. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานในการติดตามปองกันและแกไขหนี้ ใหเหมาะสม เพื่อเปนกรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานในทุกดาน
6. มีการเพิ่มอัตรากําลัง เพื่อใหมีดแู ลลูกหนี้ไดครอบคลุมและใกลชิดมากขึ้น
3. การพัฒนาผูประกอบการ SMEs รายยอย
ผลการดําเนินงาน :
ธพว. ไดดําเนินกิจกรรม “การพัฒนาผูประกอบการ SMEs รายยอย” โดยการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ตางๆ มีรูปแบบการดําเนินงานหลักเพื่อพัฒนาผูประกอบการ ดังนี้
(1) การอบรมใหความรูในดานการเงิน,การบริหารจัดการ,การตลาด,การผลิตและนวัตกรรมโดยเฉพาะดาน
บัญชี การเงิน ธพว.ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูประกอบการใหมีมาตรฐานระบบบัญชีเดียวและจัดตั้งเปนนิติบุคคล
ตอเนื่องเปนปที่ 2 ซึ่งมีผูประกอบการที่เปนลูกคาใหมและลูกคาของธพว.เขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
(2) การฝ ก อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการสามารถนํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด ม าปฎิ บั ติ
ไดจริง โดยเฉพาะในดานการเขียนแผนธุรกิจ การสรางหรือการบริหารจัดการดานการตลาดออนไลน
(3) การวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องตน และการวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึก
(4) การใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนและการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก ณ สถานประกอบการ
ปญหาอุปสรรค
- ผูประกอบการยังขาดองคความรูในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดทําบัญชีใน
กิจการ ซึ่งสงผลให ผูประกอบการไมสามารถสะทอนผลกําไรจากการดําเนินงานที่แทจริงออกมาได และไมทราบ
สถานะที่แทจริ งของกิ จการว าอยูในสถานะขาดทุน หรือไดกําไร รวมถึงการไมรูวิธีการคํานวนตนทุนการผลิ ต

คาใชจายตางๆในกิจการ และกําไรสุทธิของกิจการ
- ผูประกอบการ ขาดความเขาใจในเรื่องการจัดทําเอกสารเพื่อการขอใชบริการสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จึงไมมี
การจั ดเก็ บเอกสารต างๆอย างเป นระบบ เช น การจั ดเก็ บใบเสร็ จ ซื้ อ-ขาย ในกิ จการ และไม มีก ารเดิ นบั ญชี
(Statement) ในกิจการอยางสม่ําเสมอ
- เจาหนาที่ ยังขาดประสบการณ และความเชี่ ยวชาญในการปรึกษาแนะนําด านสินเชื่อใหกับผูประกอบการ
SMEs
- จํานวน เจาหนาที่ของธนาคาร มีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถใหบริการใหแกผูประกอบการ SMEs ได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- การประสานงานระหวางหนวยงานภายในธนาคารในบางประเด็นมีความเขาใจเรื่องการพัฒนาผูประกอบการ
SMEs ไมตรงกันจึงทําใหเกิดปญหาในการประสานงาน และสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
4. คาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน :
ธพว. มีแผนงานการขยายสินเชื่อคุณภาพ เพื่อใหมีอัตราผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อดีขึ้น แตอยางไรก็ตาม
อัตราผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อโดยเฉลี่ยของ ธพว. มิไดสูงมากนัก เนื่องจาก ธพว. เปนสถาบันการเงินของรัฐที่จะตอง
ดําเนินงานตามนโยบายในการชวยเหลือสนับสนุนผูประกอบการ SMEs นอกจากนี้ ธพว. มีแผนสรางความมั่นคงทางการเงิน
เพิ่มฐานะความมั่นคงของ ธพว. ใหดีขึ้น และมีการควบคุมคาใชจายพรอมทั้งบริหารจัดการตนทุนทางการเงินไดตามแผนงาน
ปญหาอุปสรรค
ดานคาใชจายในการดําเนินงานของ ธพว. มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากหลังจากที่ ธพว. ไดดําเนินการฟนฟู
กิจการมาตั้งแตป 2558 โดยมุงเนนการสรางฐานะของ ธพว. ใหมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น จนปจจุบันธนาคารเริ่มมีสถานะ
ทางการเงินที่ดีขึ้นตามลําดับ ธพว. จึงไดมีแนวทางในการเพิ่มบทบาทการพัฒนาผูประกอบการใหมากยิ่งขึ้นตามพันธกิจของ
ธพว. นอกจากนี้ ธพว. ยังมีแผนในการพัฒนาดานบุคลากร และในดานระบบสารสนเทศ ที่ไมไดดําเนินการอยางเต็มที่ในชวง
ที่ ธพว. ฟนฟูกิจการและฐานะทางการเงิน อยางไรก็ตามทาง ธพว. ไดมีการทบทวนแผนงาน ควบคุมคาใชจายโดยพิจารณา
ตามความจําเปน โดยเฉพาะคาใชจายดานบุคลากร เพื่อให ธพว. มีคาใชจายดําเนินงานตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน ไม
เกินรอยละ 60 ตามมติของ คนร.
ในป 2560 ธพว. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการรวมดําเนินการตามมาตรการกองทุน SMEs
ตามแนวประชารัฐ โดยกําหนดให ธพว. จะไดรับคาธรรมเนียมบริการจากกองทุน รอยละ 0.5 ของสินเชื่อคงคาง ซึ่งเมื่อ
เทียบกับตนทุนคาใชจายของ ธพว. ซึ่งมีอัตราสวนคาใชจายตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได รอยละ 1.79 (ณ ธันวาคม 2560)
ทั้งนี้ สินทรัพยสวนใหญของ ธพว. คือ เงินใหสินเชื่อ ดังนั้นจะเห็นไดวารายไดที่ไดรับจาการดําเนินงานกองทุนตามนโยบาย
ภาครัฐ ไมครอบคลุมคาใชจายของ ธพว. แต ธพว. ตองดําเนินงานตามพันธกิจของธนาคาร
การแกไขปญหา
มีการจัดทํากรอบงบประมาณตามความจําเปน และการควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกรอบงบ
ประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ธพว.

5. การบริหารความเสี่ยง
ผลการดําเนินงาน :
ในป 2560 ธพว. ไดดําเนินการและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นดังตอไปนี้
1. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงธนาคาร ประจําป 2560
ธพว. ไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงธนาคาร ประจําป 2560 ดังนี้
1.1 การระบุปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ ประจําป 2560
ธพว. ไดมีการระบุปจจัยเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน (S-O-F-C) และระบุสาเหตุของความเสี่ยงใน
ทุกปจจัยเสี่ยง โดยการระบุปจจัยเสี่ยงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ ธพว. ประจําป 2560 ซึ่งการระบุปจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุในป 2560 ไดมีการปรับปรุงกระบวนการในการระบุปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยมีการกําหนดเกณฑและ
กระบวนการในการคัดกรองความเสี่ยงที่ไดจากการระะบุความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหปจจัยภายใน
ภายนอก ไดแก
1) SWOT ป 2560
2) สาเหตุป 2559 ที่ยังคงมีระดับความเสี่ยง ณ สิ้นป 2559 อยูในระดับสูง
3) ผลประเมิน CSA ป 2559
4) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศป 2559-2563
5) ความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย
6) ความเห็นของบริษัทที่ปรึกษา
ธพว. นําความเสี่ยงที่ระบุไดทั้งหมด มาผานการคัดกรองตามเกณฑที่กําหนด สรุปเปนปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
ระดับองคกร ประจําป 2560 นําเสนอตอคณะกรรมการจัดการพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ และนําเสนอคณะกรรมการ ธพว. ทราบ
1.2 การกําหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปจจัยเสี่ยง
ธพว. ไดมีการกําหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปจจัยเสี่ยงของป 2560 โดยไดนํา
หลักการกําหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ตามเกณฑการประเมินผลดานการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเปนแนวทางในการกําหนด และไดจากการหารือรวมกันระหวางฝายบริหาร
ความเสี่ยงกับ Risk Owner แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นชอบ และผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ธพว.
1.3 การกําหนดเกณฑระดับความรุนแรงของโอกาสและผลกระทบ
ธพว. ไดมีการกําหนดเกณฑระดับความรุนแรงของโอกาสและผลกระทบแยกรายปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ
เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยใชคาเกณฑวัดตามบันทึกขอตกลง / เปาหมายขององคกร
ประจําป 2560 หรือ ฐานขอมูลในอดีต หรือ ความคืบหนาในการดําเนินการ หรือ เปอรเซนตความสําเร็จตามแผนงาน
เปนตน โดยมีการหารือรวมกันระหวางฝายบริหารความเสี่ยงกับ Risk Owner และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณาอนุมัติ นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพว. ทราบ
1.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยง สาเหตุ
ธพว. ไดมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยง สาเหตุ โดยมีการวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและ
มิใชเชิงปริมาณ ซึ่งการวิเคราะหเชิงปริมาณไดวิเคราะหคาความออนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อดูผลกระทบตอความ
เพียงพอของเงินกองทุน (BIS Ratio) และไดมีการหารือรวมกันระหวางฝายบริหารความเสี่ยง กับ Risk Owner และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ และนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพว.
1.5 การระบุสาเหตุหลัก-รอง และ การกําหนดน้ําหนักของแตละสาเหตุ
ธพว. ไดมีการระบุสาเหตุหลัก-รอง และกําหนดน้ําหนักของแตละสาเหตุ ภายใตปจจัยเสี่ยง และภายใตชุด
ความสัมพันธ

1.6 การกําหนดระดับความเสี่ยงเปาหมาย
ธพว. มี การกําหนดเปาหมายในเชิ งระดับความรุนแรงที่คาดหวั ง (ระดับความเสี่ยงเปาหมาย ณ สิ้นป
2560) รายปจจัยเสี่ยงและสาเหตุ ใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ระดับปานกลาง หรือ ต่ํา ซึ่งมีการกําหนด
เปนตัวเลขระดับความรุนแรงที่คาดหวังของโอกาสและผลกระทบ ณ สิ้นป 2560
1.7 การจัดการความเสี่ยง
ธพว. ไดมีการวิเคราะหความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก Risk Map (หลัง
เชื่อมโยงความสัมพันธ) และการดําเนินการ/ แผนปฏิบัติการประจําป ที่มีอยูวามีความเหมาะสม/เพียงพอหรือไมในการ
จัดการความเสี่ยง ที่จะชวยลดระดับความเสี่ยงลงสูระดับความรุนแรง (ผลกระทบ และหรือ โอกาส) ที่คาดหวัง ณ สิ้นป
2560 ซึ่งการพิจารณาความเหมาะสม / ความเพียงพอ เปนการหารือรวมกันระหวาง Risk Owner กับฝายบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว แลวพิจารณาทางเลือก
ในการจัดการความเสี่ยง (หลีกเลี่ยง/ยอมรับ/ควบคุม/ถายโอน) สําหรับแตละปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ชุดความสัมพันธ โดยหาก
พิจารณาว าการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูไมเพี ยงพอ จะจัดทํ าแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่ มเติ ม โดยได มีการหารือร วมกั น
ระหวาง Risk Owner หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง และฝายบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผน
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ที่สอดคลองกับสาเหตุของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงเปาหมาย ณ สิ้นป 2560 แลว
นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพว. ทราบ
2. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
ธพว. มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2560 เปนรายไตรมาส นําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ธพว. โดยมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเทียบกับ Risk
Appetite & Risk Tolerance ระดับความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง สาเหตุ ณ สิน้ ไตรมาส เทียบกับระดับความเสี่ยงกอน
จัดการความเสี่ยง ไตรมาสที่ผานมา และเปาหมายที่คาดหวัง รวมทั้งรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามแผน
จัดการความเสี่ยง เพื่อจะไดทราบระดับความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงวาเปนไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่
กําหนดหรือไม และจะตองดําเนินการอยางไรเพิ่มเติม เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงและบรรลุเปาหมายที่กําหนด
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาส 1/2560 สิ้นไตรมาส 2/2560 และสิ้นไตรมาส 3/2560 ได
เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ธพว. ทราบแลว สําหรับรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ
สิ้นป 2560 อยูระหวางดําเนินการ และจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ธพว. ทราบตอไป
3. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2560
3.1 การระบุความเสี่ยง
ไดมีการทบทวนสาเหตุ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
3.2 การทบทวนน้ําหนักและสาเหตุหลัก-รอง
ไดทบทวนน้ําหนัก และสาเหตุหลัก-รอง ของสาเหตุภายใตปจจัยเสี่ยง F1 คุณภาพสินเชื่อของธนาคาร โดยมี
การใชฐานขอมูลขององคกร นํามาวิเคราะหสัดสวนของสาเหตุที่มีผลตอปจจัยเสี่ยง
3.3 การทบทวนเกณฑประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสและผลกระทบ
3.3.1 ปรับเกณฑประเมินระดับผลกระทบของสาเหตุภายใตปจจัยเสี่ยง F1 คุณภาพสินเชื่อของธนาคาร
เพื่อใหเกณฑมีความสอดคลองกับสาเหตุ และสอดคลองกับแผนงานที่มีการปรับระหวางป
3.3.2 ปรับเกณฑประเมินระดับความรุนแรงของโอกาส ซึ่งเดิมพิจารณาจาก การติดตามและการรายงาน
ผลการดําเนินงานและการสั่งการ ใหระดับโอกาสเปน Leading Indicator มากขึ้น เพื่อใหการประเมินระดับความรุนแรง
สามารถสงสัญญาณเตือนลวงหนา (Early Warning) ไดดียิ่งขึ้น
3.4 การทบทวนการจัดการความเสี่ยง
ไดมีการดําเนินการ / จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สําหรับปจจัยเสี่ยง สาเหตุ ที่มีระดับความเสี่ยงอยู
ในระดับสูง สูงมาก ณ สิ้นไตรมาส 2 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใหระดับความเสี่ยงลดลง

4. การทบทวนคูมือการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงธนาคาร
ธพว. ไดมีการทบทวนคูมือการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงธนาคารใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในป 2560 และเพื่อใหมีความครบถวน ชัดเจนมากขึ้น โดยไดมีการเผยแพรคูมือฯ ใน Intranet ของฝายบริหาร
ความเสี่ยง
5. การจัดการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ธพว. มีการเตรียมความพรอมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจจะสงผลกระทบตอธนาคาร โดยมี
การจัดทําและทบทวนนโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy : BCM)
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) แผนเผชิญเหตุและการฟนฟู (Faced
events & Restore Plan : FRP) และแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ตลอดจน
แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดับหนวยงานของ ธพว. (ฝายงาน สํานักงาน และสาขา) โดยมีการทบทวนอยาง
สม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง
ในป 2560 (มกราคม – ธันวาคม) ธพว. ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ดังนี้
5.1 จัดอบรมพรอมกับทําการวิเคราะห และประเมินผลกระทบตอการหยุดชะงักการดําเนินงานที่สําคัญ รวมกับ
หนวยงานธุรกิจ (Business Unit) เมื่อวันที่ 20 และ 25 เมษายน 2560
5.2 ทบทวนแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององคกร และ
ประกาศใชเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560
5.3 ทบทวนคําสั่งที่เกี่ยวของกับ แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan :
BCP) เพื่อใหเปนปจจุบัน และสอดคลองกับแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องขององคกร และประกาศใชเมื่อ 25
กรกฎาคม 2560
5.4 ทบทวนแผนเผชิญเหตุและการฟนฟู (Faced events & Restore Plan : FRP) เพื่อใหแผนมีความทันสมัย
โดยเพิ่มเติม “แผนเผชิญเหตุภัยคุกคามระบบสารสนเทศ” โดยมีการจัดทําแผนปองกันกอนเกิดเหตุ วิธีปฏิบัติขณะเกิดเหตุ
และ แผนฟนฟูภายหลังเกิดเหตุ และประกาศใชเมื่อ 10 สิงหาคม 2560
5.5 จัดทําแนวทางการปฏิบัติตามแผน BCP (Business Continuity Plan Guideline) พรอมกับเผยแพร
ใหผูที่เกี่ยวของ และทั่วทั้งองคกร เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความรวดเร็ว
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.6 จัดทําการประชาสัมพันธ แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง แกพนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ
รวมถึงผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวา พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเขาใจและรับทราบถึงบทบาทความ
รับผิดชอบของตนหากเกิดเหตุการณหยุดชะงักการดําเนินงาน
5.7 ดําเนินการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
ของธนาคารเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
6. การปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชื่อและระบบงานตามคําแนะที่ปรึกษา (บ.ดีลอยททูชโธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษาจํากัด)
ในป 2560 (มกราคม – ธันวาคม) ธพว. ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษา ซึ่งชวยในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง อาทิเชน
6.1 การพัฒนาระบบงาน : การจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Custodian) เพื่อบันทึกทะเบียนการเก็บเอกสาร
ทุกประเภทที่เก็บในหองมั่นคงเขาระบบ Custodian/ ระบบ E-Doc ซึ่งชวยลดความเสี่ยงที่เอกสารในแฟมสินเชื่อสูญหาย
หรือหนวยงานนําเอกสารที่ไมเปนปจจุบันไปใชงาน
6.2 การพัฒนาระบบงาน : การกันสํารองหนี้ใหสามารถเชื่อมตอและรับขอมูลจากระบบงานที่เกี่ยวของ ซึ่งชวย
ลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมขอมูลและการสอบทานขอมูล เพื่อการกันสํารองใหถูกตองตามระเบียบที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

6.3 การปรับปรุง : กําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะเพื่อการบริหารคลังขอมูล (MIS) จัดทํารายงานเพื่อการบริหาร
การนําสงขอมูลใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ซึ่งจะทําใหขอมูลมีความถูกตองตรงกัน ชวยลดความเสี่ยงและ
ปองกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และกําหนดใหมีหนวยงานบริหารขอมูลหลักประกัน เพื่อใหขอมูลหลักประกันของ
ธนาคารมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
ปญหาอุปสรรค/การแกไข
1. การกําหนดน้ําหนักของสาเหตุความเสี่ยง
ปญหาอุปสรรค
ตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของผูตรวจประเมินที่กําหนดใหมีการนําฐานขอมูลขององคกรมา
สนับสนุนในการกําหนดน้ําหนักของสาเหตุความเสี่ยงขององคกร ซึ่ง ธพว. โดยสวนใหญ ตัวชี้วัดของสาเหตุเปนเชิงคุณภาพ
หรือ ในกรณีเปนเชิงปริมาณ ฐานขอมูลอาจไมเพียงพอ
การแกไข
กรณีที่ปจจั ยเสี่ ยงนั้ น มีตัวชี้วัดของทุ กสาเหตุ เป นเชิ งปริ มาณทั้งหมด ได พยายามนํ าฐานข อมูลขององค กรมา
สนับสนุนในการกําหนดน้ําหนักของสาเหตุ
กรณีที่ปจจัยเสี่ยงนั้น มีตัวชี้วัดของทุกสาเหตุเปนเชิงคุณภาพ หรือมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพรวมกัน ไดมี
การประชุมหารือกับ risk owner และใชประสบการณของ risk owner รวมกับการพิจารณาการดําเนินการที่ผานมา
ประกอบการกําหนดน้ําหนักของสาเหตุ
2. แผนจัดการความเสี่ยง
ปญหาอุปสรรค
แผนจัดการความเสี่ยงที่อาจไมทาทายเพียงพอในการลดระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงลงสูระดับความรุนแรงที่
คาดหวัง ณ ปลายป และ Risk Appetite ขององคกร รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจไมบูรณาการในการจัดการ ใน
ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน
การแกไข
- ไดมีการประชุมหารือกับ Risk Owner และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมกัน เพื่อทําความเขาใจในการ
บริหารความเสี่ยงรายปจจัยเสี่ยง/สาเหตุ และของปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธและมีผลกระทบตอหนวยงานตางๆ ในองคกร
(พิจารณาจาก Risk Correlation Map) เพื่อใหแผนจัดการความเสี่ยงมีการบูรณาการ สามารถลดระดับความเสี่ยงลงสู
ระดับความรุนแรงที่คาดหวังได
- ไดมีการดําเนินการ/จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ในระหวางป สําหรับปจจัยเสี่ยง สาเหตุที่ระดับความ
เสี่ยงอยูในระดับสูง สูงมาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2560

