
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
ศูนยป์้องกันการทุจริต (ศปท.) สายงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการป้องกันการเกิดทุจริต (Prevention) ตรวจจับการทุจริต (Detection) ท้ังภายใน 

(Internal Fraud) และ ภายนอก (External Fraud) โดยด าเนินการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทุจริตดา้นสนิเช่ือ (Housing Loan Fraud Risk & Warning Sign) เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการประมวลผล คัดกรอง และตรวจจับข้อมูลของลูกค้ากลุ่มต้องสงสัย ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไดท้ันก่อนการอนุมตัิสนิเชื่อ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวช่วย
สนับสนุนการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น จากข้อมูลเดือน ม.ค.- มิ.ย. 64 พบมีลูกค้าท่ีใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นกู้ โดยเข้าเงื่อนไข Fraud 
Pattern รูปแบบท่ี 1 จ านวน 5 ราย (คิดเป็น 0.016% ของจ านวนท้ังหมด 30,003 ราย), รูปแบบท่ี 2 ไม่พบว่ามีลูกค้าย่ืนเอกสารเปลอม (คิดเป็น 0% ของจ านวน
ท้ังหมด 691 ราย และรูปแบบท่ี 3 จ านวน 3 ราย (คิดเป็น 0.03% ของจ านวนท้ังหมด 9,749 ราย)

พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีเจตนาทุจริต
หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบจากการยื่นขอสินเชื่อกับ

ธนาคาร 

มีกระบวนการในการ Monitor 
ข้อมูลลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการทุจริต 

เพื่อให้ ศปท. วิเคราะห์ สืบสวน
ข้อเท็จจริง และแจ้งเตือนให้พนักงาน
พิจารณาสินเชื่อ สอบทาน ติดตาม 
ก่อนอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรัดกุม 

ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมข้อมูล
ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ 
จากกรณีที่ธนาคารพบเหตุการณ์ลูกค้า

ใช้เอกสารปลอมในการยื่นกู้เพื่อขอ
สินเชื่อจ านวนหลายราย (Fraud 

Pattern)

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ทุจริตด้านสินเชื่อ เพื่อคัดกรอง
และตรวจจับข้อมูลลูกค้าตาม 

Fraud Pattern

1 2

3 4

พ.ศ.2562

ตรวจพบลูกค้ายื่นเอกสารไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง จ านวน 45 ราย

ตรวจพบลูกค้ายื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จ านวน 
102 ราย มูลค่าความเสียหาย 167 ล้านบาท

พ.ศ.2563

Fraud Pattern1 Fraud Pattern2 Fraud Pattern3

ผู้อนุมัติสินเชือ่

กลุ่มลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข 
Fraud Pattern สอบทาน พิสูจน์ข้อเท็จจริง

แจ้งผลการตรวจสอบลูกค้าท่ีส่อไปในทางทุจริต
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ

ลูกค้า ความต้องการและความคาดหวังทีส่ าคัญ ดัชนีชีวั้ด
ศูนยป์้องกันการทุจริต 1) มีระบบจัดเก็บข้อมูลส าคัญ เพ่ือประมวลผลเงื่อนไขการตรวจจับข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อของ

ธนาคาร ตามทีก่ าหนด
2) มีระบบคัดกรองข้อมูลพฤติกรรมต้องสงสัยของลูกค้าด้านสินเชื่อ
3) น าข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไขที่ก าหนดมาวิเคราะห์และสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขอเอกสารประกอบการขอสินเชื่อมาตรวจสอบอย่างรัดกุม
4) เพ่ือช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าที่มีเจตนาทุจริต (External Fraud)

ระบบสามารถคัดกรองลูกค้าต้องสงสัย จากข้อมูล
พฤติกรรมได้ทันเวลาก่อนการอนุมัติสินเชื่อ

- สาขา/ฝ่าย/ภาคในสังกัดกลุ่มงานสาขา
- ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
- ศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อนครหลวง (DEC)
- ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ
- ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

1) ได้รับแจ้งเหตุหรือข้อตรวจพบลูกค้า ทีม่ีพฤติกรรมต้องสงสัยทางด้านสินเชื่อก่อนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาสินเชื่อเพ่ือให้ได้สินเชื่อที่มีคุณภาพมากที่สุด
3) ระบบสามารถคัดกรองพฤติกรรมลูกค้าต้องสงสัย ท าให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้ารายอ่ืนได้เร็วขึ้นและสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า

แจ้งเหตุต้องสงสัยหรือข้อตรวจพบให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการพิจารณา ทราบภายในระยะเวลา 
2 วันท าการ

ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสินเชื่อ ด าเนินการบันทึกข้อมูลลูกค้าขึ้นบัญชี บนระบบ Watch List ตาม
ระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร

เพ่ิมข้อมูลกลุ่มลูกค้าท่ีมีเจตนาทุจริตบนระบบ 
Watch List ของธนาคาร

ผู้บริหาร (ทางอ้อม) 1) ได้รับรายงานแจ้งผลการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยเพื่อทราบ
2) ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ SO4 ยกระดับการก ากับดูแลเพ่ือบูรณาการกระบวนการ Good Governance-Risk Compliance

ของธนาคาร

ผลการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยกลุ่มลูกค้ามีเจตนา
ทุจริตและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธนาคาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1) เพ่ือป้องกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
2) ลดต้นทุนในการบริหารจัดการหนี้ทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้
3) ลดค่าใช้จ่ายการส ารองเงินตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ปริมาณกลุ่มลูกค้าที่มีเจตนาทุจริตและวงเงินความ
เสียหายที่สามารถป้องกันได้
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

LOS Database
พนักงานสินเชื่อ (LO/LC/DEC) 
บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ LOS 

เพ่ือพิจารณาสินเช่ือตามหลักเกณฑ์ 
(Checklist) ท่ีธนาคารก าหนด

ลูกค้ายื่นเอกสาร
ประกอบการขอสินเชื่อ

Entry Data on LOS

Watchlist DB
ศูนย์ป้องกันการทุจริต

กระบวนการสนับสนุนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตจากการพิจารณาสินเชื่อ

1 2

3

4

5
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

Fraud Server

LOS Database
พนักงานสินเชื่อ (LO/LC/DEC) 
บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ LOS 

เพื่อพิจารณาสินเชื่อ

ลูกค้ายื่นเอกสาร
ประกอบการขอสินเชื่อ

Monitoring Data
Fraud Pattern 1
(Miss Location)

Fraud Pattern 2
(Multi)

Fraud Pattern 3
(Relation)

Search by Case

รายงานข้อมูลลูกค้าที่มี
พฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือหรือมี
ความเสี่ยงในการก่อให้เกิด
หนี้เสีย โดยแจ้งเตือนให้

พนักงานสินเชื่อตรวจสอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ

พิจารณาอย่างรัดกุม

Web-based 
Application

Housing Loan Fraud 
Risk & Waning Sign

ETL (W
eekly)

Entry Data on LOS

Report
(Export to Excel)

SQL 
Server

SQL 
Server

ระบบจะประมวลผลจากข้อมูลที่ 
Update ในแต่ละสัปดาห์

1 2

34
5

โครงสร้างระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงที่ส่อไปในทางทุจริตด้านสินเชื่อ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
แนวทางการด าเนินงาน

รวบรวมข้อมูลทั้งหมด (Data 
integration)

ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
(Data Cleaning)

เลือกข้อมูล (Data selection)
ที่มีความสัมพันธ์กันมาไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน (Data 
transformation)

ออกแบบและพัฒนาระบบใน
รูปแบบ Web-based 
Application โดยใช้ฐานข้อมูล 
SQL Server ในการเก็บข้อมูล
ส าคัญของลูกค้า

Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งเตือนให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาสินเชื่อตรวจสอบ
เพ่ิมเติม

ศึกษาพฤติกรรมการทุจริต
ของผู้กู้

จัดเตรียมข้อมูล 
(Pre-processing)

สร้างเงื่อนไขการคัดกรอง
ข้อมูล

ประมวลผลข้อมูลตาม
เงื่อนไข (Post-processing

วิเคราะห์พฤติกรรมต้องสงสยั 
เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการ
ทุจริต ของผู้กู้ (Fraud 
Pattern)

หารูปแบบการทุจริตของผู้กู้
จากความสัมพันธ์ของข้อมูล

สร้างเงื่อนไขเพ่ือตรวจจับผู้กู้
ที่มีพฤติกรรมจาก Fraud 
Pattern ได้ 3 รูปแบบ คือ
1.Miss Location
2.Multi 
3.Relation
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น าข้อมูลส าคัญที่จัดเก็บบนฐานข้อมูลมาสร้างเงื่อนไข ในการตรวจจับตามรูปแบบการทุจริต (Fraud Pattern) โดยใช้หลักการการจัดกลุ่มของ
ข้อมูล (Clustering Data) ออกเป็น 3 รูปแบบ

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

การวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องของที่
อยู่ (Miss Location) (ที่อยู่

หลักประกัน, ที่อยู่ที่ท างาน, ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน และที่อยู่ตามภูมิล าเนา

บ้านเกิด)

รูปแบบที่ 1

การวิเคราะห์การกระจุกตัว 
(Multi) (สถานที่ท างาน/

หน่วยงาน, โครงการ) 

รูปแบบที่ 2

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Relation) ที่ไม่สอดคล้อง (อาย,ุ 

การศึกษา, อาชีพ และรายได้) 

รูปแบบที่ 3
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

6.1 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพ

ระบบสามารถคัดกรองลูกค้าต้องสงสัยตาม Fraud Pattern ที่
ก าหนด เพ่ือแจ้งเหตุต้องสงสยัหรือข้อตรวจพบให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณา ทราบได้ทันเวลาก่อนการอนุมัติสินเชื่อ

ผลการคัดกรองข้อมูลลูกค้าต้องสงสัยตาม Fraud Pattern 
ระหว่าง ม.ค.-ม.ิย. 2564

รูปแบบที่ 1 Miss Location

รูปแบบที่ 2 Multi

รูปแบบที่ 3 Relation

0.016%

0%

0.03%

(ตรวจพบลูกค้ายื่นเอกสารปลอม
จ านวน 5 ราย จากจ านวนทั้งหมด 
30,003 ราย)

(ไม่พบลูกค้ายื่นเอกสารปลอมจาก
จ านวนลูกค้าท้ังหมด 691 ราย)

(ตรวจพบลูกค้ายื่นเอกสารปลอมจ านวน 5 ราย 
จากจ านวนทั้งหมด 9,749 ราย)
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

6.1 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพ

01

02

03

04

ศปท. พบลูกค้าท่ีมีเจตนาทุจริต ต่อเมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อให้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากเอกสาร
ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล จาก
หลายหน่วยงานมาวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งใช้โปรแกรมพื้นฐาน 
เช่น Microsoft Office จึงท าให้เกิดการล่าช้าในการตรวจสอบ

ขาดเคร่ืองมือหรือซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ปริมาณมาก

เนื่องจากข้อมูลลูกค้าด้านสินเชื่อมีปริมาณมากมีผลท าให้พนักงานเกิด
ข้อผิดพลาด (Human Error) ในการตรวจสอบวิเคราะห์และไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

01

02

03

04

มีระบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากในรูปแบบฐานข้อมูลและสามารถ
ประมวลผลได้อย่างแม่นย ารวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานของผู้วิเคราะห์
ภายในหน่วยงาน โดยไม่รบกวนระบบงานหลักของธนาคาร

ระบบสามารถ Monitor รายการข้อมูลลูกค้าเพื่อคัดกรองลูกค้าต้อง
สงสัยท่ีส่อไปในทางทุจริตได้ทันเวลาก่อนการอนุมัติสินเชื่อ

ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ตรวจสอบและแจ้งเหตุต้องสงสัยหรือข้อตรวจพบให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสินเชื่อทราบ ภายใน 2 วันท าการ

น าข้อมูลท่ีส าคัญจากข้อเท็จจริงเป็นข้อบ่งชี้ให้กับพนักงานสินเช่ือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างรอบครอบและรวดเร็ว 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้ได้
สินเชื่อที่มีคุณภาพมากที่สุด

คัดกรองกลุ่มลูกหนี้ด้อยคุณภาพ เพื่อป้องกัน
หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กับธนาคาร

ป้องกันความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าที่มีเจตนา
ทุจริต (External Fraud)

ระบบตรวจจับสามารถคัดกรองพฤติกรรมลูกค้าต้อง
สงสัย ท าให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้ารายอื่น
ได้อย่างเร็วขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

สร้างโอกาสทางธุรกิจของธนาคารในการปล่อยสินเช่ือ
อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงสามารถช่วยยับยัง้กลุ่มลูกค้า ที่มีเจตนา
ทุจริต ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
จากการยื่นขอสินเช่ือกับธนาคารได้

ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ธนาคาร SO 4 ยกระดับการ
ก ากับดูแลเพื่อบูรณาการกระบวนการ Good 
Governance-Risk and Compliance
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

01 02
เพิ่มอัตราก าลังให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

สาขาหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการบันทึก
ข้อมูลลูกค้าลงระบบการพิจารณาสินเชื่อ (LOS) ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็ว เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล
เงื่อนไขการตรวจจับได้อย่างแม่นย า และมีประสิทธิภาพ

ปัญ
หา
อุป

สร
รค

แน
วท
าง
แก้
ไข

03

02

01 ข้อจ ากัดทางด้านบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาระบบ ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า

บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิเคราะห์
ข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อมูลที่ได้รับจากระบบการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร (LOS) ไม่
ครบถ้วนเนื่องจากพนักงานสาขาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ
วิเคราะห์สินเชื่อ (DEC) ไม่ได้บันทึกข้อมูลส าคัญลงระบบหรืออยู่
ระหว่างขอเอกสารเพิ่มเติม ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถตรวจจับตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดได้
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8. ความท้าทายต่อไป 

ปรับปรุงและพัฒนาเงื่อนไขการ
ตรวจจับพฤติกรรมของกลุ่ม
มิจฉาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบหรือจัดหาระบบที่สามารถคาดการณ์
พฤติกรรม หรือเจตนาของลูกค้าได้อย่างแม่นย า 
และรวดเร็ว ในรูปแบบ Machine Learning เพื่อ
ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่มีเจตนาทุจริตในการ
ยื่นขอสินเชื่อ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ธนาคารมีการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เกิดโครงการ และแผนการ
ด าเนินงานให้มุ่งไปสู่การเป็น 

Digital Bank 

ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษา
หลักของศูนย์ป้องกันการทุจริตใน
การให้ค าแนะน าแนวทางในการ
จัดท าโครงการพัฒนาระบบฯ 
และการก าหนดเงื่อนไขการ
ตรวจจับรายการต้องสงสัย

ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือ และการสนับสนุนจาก

ฝ่าย IT ของธนาคาร

เงื่อนไขในการตรวจจับธุรกรรมต้อง
สงสัยที่แม่นย า ทันต่อสถานการณ์

ในปัจจุบัน

1 2 3 4
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ถาม - ตอบ


