กระบวนการ SLA (ปรับปรุง)
ระยะเวลารวม
(จัดทา CA – ปิ ดประเด็นความเสี่ยง ไม่ เกิน 34 วันทาการ)

สินเชื่อธุรกิจวงเงินมากกว่ า 20 ล้ านบาท

เอกสารครบ

1. RM

2.CR

22 วัน

4 วัน

- จัดทาคาขออนุมัติ
สินเชื่อ (CA) และ
ตรวจสอบและลงนาม

- ขอข้ อมูล
เพิ่มเติม
- สรุปประเด็น
ความเสี่ยง
ในเบือ้ งต้ น

ส่ งงานบริษัทประเมิน

1 วัน

3. RM

. 4.CR

3 วัน

3 วัน

- ส่ งข้ อมูลเพิ่มเติม
- นาเสนอแนวทางปิ ค
ความเสี่ยง
- สรุปความเสี่ยงร่ วมกัน
ระหว่ าง CR และ RM
- จัดทาข้ อมูลเพิ่มเติม
ใน CA (CA2)

5.RM

34 วัน

2 วัน

- จัดทา Write Up
ระบุประเด็นความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่
- ประเด็นความ
เสี่ยงเพิ่มเติม
(ถ้ ามี)

- ปิ ดประเด็น
ความเสี่ยง

ประเมินราคา

คณะอนุกรรมการ

(นับจากวันที่ บ.เข้ าสารวจ)

รับรองราคาประเมิน

10 วัน

- จองวาระ
- นาส่ งเอกสาร
- คณะ CC พิจารณา

เลขาคณะ CC
ออกมติสนั ้

5 วัน

T+1 วัน
RM
นาส่ ง OP

16 วัน

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการสินเชื่อ
จัดทาสัญญา
และตัง้ วงเงิน
ภายใน 3 วัน

5 วัน

ลูกค้ าได้ รับ
วงเงิน

** หมายเหตุ**
1. Flow นี ้ใช้ สำหรับวงเงินสินเชื่อทุกประเภท (ขอสินเชื่อใหม่ / เพิม่ วงเงิน /เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข /ทบทวนต่ออำยุวงเงิน)
2. กำรนับ SLA ของหน่วยงำนที่รับและส่งงำน ให้ ตดั เวลำที่ 16.30 ของวันนันๆ
้ โดยหน่วยงำนที่รับงำนต่อ นับ SLA ในวันทำกำรถัดไป ส่วนหน่วยงำนที่ส่งให้ นบั SLA รวมถึงวันที่ส่งงำนให้
ฝ่ ำยงำนที่รับงำน
3. กำรนับ SLA ของฝ่ ำยประเมินรำคำ รวมทังสิ
้ ้น 16 วัน (รวมถึงวันนำส่งเล่มประเมิน ให้ กบั ฝ่ ำยงำน RM)
4. Flow SLA ฉบับใหม่ ให้ มีผลตั ้งแต่ 1 มิถนุ ำยน 2562 เป็ นต้ นไป
ตามมติคณะอนุกรรมการจัดการ ครัง้ ที่ 21/2562 วันที่ 27.5.62 วาระที่ 4.1

ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ 1

ระยะเวลารวม
(จัดทา CA – ปิ ดประเด็นความเสี่ยง ไม่ เกิน 26 วันทาการ)

สินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่ เกิน 20 ล้ านบาท
เอกสารครบ

1. RM

2.CR
4 วัน

14 วัน
- จัดทาคาขออนุมัติ
สินเชื่อ (CA) และ
ตรวจสอบและลงนาม

- ขอข้ อมูล
เพิ่มเติม
- สรุปประเด็น
ความเสี่ยง
ในเบือ้ งต้ น

ส่ งงานบริษัทประเมิน

1 วัน

3.RM
3 วัน
- ส่ งข้ อมูลเพิ่มเติม
- นาเสนอแนวทางปิ ค
ความเสี่ยง
- สรุปความเสี่ยงร่ วมกัน
ระหว่ าง CR และ RM
- จัดทาข้ อมูลเพิ่มเติม
ใน CA (CA2)

5.RM

4.CR
3 วัน

2 – CO- Signs

26

2 วัน

- จัดทา Write Up
ระบุประเด็นความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่
- ประเด็นความ
เสี่ยงเพิ่มเติม
(ถ้ ามี)

- ปิ ดประเด็น
ความเสี่ยง

ประเมินราคา

คณะอนุกรรมการ

(นับจากวันที่ บ.เข้ าสารวจ)

รับรองราคาประเมิน

10 วัน

3 วัน

1 วัน

- จองวาระ
- นาส่ งเอกสาร
- คณะ sub CC / CC
จารณา

เลขาคณะ
ออกมติสนั ้

5 วัน

T+1 วัน
RM
นาส่ ง OP

14 วัน

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการสินเชื่อ
จัดทาสัญญา
และตัง้ วงเงิน
ภายใน 3 วัน
วัน

** หมำยเหตุ**
ลูกค้ าได้ รับ
วงเงิน
1. Flow นี ้ใช้ สำหรับวงเงินสินเชื่อทุกประเภท (ขอสินเชื่อใหม่ / เพิม่ วงเงิน /เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข /ทบทวนต่ออำยุวงเงิน)
2. กำรนับ SLA ของหน่วยงำนที่รับและส่งงำน ให้ ตดั เวลำที่ 16.30 ของวันนันๆ
้ โดยหน่วยงำนที่รับงำนต่อ นับ SLA ในวันทำกำรถัดไป ส่วนหน่วยงำนที่ส่งให้ นบั SLA รวมถึงวันที่ส่งงำนให้
ฝ่ ำยงำนที่รับงำน
3. กำรนับ SLA ของฝ่ ำยประเมินรำคำ รวมทังสิ
้ ้น 14 วัน (รวมถึงวันนำส่งเล่มประเมิน ให้ กบั ฝ่ ำยงำน RM)
4. Flow SLA ฉบับใหม่ ให้ มีผลตั ้งแต่ 1 มิถนุ ำยน 2562 เป็ นต้ นไป
ตามมติคณะอนุกรรมการจัดการ ครัง้ ที่ 21/2562 วันที่ 27.5.62 วาระที่ 4.1

ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ 2

