หลักเกณฑ์การกํากับดูแลโดยทางการ Pillar II
กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP)
ฝ่ ายตรวจสอบความเสี!ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวข้อ
•
•
•
•

ความเป็ นมา Basel
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar II
กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ICAAP
แนวทางการกํากับดูแลของ ธปท.

ความเป็ นมา Basel

ความเป็ นมา: Basel
• Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
–
–
–
–

Basel I
Basel II : Pillar 1, Pillar 2, Pillar 3
Basel III
Basel ….
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ความเป็ นมา: Basel
Capital (Tier 1,2)
≥ 8.5%
RWACR + RWAMR + RWAOR
RWACR = (Exposure * Risk Weight)
RWAMR = Market Risk Capital Charge * 12.5
RWAOR = Operational Risk Capital Charge * 12.5
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ตัวอย่างการคํานวณ
Capital (Tier 1,2)
BIS Ratio =

≥ 8.5%

RWACR + RWAMR + RWAOR
ตัวอย่างการคํานวณ BIS Ratio
สง. มีเงินกองทุนชัน" ที! 1 และชัน" ที! 2 เท่ากับ 1,500 ล้านบาท และ 500 ล้าน
บาทและมีสินทรัพย์เสี!ยงด้านเครดิต 10,000 ล้านบาท สินทรัพย์เสี!ยงด้าน
ตลาด 2,000 ล้านบาท และสินทรัพย์เสี!ยงด้านปฏิบตั ิ การ 2,000 ล้านบาท

BIS Ratio =

1,500 + 500
10,000 +2,000 + 2,000

= 14.3%
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หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตาม Basel II
Pillar I
Minimum Capital
Requirements
การดํารงเงิ นกองทุนขัน" ตํา!
หลักเกณฑ์การคํานวณ
เงิ นกองทุนเพื!อรองรับความ
เสี!ยง
- ด้านเครดิ ต
- ด้านตลาด
- ด้านปฏิ บตั ิ การ

Pillar II
Supervisory Review
Process

Pillar III
Market Discipline

การกํากับดูแลโดยทางการ
หลักการกํากับดูแล สง. ให้มีความ
มันคงและปลอดภั
!
ย มีการพัฒนา
ระบบบริ หารความเสี!ยงที!ดี
และมีการดูแลให้ดาํ รงเงิ นกองทุน
รองรับความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญ

การใช้กลไกตลาดในการกํากับ
ดูแล
แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี!ยวกับการประเมิ นความ
เพียงพอของเงิ นกองทุน และการ
บริ หารความเสี!ยงของ สง.
ส่งเสริ มให้การดําเนิ นการ
ภายใต้ Pillar I และ Pillar II
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน"

ไม่ตาํ! กว่าอัตราเงิ นกองทุน
ต่อสิ นทรัพย์เสี!ยงขัน" ตํา!
ดํารงเงิ นกองทุนให้ครอบคลุมความเสี!ยงมากขึน"
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Basel II: Pillar I, II, III
Capital (Tier 1,2)

-

CapitalPillar II

+

RWAPillar II

≥ 8.5%
RWACR + RWAMR + RWAOR
การบริหารความเสี!ยงที!ดี
การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานขัน" ตํา!

การกํากับดูแลเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar II

หลักการสําคัญ: Pillar II
หลักการสําคัญ 4 ข้อ
Principle 1
Internal
Capital
Adequacy
Assessment
Process
(ICAAP) +
(Stress Test)

Principle 2
Supervisory
Review and
Evaluation
Process
(SREP)

Principle 3
Maintain
Capital above
Minimum
Requirement

Principle 4
Supervisory
Action
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หลักการสําคัญ: Pillar II
ส่วนที! ธพ. พึงปฏิ บตั ิ
หลักการข้อที! 1
ธพ. ต้องมีกระบวนการ
บวนการ ICAAP ที!สอดคล้
อด องกับ
ระดับความเสี!ยง และมีการจัดทําแผนการดํารง
เงิ นกองทุน ที!ครอบคลุมทัง" ภาวะปกติ และภาวะ
วิ กฤต ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต
หลักการข้อที! 3

ธพ. ควรดํารงเงิ นกองทุน สูงกว่าอัตราขัน" ตํา! ที!
กําหนดไว้ตาม Pillar I ให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี!ยงที!มี

ส่วนความรับผิดชอบของ ธปท.
หลักการข้อที! 2
ธปท. มีหน้ าที!ตรวจสอบความถูกต้องความ
เหมาะสมของกระบวนการ ICAAP รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิ กฤต เพื!อประเมิ นผลกระทบต่อ
เงิ นกองทุนและการทําแผนเงิ นกองทุน
หลักการข้อที! 4

ธปท. อาจดําเนิ นการ/เข้าแทรกแซงแต่โดยเนิ! น
เพื!อป้ องกันไม่ให้เงิ นกองทุนของ ธพ. ตํา! กว่า
ระดับที!กาํ หนด โดย ธปท. อาจสังการให้
!
ธพ.
ดํารงอัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี!ยง
เพิ! มขึน" จากที!กาํ หนด

Pillar II: หลักการที! 1
หลักการข้อที! 1
หลักการข้อที! 2
หลักการข้อที! 3
หลักการข้อที! 4

ธพ. ควรมีกระบวนการประเมิ นความเพียงพอของเงิ นกองทุน (Internal Capital
Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที!สอดคล้องกับระดับความเสี!ยงและ ธพ.
ควรมีการจัดทําแผนการดํารงเงิ นกองทุน (Capital plan) โดยคํานึ งถึงความเสี!ยงที!อาจ
เกิ ดขึ"นภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิ กฤต ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต

องค์ประกอบสําคัญ ICAAP 5 ด้าน
1. การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
2. การประเมินความเสี!ยงที!ครอบคลุมความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญ
3. การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม
4. การติดตามและรายงานที!มีข้อมูลเพียงพอและทันกาล
5. การสอบทานกระบวนการ ICAAP
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Pillar II: หลักการที! 3
หลักการข้ อที 1
หลักการข้ อที 2
หลกการขอท

หลักการข้อที! 3
หลัักการข้้ อทีี 4

ธพ. ควรดํารงเงิ นกองทุนสูงกว่าอัตราขัน" ตํา! ที!กาํ หนดไว้ตาม Pillar I โดย ธปท. อาจสัง!
การให้ ธพ. ปรับปรุงกระบวนการ ICAAP หรือให้ดาํ รงเงิ นกองทุนเพิ! มเติ มได้ ในกรณี
ที!เห็นว่าเกิ นกองทุนที!มีอยู่ไม่เพียงพอกับระดับความเสี!ยง

ธพ. ควรมีเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ เนื! องจาก
l เอื"อต่ อการแข่งขันทางธุรกิจ และได้รบ
ั ความเชื!อถือมากขึน"
l รองรับการเปลี!ยนแปลงจากการทําธุรกิจ
l รองรับความเสี! ยงที! มีนัยสําคัญตาม Pillar I และความเสี! ยงตาม Pillar 2
l การเพิ!มทุนอย่างกะทันหันในภาวะตลาดที! ไม่เอื"ออํานวยมีต้นทุนสูง
l เงินกองทุนตํา
! กว่าเกณฑ์ที!กาํ หนดเป็ นเรื!องผิดกฎหมาย
ธปท. ต้องดําเนินการแก้ปัญหา
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Pillar II: หลักการที! 2
หลักการข้ อที 1
หลกการขอท

หลักการข้อที! 2
หลัักการข้้ อทีี 2
หลักการข้ อที 4

ธปท. มีหน้ าที!ตรวจสอบความถูกต้องในการดํารงเงิ นกองทุนตาม Pillar II และ
ประเมิ นความเหมาะสมของกระบวนการ ICAAP ซึ!งรวมถึงการทดสอบภาวะวิ กฤต
(Stress test) เพื!อประเมิ นผลกระทบต่อเงิ นกองทุนภายใต้ภาวะวิ กฤต และการจัดทํา
แผนเงิ นกองทุน (Capital Plan) ของ ธพ.

ธปท. จะตรวจสอบและประเมิน
1. กระบวนการบริหารความเสี!ยงของ ธ.พ.
2. การดํารงเงินกองทุนขัน" ตํา! และการปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ขนั " ตํา! ตาม Pillar I
3. กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของ ธ.พ. (ICAAP)
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Pillar II: หลักการที! 4
หลักการข้ อที 1
หลักการข้ อที 2
หลักการข้ อที 3
หลกการขอท

หลักการข้อที! 4

ธปท.อาจดําเนิ นการ/เข้าแทรกแซง ธพ. แต่เนิ! นๆ เพื!อป้ องกันไม่ให้เงิ นกองทุนของ ธพ.
ตํา! กว่าระดับที!กาํ หนด โดย ธปท. อาจสังการให้
!
ธพ. ดํารงอัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อ
สิ นทรัพย์เสี!ยงเพิ! มขึ"นจากที!กาํ หนด หากเห็นว่าความเสี!ยงของ ธพ. อยู่ในระดับสูงเกิ น
สมควร และไม่สามารถแก้ไขให้ได้ภายในเวลาที!กาํ หนด

ขัน" ตอนการดําเนินการของ ธปท.
1.
2.
3.
4.

ให้ ธพ. ปรับปรุงระบบบริ หารความเสี!ยงให้สอดคล้องกับความเสี!ยงที!มีอยู่
สังการให้
!
ธพ. ลดปริ มาณและความเสี!ยงลง จนกว่าจะสามารถปรับปรุงระบบ
บริ หารความเสี!ยงได้
พิ จารณาดําเนิ นมาตรการให้ ธพ. ดํารงเงิ นกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ขนั " ตํา! ที!กาํ หนด
หรือเสนอแผนเพิ! มเงิ นกองทุน
สังการ
!
ให้ ธพ. ระงับการทําธุรกรรม และให้เสนอโครงการแก้ไขฐานะและการ
ดําเนิ นงาน หรือ หาก ธพ.มีการดําเนิ นงานที!เป็ นเหตุให้เกิ ดความเสียหายแก่
ประชาชน ธปท. อาจกําหนดมาตราแก้ไขตามนัยมาตรา 90
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สรุปหลักการสําคัญ
ส่วนที! ธพ. พึงปฏิ บตั ิ
หลักการข้อที! 1
ธพ. ต้องมีกระบวนการ
บวนการ ICAAP ที!สอดคล้
อด องกับ
ระดับความเสี!ยง และมีการจัดทําแผนการดํารง
เงิ นกองทุน ที!ครอบคลุมทัง" ภาวะปกติ และภาวะ
วิ กฤต ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต
หลักการข้อที! 3

ธพ. ควรดํารงเงิ นกองทุน สูงกว่าอัตราขัน" ตํา! ที!
กําหนดไว้ตาม Pillar I ให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี!ยงที!มี

ส่วนความรับผิดชอบของ ธปท.
หลักการข้อที! 2
ธปท. มีหน้ าที!ตรวจสอบความถูกต้องความ
เหมาะสมของกระบวนการ ICAAP รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิ กฤต เพื!อประเมิ นผลกระทบต่อ
เงิ นกองทุนและการทําแผนเงิ นกองทุน
หลักการข้อที! 4

ธปท. อาจดําเนิ นการ/เข้าแทรกแซงแต่โดยเนิ! น
เพื!อป้ องกันไม่ให้เงิ นกองทุนของ ธพ. ตํา! กว่า
ระดับที!กาํ หนด โดย ธปท. อาจสังการให้
!
ธพ.
ดํารงอัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี!ยง
เพิ! มขึน" จากที!กาํ หนด

สรุปโครงสร้างการกํากับดูแลตาม Basel II
Pillar I
Minimum Capital
Requirements

Pillar II
Supervisory Review
Process

เงิ นกองทุน

ICAAP

ความเสี!ยง
ด้านเครดิ ต

ความเสี!ยง
ด้านปฏิ บตั ิ การ

ความเสี!ยง
ด้านตลาด

SA
FIRB
AIRB

SA
BIA
AMA

SA
IMA

SRP

Pillar III
Market Discipline
ข้อมูลเงิ นกองทุน
ข้อมูลความเสี!ยง

17

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ICAAP
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หลักการสําคัญ: Pillar II
หลักการสําคัญ 4 ข้อ
Principle 1
Internal
Capital
Adequacy
Assessment
Process
(ICAAP) +
(Stress Test)

Principle 2
Supervisory
Review and
Evaluation
Process
(SREP)

Principle 3
Maintain
Capital above
Minimum
Requirement

Principle 4
Supervisory
Action
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องค์ประกอบ 5 ด้านของกระบวนการ ICAAP
ICAAP 1

•การกํากับดูแลโดยณะกรรมการ ธพ. และผูบ้ ริ หารระดับสูง

ICAAP 2

•การประเมิ นและการบริ หารความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญ

ICAAP 3

•การประเมิ นความเพียงพอของเงิ นกองทุนอย่างเหมาะสม

ICAAP 4

•การติ ดตามและการรายงานที!มีข้อมูลเพียงพอและทันกาล

ICAAP 5

•การสอบทานกระบวนการ ICAAP
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องค์ประกอบ 5 ด้านของกระบวนการ ICAAP
การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง

1

1

เป้ าหมายองค์กร
ความเสี!ยงที!ยอมรับได้
(Risk Appetite/ Risk Tolerance)

แผนธุรกิ จ/ แผนกลยุทธ์
2 การประเมิ นและบริ หารความเสี!ยง

การระบุ
ประเภทความเสี!ยง
(Inherent Risks)

การบริ หารและควบคุมความเสี!ยง
(Quality of Risk Management)

3 การประเมิ นฐานะเงิ นกองทุนภายใต้ภาวะปกติ และภาวะวิ กฤต

ปัจจุบนั
4

การติ ดตามและการรายงาน

อนาคต
5

แผนเงิ นกองทุน
การสอบทานกระบวนการ ICAAP

2121

การกํากับดูแลโดยณะกรรมการ ธพ. และผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการ ธพ. อนุมตั ิ ให้มีกระบวนการ ICAAP ของ ธพ.
• มีการอนุมตั ิ กระบวนการ ICAAP
• ระดับความเสี!ยงที!ยอมรับได้ (Risk appetite/ Risk tolerance)
• นโยบายการบริ หารความเสี!ยงและความเพียงพอของเงิ นกองทุน
• นโยบายการทดสอบภาวะวิ กฤต

• มีการการมอบหมายให้ผบ้ ู ริหารระดับสูงดูแลกระบวนการ ICAAP
• รับผิ ดชอบและดูแล ICAAP และการทดสอบภาวะวิ กฤต
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการสอบทาน
• สื!อสารให้ผเ้ ู กี!ยวข้องในองค์กรทราบและเข้าใจอย่างทัวถึ
! ง
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง
ธพ. มีการระบุประเภทความเสี!ยงซึ!งครอบคลุมความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญ
• ความเสี!ยงตาม Pillar 1 และ Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด
• Pillar 1 risks: CR, MR, OR
• Pillar 2 risks: CCR, IRRBB, LR, SR, RR
• ความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญตามลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ
• Pillar 2 risks: Model risk, IT risk, Transfer risk, etc.
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง
ธพ. มีกระบวนการบริหารความเสี!ยงครบทุกประเภทความเสี!ยงที!กาํ หนด
รวมทัง" มีการพิจารณาควรมีเงินกองทุนมารองรับในแต่ละความเสี!ยง
• มีกระบวนระบุและการบริหารความเสี!ยงที!ดีทงั " ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
• เชิงปริมาณ: การควบคุมความเสี!ยงผ่าน limits และ indicators
ต่างๆ เช่น Credit limits, VaR limits, Liquidity gap, etc.
• เชิงคุณภาพ: การจัดการความเสี!ยงผ่านกระบวนการบริหารความ
เสี!ยงต่างๆ เช่น Credit process, การปรับพอร์ตการลงทุน, KYC
• มีการวิเคราะห์เงินกองทุนที!อาจต้องใช้รองรับความเสี!ยงประเภทต่างๆ
หรือใช้วิธีบริหารจัดการความเสี!ยง
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง
การควบคุมโดย
การบริหาร
Limits & Indicators จ ัดการความเสียง
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ประเภทความเสียง
1. เครดิต
2. ตลาด
3. ปฏิบ ัติการ
4. การกระจุกต ัว
4.1 ลูกหนีร" ายใหญ่
4.2 ภาคธุรกิจ
5. IRRBB
6. สภาพคล่อง
7. กลยุทธ์
8. ชือเสียง
9. ความเสียงอืนๆ

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

VaR (99%)

2

4

6

8

10

ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ
ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ
ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ
ใชเ้ งินกองทุนรองร ับหากเกินเกณฑ์ ธปท.
ใชเ้ งินกองทุนรองร ับหากเกินเกณฑ์ ธพ.
ใชเ้ งินกองทุนรองร ับหากเกินเกณฑ์ ธปท.
ไม่ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ
ไม่ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ
ไม่ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ
ไม่ใชเ้ งินกองทุนรองร ับ

2. การจัดการความเสี่ ยง

1. การกําหนด limit

0

ใชเ้ งินกองทุนรองร ับหรือไม่

12

-Credit Process
-Client suitability, KYC
-Slow down asset
growth
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต (Credit concentration risk)
• การให้สินเชื!อ เงินลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที!
คล้ายการให้สินเชื!อแก่กลุ่มลูกหนี" หรือภาคธุรกิจใด
เป็ นจํานวนสูงมาก ซึ!งหากเกิดความเสียหายขึน" อาจส่งผลต่อฐานะ
และความสามารถในการดําเนินงานของ ธพ. อย่างมีนัยสําคัญ
• การกระจุกตัวของลูกหนี" รายใหญ่
(Large borrower concentration)
• การกระจุกตัวของลูกหนี" ในแต่ละภาคธุรกิจ
(Sector concentration)
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
การกระจุกตัวของลูกหนี" รายใหญ่ (Large borrower concentration)
• แนวทางการประเมิน
พิจารณาจากผลรวมของเงินที! ธพ.ให้สินเชื!อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือทําธุรกรรมอื!นที!มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื!อแก่ลกู หนี"
รวมถึงผูท้ ี!มีความเกี!ยวข้อง ที!มียอดคงค้างเกินกว่าร้อยละ 10
ของเงินกองทุนทัง" สิ"น นับทุกรายรวมกันมีปริมาณเกินกว่า 3 เท่า
ของเงินกองทุนทัง" สิ"นของ ธพ.

27

2

การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
การกระจุกตัวของลูกหนี" ในแต่ละภาคธุรกิจ (Sector concentration)
• แนวทางการประเมิน
พิจารณาจากจํานวนเงินที! ธพ.ให้สินเชื!อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน
หรือทําธุรกรรมที!มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื!อแก่ลูกหนี" ในแต่ละ
ภาคธุรกิจที!มีปริมาณเกินกว่าเพดาน (Industry limit) ที! ธพ.
กําหนดหรือไม่
ทัง" นี" ธปท. จะสอบทานความเหมาะสมของ Industry limit ที! ธพ.
เป็ นผูก้ าํ หนดด้วย
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต (Credit concentration risk)
• หากมีความเสี!ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต ให้ ธพ. พิจารณา
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี!ยง หรือปรับลดปริมาณ
ความเสี!ยง (Risk exposure) เพื!อให้ความเสี!ยงดังกล่าวอยู่ในระดับ
ที!เหมาะสมภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
• หาก ธพ. ไม่สามารถลดความเสี!ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที!เหมาะสม
ภายในระยะเวลาที!กาํ หนด ธปท.อาจสังให้
! ธพ. ลดความเสี!ยงหรือ
ดํารงเงินกองทุนเพิ!มเติม
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านอัตราดอกเบีย" ในบัญชีเพื!อการธนาคาร (Interest rate
risk in the banking book- IRRBB)
• ความเสียหายต่อรายได้และ/หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic
Value) ของ ธพ. จากการเปลี!ยนแปลงของอัตราดอกเบีย" ซึ!งอาจ
เกิดจากฐานะทัง" ในและนอกงบดุลที!อยู่ในบัญชีเพื!อการธนาคาร
(Banking book) อ้างอิงประกาศ ธปท.ที! สนส.42/2551 เรื!อง
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสี!ยงด้านอัตราดอกเบีย" ในบัญชีเพื!อ
การธนาคารของสง. ลงวันที! 3 สค.51
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านอัตราดอกเบีย" ในบัญชีเพื!อการธนาคาร (Interest rate
risk in the banking book- IRRBB)
• แนวทางการประเมิน
ให้ ธพ. ประเมิน IRRBB โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic value) จากการเปลี!ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย" อย่างน้ อย 200 bps หากมูลค่าทางเศรษฐกิจของ ธพ.
เปลี!ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 20 ของเงินกองทุน
ให้ ธพ. ปรับลดปริมาณความเสี!ยง (Risk exposure) หรือปรับปรุง
วิธีการบริหารจัดการความเสี!ยงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาไม่
เกิน 12 เดือน หรือ ธปท. อาจสังการให้
!
ธพ. ปรับลดความเสี!ยงหรือ
ดํารงเงินกองทุนเพิ!มเติม
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
• หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการที! ธพ. ไม่สามารถชําระหนี" สิน
หรือภาระผูกพันเมื!อถึงกําหนด เนื! องจากไม่สามารถเปลี!ยน
สินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที!สงู เกินกว่าระดับที!
สามารถยอมรับได้ ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของ ธพ. ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
• แนวทางในการประเมิน
ให้ ธพ. ประเมินตามแนวนโยบายการบริหารความเสี!ยงด้านสภาพ
คล่องของสถาบันการเงิน ลงวันที! 28 มกราคม 2553
หากความเสี!ยงด้านสภาพคล่องของ ธพ. อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
เช่น ธพ. มี liquidity mismatch ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ! งสูง
เกินสมควร ธพ. ต้องจัดทําแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องมารองรับ
หรือ พิจารณาแนวทางอื!น ๆ ในการบริหารจัดการความเสี!ยง
ดังกล่าว
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk)
• หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผน
ดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตั ิ ที!ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในที!สาํ คัญ เช่น จํานวนคน หรือระบบบริหารความเสี!ยงที!
ธพ. มีอยู่ เป็ นต้น และสภาพแวดล้อมภายนอก อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุนและการดํารงอยู่ของกิจการ
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk)
• แนวทางในการประเมิน
ให้ ธพ. ประเมินตามแนวทางการจัดการความเสี!ยงด้านกลยุทธ์ที!
พึงปฏิบตั ิ ที!กาํ หนดในคู่มือการตรวจสอบความเสี!ยงสถาบันการเงิน
ซึ!ง ธปท. ได้จดั ส่งให้ ธพ. ทราบและใช้เป็ นแนวทางในการประเมิน
ความเสี!ยงของตนเอง ตามหนังสือเวียนที! สกส. (03)ว. 874/2547
เรื!อง คู่มือตรวจสอบความเสี!ยงสถาบันการเงิน และการประเมิน
ความเสี!ยงตนเองของสถาบันการเงิน ลงวันที! 11 พ.ค. 2547
หากความเสี!ยงด้านกลยุทธ์ของ ธพ. อยู่ในระดับสูงเกินสมควร
ธพ. จะต้องกําหนดแนวทางบริหารจัดการเพื!อลดความเสี!ยงให้ลง
มาอยู่ในระดับที!ยอมรับได้
35

2

การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านชื!อเสียง (Reputation risk)
• หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการที!สาธารณชน ซึ!งได้แก่ ลูกค้า
คู่ค้า นักลงทุน และผูก้ าํ กับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ ในเชิงลบหรือ
ขาดความเชื!อมันใน
! ธพ. ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ
เงินกองทุนของ ธพ. ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต
• ความเสี!ยงด้านชื!อเสียงอาจเกิดจากการปฏิบตั ิ ที!ไม่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการ
บริการของธุรกิจ ไม่เป็ นไปตามข้อตกลง การบริการที!ไม่เป็ นมิตร
กับลูกค้า
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
แนวทางในการประเมินอาจพิจารณาปัจจัยเหล่านี" ประกอบด้วย
ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิ นของ ธพ.
การปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมาภิ บาลและจรรยาบรรณในการทําธุรกิ จ
การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบของทางการและทางกฎหมาย
ประสิ ทธิ ภาพในการติ ดตามเหตุการณ์ ที!มีผลกระทบต่อชื!อเสียง
การชี"แจงให้ลกู ค้าเข้าใจชัดเจนเกี!ยวกับความเสี!ยงที!อาจเกิ ดขึน" จากการทํา
ธุรกรรมกับ ธพ.
• กลยุทธ์และกระบวนการในการสื!อสารประชาสัมพันธ์กบั สาธารณชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มที!ทนั เวลาและมีประสิ ทธิ ผล
• หากความเสี!ยงด้านชื!อเสียงของ ธพ. อยู่ในระดับสูงเกิ นสมควร ธพ. จะต้อง
กําหนดแนวทางเพื!อลดความเสี!ยงให้ลงมาอยู่ในระดับที!ยอมรับได้

•
•
•
•
•
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การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กําหนด)
ความเสี!ยงด้านอื!นๆ ที!มีนัยสําคัญ*
• ธปท. กําหนดให้ ธพ.ประเมินความเสี!ยงตามแนวทางที!กล่าวถึง
ข้างต้น อย่างไรก็ดี หาก ธพ. เห็นว่ามีความเสี!ยงอื!นที!มีนัยสําคัญ
รวมทัง" หากมีแนวทางในการประเมินความเสี!ยงแตกต่างจากที!
ธปท. กําหนด หาก ธปท.พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ธพ.
ก็สามารถใช้แนวทางดังกล่าวในการประเมินได้
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ธพ. มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนปัจจุบนั สําหรับ
ความเสี!ยงตาม ICAAP 2

• มีการวิเคราะห์ฐานะเงินกองทุนในปัจจุบนั สําหรับความเสี!ยงตาม
Pillar 1 และ Pillar 2 (capital demand และ capital supply)
• มีผลการประเมินระดับเงินกองทุนที!อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีรองรับ
ความเสี!ยงประเภทต่างๆ
• มีผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบนั
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ธพ. มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 3 ปี ล่วงหน้ า ทัง" ภายใต้
ภาวะปกติและภายใต้ภาวะวิกฤต
• แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประมาณการ
ทางการเงิน 3 ปี
• ผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต 3 ปี ล่วงหน้ า
• ทดสอบภาวะวิกฤตสําหรับความเสี!ยง 4 ด้าน ได้แก่ CR, MR, IRRBB, LR
• รายละเอียดกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี"
การกําหนดสถานการณ์จาํ ลอง รายละเอียดพอร์ตที!ใช้ทดสอบ เครื!องมือ/วิ ธีการ
สมมติ ฐานที!ใช้ในการทดสอบ และผลการทดสอบภาวะวิ กฤต
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

กลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิ จ
• แผนกลยุทธ์
• แผนธุรกิ จ
• ประมาณการผลการ
ดําเนิ นงาน

Capital Demand
• Pillar 1 risk
• Pillar 2 risk
• Stress test

3

งบแสดงฐานะการเงิ น

งบกําไรขาดทุน

1. สิ นทรัพย์เสี!ยง (RWA)
• ยอดหนี" คงค้าง
• การเติ บโตของสิ นเชื!อ
2. แหล่งเงิ นทุน (Funding)
• ยอดเงิ นฝาก
• การเติ บโตของฐานเงิ นฝาก

3. รายได้ (Revenue)
• NIM
• การเปลี!ยนแปลงของ NIM
4. ผลขาดทุน (Loss)
• NPL
• NPL/สิ นเชื!อคงค้าง

Capital Supply
• Tier 1 Capital
• Tier 2 Capital
• Total Capital

BIS ratio
Tier 1 ratio
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต

Scenarios Setting

Testing Process

Results

การกําหนดสถานการณ์
จําลองต่างๆ ภายใต้
ภาวะวิ กฤต

การทดสอบภาวะวิ กฤต
สําหรับความเสี!ยง
4 ด้าน ได้แก่
CR, MR, IRRBB, LR

ผลการทดสอบ
ภาวะวิ กฤตภายใต้
สถานการณ์ จาํ ลองต่างๆ
Provision, CAR

1. Capital add-on

2. Contingency Plan

ดํารงเงิ นกองทุนเพิ! ม

แผนรองรับผลกระทบ
จากการทดสอบ
ภาวะวิ กฤต
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

Mill THB
Capital Supply
Tier 1
Tier 2

Normal Time
Stress time
2557
2558F
2559F
2560F
2558F
2559F
2560F
200,332 212,119 232,175 243,326 194,896 199,911 204,702
155,123 167,231 187,963 199,450 150,351 155,921 160,890
45,209
44,888
44,212
43,876
44,545
43,990
43,812

Capital Demand
Pillar I Capital
Pillar II Capital

120,245
113,456
6,789

Excess Capital
Total RWA
CAR

3

127,290
119,456
7,834

133,927
125,571
8,356

140,903
131,891
9,012

127,160
119,441
7,719

129,769
121,983
7,786

132,912
125,212
7,700

80,087
84,829
98,248 102,423
67,736
70,142
71,790
1,503,063 1,591,125 1,674,088 1,761,288 1,589,500 1,622,113 1,661,400
13.33% 13.33%

13.87%

13.82%

12.26%

12.32%

12.32%
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ธพ. มีการจัดทําแผนเงินกองทุนที!สอดคล้องกับแผนการดําเนินธุรกิจและ
Risk appetite/ Risk tolerance ของ ธพ. ภายใต้ภาวะปกติและวิกฤต
• มีการติดตามระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Trigger levels)
• มีการวิเคราะห์ทางเลือก (Options) ในการบริหารระดับเงินกองทุนหรือ
ปรับลดความเสี!ยง
• มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action plan) เพื!อบริหารระดับ
เงินกองทุน หรือปรับลดความเสี!ยงเพื!อรักษาระดับเงินกองทุนที!ต้องการ
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
• ตัวอย่าง Trigger Level

– ธพ. มีการกําหนด Trigger level ของเงิ นกองทุนในระดับความรุนแรงต่างๆ
เช่น กําหนดระดับความรุนแรงของเงิ นกองทุนตาม CAR level

CAR Level

3

Options/Strategies

13.0%

-รายงานคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
-ติ ดตามฐานะความเสี!ยงและ BIS Ratio รายเดือน

12.5%

-ติ ดตามฐานะความเสี!ยงและ BIS Ratio รายสัปดาห์
-ซื"อผลิ ตภัณฑ์ป้องกันความเสี!ยง เช่น credit insurance
-ทบทวนและลดการอนุมตั ิ สินเชื!อที!มีความเสี!ยงสูง

12.0%

-ปรับ underwriting standard ให้เข้มงวดขึน"
-เตรียมระดมทุนเพิ! มโดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ#

11.5%

-ดําเนิ นการออกหุ้นเพิ! มทุน
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การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
• ตัวอย่าง Action Plan

– กรณี ที!ผลการประเมิ นความเพียงพอเงิ นกองทุนแสดงว่า ธพ. จะมีเงิ นกองทุน
ไม่เพียงพอ ธพ. จะต้องมีแผนเพิ! มทุนที!มีความชัดเจนในทางปฏิ บตั ิ รวมทัง"
แผนฉุกเฉิ นเงิ นกองทุนด้วย

Date

Action Plan

ม.ค.xx

มิ .ย. xx

- ออกตราสารด้อยสิ ทธิ# ที!มีลษั ณะคล้ายทุน (Hybrid Tier 1)
ซึ!งคิ ดเป็ นสัดส่วนสูงสุดไม่เกิ นร้อยละ 15 ของเงิ นกองทุน
ชัน" ที! 1
- ออกหุ้นสามัญเพิ! มทุนจากผูถ้ ือหุ้นเดิ ม

ธ.ค. xx

- ออกหุ้นสามัญหรือหาผูถ้ ือหุ้นเดิ ม/ใหม่
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การติดตามและการรายงาน
ธพ. มีการจัดทํารายงานความเพียงพอของเงินกองทุน และรายงานอื!นๆ
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหารระดับสูงตามกําหนดเวลา
• มีหน่ วยงานที!รบั ผิดชอบจัดทํารายงานต่างๆ อย่างชัดเจน
• มีการจัดการข้อมูลเกี!ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนที!ดีเพียงพอ
• มีการจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนากระบวนการ ICAAP
อย่างเป็ นระบบ
• มีการจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเพื!อใช้ในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจได้ทนั กาล
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การสอบทานกระบวนการ ICAAP
ธพ. มีนโยบายการสอบทานกระบวนการ ICAAP และผูร้ บั ผิดชอบ
ที!เป็ นอิสระ
• มีนโยบายการสอบทานกระบวนการ ICAAP
• มีผร้ ู บั ผิดชอบที!เป็ นอิสระ เช่น ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
• มีการรายงานผลการสอบทานอย่างน้ อยปี ละครัง" เช่น รายงานไปยัง
Audit committee
• ผูส้ อบทานมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ICAAP และสามารถตัง"
ข้อสังเกตเกี!ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ICAAP
• นําเสนอรายงานและแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการฯ
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Pillar II

INTERNAL
GOVERNANCE

ICAAP

SREP
Identify, review and evaluate all
risk factors and control
factors/RAS

Identify and assess all material
risks; identify controls to
mitigate the risks
DIALOGUE

*Identify amount and quality of
internal capital in relation to risk
profile, strategies and business
plan

*Assess, review and evaluate
the ICAAP

CHALLENGE

Assess, review and evaluate
compliance with minimum
standards set in Directive

PRODUCE ICAAP NUMBER
AND ASSESSMENT

SREP CONCLUSIONS

*Narrow scope
supervisory review

ICAAP
process/results
not fully
satisfactory

ICAAP
process/results
fully satisfactory

CAPITAL
ICAAP results
Pillar 1
minimum
regulatory
capital

Capital
allocated for
Pillar 2

Supervisory
evaluation of
on-going
compliance
with minimum
standards &
requirements

Whole ranged of
available prudential
measures (Art 136)
including own funds

Specific own
funds
requirement
Systems &
Controls

Provisioning

Restriction of
Business

Reduction of
inherent risk

Source: CEBS CP03 revised 26 January 2006

Ratio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Common Equity Ratio (CE)

4.5

4.5

4.5

Tier 1 Ratio (CE+ other Tier 1)

6.0

6.0

6.0

Total Capital Ratio

8.5

8.5

8.5

+ Conservation Buffer

0.625

1.25

1.875

2.5

Common Equity Ratio (CE)

5.125

5.75

6.375

7.0

Tier 1 Ratio (CE+ other Tier 1)

6.625

7.25

7.875

8.5

Total Capital Ratio

9.125

9.75

10.375

11.0

+ Minimum Capital Ratio

+ Countercyclical Buffer

0 – 2.5
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Questions and Answers
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