
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลโดยทางการ Pillar II 

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) 

ฝ่ายตรวจสอบความเสี!ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หวัข้อ 

• ความเป็นมา Basel  

• หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลเงินกองทุนตาม Pillar II 

• กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ICAAP 

• แนวทางการกาํกบัดแูลของ ธปท. 
 



ความเป็นมา Basel  

• Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 

– Basel I 

– Basel II : Pillar 1, Pillar 2, Pillar 3  

– Basel III 

– Basel …. 
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ความเป็นมา: Basel 



RWACR + RWAMR + RWAOR  

≥ 8.5% 

Capital (Tier 1,2) 

RWACR = (Exposure * Risk Weight)   

RWAMR = Market Risk Capital Charge * 12.5  
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ความเป็นมา: Basel  

RWAOR = Operational Risk Capital Charge * 12.5  

ตวัอย่างการคาํนวณ BIS Ratio 

สง. มีเงินกองทนุชั "นที! 1 และชั "นที! 2  เท่ากบั 1,500 ล้านบาท และ 500 ล้าน
บาทและมีสินทรพัยเ์สี!ยงด้านเครดิต 10,000 ล้านบาท สินทรพัยเ์สี!ยงด้าน
ตลาด 2,000 ล้านบาท และสินทรพัยเ์สี!ยงด้านปฏิบติัการ 2,000 ล้านบาท 
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RWACR + RWAMR + RWAOR   

≥ 8.5% 
Capital (Tier 1,2) 

BIS Ratio = 

=   14.3% 1,500 + 500        

10,000 +2,000 + 2,000 

BIS Ratio = 

ตวัอย่างการคาํนวณ  



หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลตาม Basel II 
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Pillar I 
Minimum Capital 

Requirements 

Pillar II 
Supervisory Review  

Process 

Pillar III 

Market Discipline 

การใช้กลไกตลาดในการกาํกบั
ดแูล 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เกี!ยวกบัการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน และการ
บริหารความเสี!ยงของ สง. 

การดาํรงเงินกองทุนขั "นตํ!า 

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณ
เงินกองทุนเพื!อรองรบัความ
เสี!ยง 
       - ด้านเครดิต  
       - ด้านตลาด 
       - ด้านปฏิบติัการ          
           
 

การกาํกบัดแูลโดยทางการ 

หลกัการกาํกบัดแูล สง. ให้มีความ
มั !นคงและปลอดภยั  มีการพฒันา
ระบบบริหารความเสี!ยงที!ดี  
และมีการดแูลให้ดาํรงเงินกองทุน
รองรบัความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญั 

ดาํรงเงินกองทุนให้ครอบคลมุความเสี!ยงมากขึ"น 

ส่งเสริมให้การดาํเนินการ 

ภายใต้ Pillar I และ Pillar II 

มีประสิทธิภาพมากขึ"น 

ไม่ตํ!ากว่าอตัราเงินกองทุน 

ต่อสินทรพัยเ์สี!ยงขั "นตํ!า 

RWACR + RWAMR + RWAOR 

Capital (Tier 1,2) 

RWAPillar II 

CapitalPillar II 

+ 

- 

การเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑม์าตรฐานขั "นตํ!า 

การบริหารความเสี!ยงที!ดี 

Basel II: Pillar I, II, III 

≥ 8.5% 



การกาํกบัดแูลเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Pillar II 

หลกัการสาํคญั 4 ข้อ 

Principle 1 

Internal 

Capital 

Adequacy 

Assessment  

Process 

(ICAAP) +  

(Stress Test) 

Principle 4 

Supervisory 

Action 

Principle 3 

Maintain 

Capital above 

Minimum 

Requirement 

Principle 2 

Supervisory 

Review and 

Evaluation  

Process  

(SREP) 

หลกัการสาํคญั: Pillar II 
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ธพ. ต้องมีกระบวนการ ICAAP ที!สอดคล้องกบั
ระดบัความเสี!ยง และมีการจดัทาํแผนการดาํรง
เงินกองทุน ที!ครอบคลมุทั "งภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต 

ส่วนที! ธพ. พึงปฏิบติั 

หลกัการข้อที! 4 

ส่วนความรบัผิดชอบของ ธปท. 

หลกัการข้อที! 3 

หลกัการข้อที! 2 

บวนการ ICAAP ที!สอด

หลกัการข้อที! 1 

!!!!

ธปท. มีหน้าที!ตรวจสอบความถกูต้องความ
เหมาะสมของกระบวนการ ICAAP รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิกฤต เพื!อประเมินผลกระทบต่อ
เงินกองทุนและการทาํแผนเงินกองทุน  

ธพ. ควรดาํรงเงินกองทุน สงูกว่าอตัราขั "นตํ!าที!
กาํหนดไว้ตาม Pillar I ให้สอดคล้องกบัระดบั
ความเสี!ยงที!มี 

ธปท. อาจดาํเนินการ/เข้าแทรกแซงแต่โดยเนิ! น 
เพื!อป้องกนัไม่ให้เงินกองทุนของ ธพ. ตํ!ากว่า
ระดบัที!กาํหนด โดย ธปท. อาจสั !งการให้ ธพ. 
ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี!ยง
เพิ!มขึ"นจากที!กาํหนด 

หลกัการสาํคญั: Pillar II 

Pillar II: หลกัการที! 1 

องคป์ระกอบสาํคญั ICAAP 5 ด้าน 

1. การกาํกบัดแูลโดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

2. การประเมินความเสี!ยงที!ครอบคลมุความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญั 

3. การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม 

4. การติดตามและรายงานที!มีข้อมลูเพียงพอและทนักาล 

5. การสอบทานกระบวนการ ICAAP 

 

หลกัการข้อที! 2 

หลกัการข้อที! 3 

หลกัการข้อที! 4 

หลกัการข้อที! 1 ธพ. ควรมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 

Adequacy Assessment Process – ICAAP) ที!สอดคล้องกบัระดบัความเสี!ยงและ ธพ. 
ควรมีการจดัทาํแผนการดาํรงเงินกองทุน (Capital plan) โดยคาํนึงถึงความเสี!ยงที!อาจ
เกิดขึ"นภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต 
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Pillar II: หลกัการที! 3 

ธพ. ควรมีเงินกองทนุสงูกว่าเกณฑ ์เนื!องจาก 

l เอื"อต่อการแข่งขนัทางธรุกิจ และได้รบัความเชื!อถือมากขึ"น 

l รองรบัการเปลี!ยนแปลงจากการทาํธรุกิจ 

l รองรบัความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญัตาม Pillar I และความเสี!ยงตาม Pillar 2 

l การเพิ!มทนุอย่างกะทนัหนัในภาวะตลาดที!ไม่เอื"ออาํนวยมีต้นทุนสงู 

l เงินกองทนุตํ!ากว่าเกณฑที์!กาํหนดเป็นเรื!องผิดกฎหมาย  
ธปท. ต้องดาํเนินการแก้ปัญหา

ธพ. ควรดาํรงเงินกองทุนสงูกว่าอตัราขั "นตํ!าที!กาํหนดไว้ตาม Pillar I โดย ธปท. อาจสั !ง
การให้ ธพ. ปรบัปรงุกระบวนการ ICAAP  หรือให้ดาํรงเงินกองทุนเพิ!มเติมได้ ในกรณี
ที!เหน็ว่าเกินกองทุนที!มีอยู่ไม่เพียงพอกบัระดบัความเสี!ยง 

หลกัการข้อที  1 

หลักการข้อที  2 

หลักการข้อที  4 

หลกการขอท 2

หลักการข้อที 4ัั ้้ ีี       

หลกัการข้อที! 3 
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Pillar II: หลกัการที! 2 

ธปท. จะตรวจสอบและประเมิน 

1. กระบวนการบริหารความเสี!ยงของ ธ.พ. 
2. การดาํรงเงินกองทุนขั "นตํ!าและการปฏิบติัตามเกณฑข์ั "นตํ!าตาม Pillar I  

3. กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุของ ธ.พ. (ICAAP) 

ธปท. มีหน้าที!ตรวจสอบความถกูต้องในการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar II และ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ ICAAP ซึ!งรวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress test) เพื!อประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และการจดัทาํ
แผนเงินกองทุน (Capital Plan) ของ ธพ. 

หลักการข้อที  1 

หลักการข้อที  2 

หลักการข้อที  4 

หลกการขอท 1

หลักการข้อที  2ั ้ ี     

หลกัการข้อที! 2 
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Pillar II: หลกัการที! 4 

ขั "นตอนการดาํเนินการของ ธปท. 
1. ให้ ธพ. ปรบัปรงุระบบบริหารความเสี!ยงให้สอดคล้องกบัความเสี!ยงที!มีอยู่ 
2. สั !งการให้ ธพ. ลดปริมาณและความเสี!ยงลง จนกว่าจะสามารถปรบัปรงุระบบ

บริหารความเสี!ยงได้ 

3. พิจารณาดาํเนินมาตรการให้ ธพ. ดาํรงเงินกองทนุสงูกว่าเกณฑข์ั "นตํ!าที!กาํหนด 
หรือเสนอแผนเพิ!มเงินกองทนุ 

4. สั !งการ ให้ ธพ. ระงบัการทาํธรุกรรม และให้เสนอโครงการแก้ไขฐานะและการ
ดาํเนินงาน หรือ หาก ธพ.มีการดาํเนินงานที!เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน ธปท. อาจกาํหนดมาตราแก้ไขตามนัยมาตรา 90  

ธปท.อาจดาํเนินการ/เข้าแทรกแซง ธพ. แต่เนิ! นๆ เพื!อป้องกนัไม่ให้เงินกองทุนของ ธพ. 
ตํ!ากว่าระดบัที!กาํหนด โดย ธปท. อาจสั !งการให้ ธพ. ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรพัยเ์สี!ยงเพิ!มขึ"นจากที!กาํหนด หากเหน็ว่าความเสี!ยงของ ธพ. อยู่ในระดบัสงูเกิน
สมควร และไม่สามารถแก้ไขให้ได้ภายในเวลาที!กาํหนด 

หลักการข้อที  1 

หลักการข้อที  2 

หลักการข้อที  3 หลกการขอท 3

หลกัการข้อที! 4 
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ธพ. ต้องมีกระบวนการ ICAAP ที!สอดคล้องกบั
ระดบัความเสี!ยง และมีการจดัทาํแผนการดาํรง
เงินกองทุน ที!ครอบคลมุทั "งภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต 

ส่วนที! ธพ. พึงปฏิบติั 

หลกัการข้อที! 4 

ส่วนความรบัผิดชอบของ ธปท. 

หลกัการข้อที! 3 

หลกัการข้อที! 2 

บวนการ ICAAP ที!สอด

หลกัการข้อที! 1 

!!!!

ธปท. มีหน้าที!ตรวจสอบความถกูต้องความ
เหมาะสมของกระบวนการ ICAAP รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิกฤต เพื!อประเมินผลกระทบต่อ
เงินกองทุนและการทาํแผนเงินกองทุน  

ธพ. ควรดาํรงเงินกองทุน สงูกว่าอตัราขั "นตํ!าที!
กาํหนดไว้ตาม Pillar I ให้สอดคล้องกบัระดบั
ความเสี!ยงที!มี 

ธปท. อาจดาํเนินการ/เข้าแทรกแซงแต่โดยเนิ! น 
เพื!อป้องกนัไม่ให้เงินกองทุนของ ธพ. ตํ!ากว่า
ระดบัที!กาํหนด โดย ธปท. อาจสั !งการให้ ธพ. 
ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี!ยง
เพิ!มขึ"นจากที!กาํหนด 

สรปุหลกัการสาํคญั  



สรปุโครงสรา้งการกาํกบัดแูลตาม Basel II 

 

เงินกองทุน 

ความเสี!ยง 

ด้านเครดิต 

ความเสี!ยง 

ด้านปฏิบติัการ 

ความเสี!ยง 

ด้านตลาด 

SA 

FIRB 

AIRB 

SA 

BIA 

AMA 

SA 

IMA 

ICAAP SRP ข้อมูลเงินกองทุน 

ข้อมูลความเสี!ยง 

Pillar I 
Minimum Capital 

Requirements 

Pillar II 
Supervisory Review  

Process 

Pillar III 

Market Discipline 
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กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ICAAP 
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หลกัการสาํคญั 4 ข้อ 

Principle 1 

Internal 

Capital 

Adequacy 

Assessment  

Process 

(ICAAP) +  

(Stress Test) 

Principle 4 

Supervisory 

Action 

Principle 3 

Maintain 

Capital above 

Minimum 

Requirement 

Principle 2 

Supervisory 

Review and 

Evaluation  

Process  

(SREP) 

หลกัการสาํคญั: Pillar II 
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องคป์ระกอบ 5 ด้านของกระบวนการ ICAAP 

 

 

20 

•การกาํกบัดแูลโดยณะกรรมการ ธพ. และผูบ้ริหารระดบัสงู  ICAAP 1 

•การประเมินและการบริหารความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญั ICAAP 2

•การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม ICAAP 3 

•การติดตามและการรายงานที!มีข้อมลูเพียงพอและทนักาล ICAAP 4 

•การสอบทานกระบวนการ ICAAP ICAAP 5 



องคป์ระกอบ 5 ด้านของกระบวนการ ICAAP 
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    เป้าหมายองคก์ร 
 

 

 

     การประเมินฐานะเงินกองทนุภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 

 

 

     การประเมินและบริหารความเสี!ยง 

 

 

 

ปัจจบุนั 

กา
รก

าํก
บัด

แูล
โด

ยค
ณ

ะก
รร

มก
าร

แล
ะผ

ูบ้ริ
หา

รร
ะด

บัส
งู 

การติดตามและการรายงาน 

การระบุ 

ประเภทความเสี!ยง 

(Inherent Risks) 

แผนธรุกิจ/ แผนกลยทุธ ์

การสอบทานกระบวนการ ICAAP 

ความเสี!ยงที!ยอมรบัได้ 

(Risk Appetite/ Risk Tolerance) 

21 

การบริหารและควบคมุความเสี!ยง 

(Quality of Risk Management) 

แผนเงินกองทุน อนาคต 

2 

3 

4 5 

1 
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    การกาํกบัดแูลโดยณะกรรมการ ธพ. และผูบ้ริหารระดบัสงู  1 

• มีการอนุมติักระบวนการ ICAAP  

• ระดบัความเสี!ยงที!ยอมรบัได้ (Risk appetite/ Risk tolerance) 

• นโยบายการบริหารความเสี!ยงและความเพียงพอของเงินกองทนุ 

• นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต 

• มีการการมอบหมายให้ผูบ้ริหารระดบัสงูดแูลกระบวนการ ICAAP 

• รบัผิดชอบและดแูล ICAAP และการทดสอบภาวะวิกฤต 

• จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการสอบทาน 

• สื!อสารให้ผูเ้กี!ยวข้องในองคก์รทราบและเข้าใจอย่างทั !วถึง  

คณะกรรมการ ธพ. อนุมติัให้มีกระบวนการ ICAAP ของ ธพ. 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง 2 

• ความเสี!ยงตาม Pillar 1 และ Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด 

• Pillar 1 risks: CR, MR, OR 

• Pillar 2 risks: CCR, IRRBB, LR, SR, RR 

• ความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญัตามลกัษณะและความซบัซ้อนของธรุกิจ 

• Pillar 2 risks: Model risk, IT risk, Transfer risk, etc.  

ธพ. มีการระบปุระเภทความเสี!ยงซึ!งครอบคลมุความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญั 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง 2 

ธพ. มีกระบวนการบริหารความเสี!ยงครบทกุประเภทความเสี!ยงที!กาํหนด 

รวมทั "ง มีการพิจารณาควรมีเงินกองทนุมารองรบัในแต่ละความเสี!ยง 

•  มีกระบวนระบแุละการบริหารความเสี!ยงที!ดีทั "งในเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ 

• เชิงปริมาณ: การควบคมุความเสี!ยงผา่น limits และ indicators 

ต่างๆ เช่น Credit limits, VaR limits, Liquidity gap, etc. 

• เชิงคณุภาพ: การจดัการความเสี!ยงผา่นกระบวนการบริหารความ
เสี!ยงต่างๆ เช่น Credit process, การปรบัพอรต์การลงทุน, KYC 

• มีการวิเคราะหเ์งินกองทุนที!อาจต้องใช้รองรบัความเสี!ยงประเภทต่างๆ 
หรือใช้วิธีบริหารจดัการความเสี!ยง 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง 2 

1. การกาํหนด limit 

 

 

 

 
0 2 4 6 8 10 12 

VaR (99%) 

2. การจดัการความเส่ียง 
-Credit Process 

-Client suitability, KYC 

-Slow down asset 

growth 

ประเภทความเสี ยง
การควบคมุโดย 

Limits & Indicators

การบรหิาร
จดัการความเสี ยง

ใชเ้งนิกองทนุรองรบัหรอืไม่

1. เครดติ ü ü ใชเ้งนิกองทนุรองรบั
2. ตลาด ü ü ใชเ้งนิกองทนุรองรบั
3. ปฏบิตักิาร ü ü ใชเ้งนิกองทนุรองรบั
4. การกระจกุตวั
     4.1 ลกูหนี"รายใหญ่ ü ü ใชเ้งนิกองทนุรองรบัหากเกนิเกณฑ ์ธปท.

     4.2 ภาคธุรกจิ ü ü ใชเ้งนิกองทนุรองรบัหากเกนิเกณฑ ์ธพ.

5. IRRBB ü ü ใชเ้งนิกองทนุรองรบัหากเกนิเกณฑ ์ธปท.

6. สภาพคลอ่ง ü ü ไมใ่ชเ้งนิกองทนุรองรบั
7. กลยุทธ์ ü ไมใ่ชเ้งนิกองทนุรองรบั
8. ชื อเสยีง ü ไมใ่ชเ้งนิกองทนุรองรบั
9. ความเสี ยงอื นๆ ü ü ไมใ่ชเ้งนิกองทนุรองรบั

 

 

 
     ความเสี!ยงจากการกระจกุตวัด้านเครดิต (Credit concentration risk) 

• การให้สินเชื!อ เงินลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือทาํธรุกรรมที! 
คล้ายการให้สินเชื!อแก่กลุ่มลกูหนี"หรือภาคธรุกิจใด  
เป็นจาํนวนสงูมาก ซึ!งหากเกิดความเสียหายขึ"นอาจส่งผลต่อฐานะ
และความสามารถในการดาํเนินงานของ ธพ. อย่างมีนัยสาํคญั 

• การกระจกุตวัของลกูหนี"รายใหญ่  
(Large  borrower concentration)  
• การกระจกุตวัของลกูหนี"ในแต่ละภาคธรุกิจ  

(Sector concentration) 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 



     การกระจกุตวัของลกูหนี"รายใหญ่ (Large borrower concentration)  
• แนวทางการประเมิน 

 พิจารณาจากผลรวมของเงินที! ธพ.ให้สินเชื!อ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั  
หรือทาํธรุกรรมอื!นที!มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื!อแก่ลกูหนี"  
รวมถึงผูที้!มีความเกี!ยวข้อง ที!มียอดคงค้างเกินกว่าร้อยละ 10  
ของเงินกองทนุทั "งสิ"น นับทกุรายรวมกนัมีปริมาณเกินกว่า 3 เท่า 
ของเงินกองทนุทั "งสิ"นของ ธพ.   
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 

 การกระจกุตวัของลกูหนี"ในแต่ละภาคธรุกิจ (Sector concentration) 

• แนวทางการประเมิน 

พิจารณาจากจาํนวนเงินที! ธพ.ให้สินเชื!อ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั  
หรือทาํธรุกรรมที!มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื!อแก่ลูกหนี"ในแต่ละ
ภาคธรุกิจที!มีปริมาณเกินกว่าเพดาน (Industry limit) ที! ธพ. 
กาํหนดหรือไม่   

 ทั "งนี"  ธปท. จะสอบทานความเหมาะสมของ Industry limit ที! ธพ. 
เป็นผูก้าํหนดด้วย 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 



 ความเสี!ยงจากการกระจกุตวัด้านเครดิต (Credit concentration risk) 

• หากมีความเสี!ยงจากการกระจกุตวัด้านเครดิต ให้ ธพ. พิจารณา
ปรบัปรงุระบบการบริหารจดัการความเสี!ยง หรือปรบัลดปริมาณ
ความเสี!ยง (Risk exposure) เพื!อให้ความเสี!ยงดงักล่าวอยู่ในระดบั
ที!เหมาะสมภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน  

• หาก ธพ. ไม่สามารถลดความเสี!ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัที!เหมาะสม
ภายในระยะเวลาที!กาํหนด ธปท.อาจสั !งให้ ธพ. ลดความเสี!ยงหรือ
ดาํรงเงินกองทนุเพิ!มเติม 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 

 ความเสี!ยงด้านอตัราดอกเบี"ยในบญัชีเพื!อการธนาคาร (Interest rate 

risk in the banking book- IRRBB)  

• ความเสียหายต่อรายได้และ/หรือมลูค่าทางเศรษฐกิจ (Economic 

Value) ของ ธพ. จากการเปลี!ยนแปลงของอตัราดอกเบี"ย ซึ!งอาจ
เกิดจากฐานะทั "งในและนอกงบดลุที!อยู่ในบญัชีเพื!อการธนาคาร 
(Banking book) อ้างอิงประกาศ ธปท.ที! สนส.42/2551 เรื!อง
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลความเสี!ยงด้านอตัราดอกเบี"ยในบญัชีเพื!อ
การธนาคารของสง. ลงวนัที! 3 สค.51 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 



     ความเสี!ยงด้านอตัราดอกเบี"ยในบญัชีเพื!อการธนาคาร (Interest rate 

risk in the banking book- IRRBB)  

• แนวทางการประเมิน 

ให้ ธพ. ประเมิน IRRBB โดยพิจารณาผลกระทบต่อมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic value) จากการเปลี!ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี"ยอย่างน้อย 200 bps หากมลูค่าทางเศรษฐกิจของ ธพ. 
เปลี!ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 20 ของเงินกองทนุ  
ให้ ธพ. ปรบัลดปริมาณความเสี!ยง (Risk exposure) หรือปรบัปรงุ
วิธีการบริหารจดัการความเสี!ยงให้เหมาะสมภายในระยะเวลาไม่
เกิน 12 เดือน หรือ ธปท. อาจสั !งการให้ ธพ. ปรบัลดความเสี!ยงหรือ
ดาํรงเงินกองทนุเพิ!มเติม 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 

 ความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

• หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการที! ธพ. ไม่สามารถชาํระหนี"สิน
หรือภาระผกูพนัเมื!อถึงกาํหนด เนื!องจากไม่สามารถเปลี!ยน
สินทรพัยเ์ป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุได้เพียงพอ 
หรือสามารถจดัหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทนุที!สงูเกินกว่าระดบัที!
สามารถยอมรบัได้ ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทนุ
ของ ธพ. ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต  
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 



 ความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

• แนวทางในการประเมิน 

ให้ ธพ. ประเมินตามแนวนโยบายการบริหารความเสี!ยงด้านสภาพ
คล่องของสถาบนัการเงิน ลงวนัที! 28 มกราคม 2553 

หากความเสี!ยงด้านสภาพคล่องของ ธพ. อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู  
เช่น ธพ. มี  liquidity mismatch ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ!งสงู
เกินสมควร ธพ. ต้องจดัทาํแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องมารองรบั 
หรือ พิจารณาแนวทางอื!น ๆ ในการบริหารจดัการความเสี!ยง
ดงักล่าว  
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 

 ความเสี!ยงด้านกลยทุธ ์(Strategic risk) 

• หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการกาํหนดแผนกลยทุธ ์แผน
ดาํเนินงาน และการนําไปปฏิบติัที!ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกบั
ปัจจยัภายในที!สาํคญั เช่น จาํนวนคน หรือระบบบริหารความเสี!ยงที! 
ธพ. มีอยู่ เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายนอก อนัอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทนุและการดาํรงอยู่ของกิจการ 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 



 ความเสี!ยงด้านกลยทุธ ์(Strategic risk) 

• แนวทางในการประเมิน 

 ให้ ธพ. ประเมินตามแนวทางการจดัการความเสี!ยงด้านกลยทุธที์!
พึงปฏิบติัที!กาํหนดในคู่มือการตรวจสอบความเสี!ยงสถาบนัการเงิน 
ซึ!ง ธปท. ได้จดัส่งให้ ธพ. ทราบและใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความเสี!ยงของตนเอง ตามหนังสือเวียนที! สกส. (03)ว. 874/2547 

เรื!อง คู่มือตรวจสอบความเสี!ยงสถาบนัการเงิน และการประเมิน
ความเสี!ยงตนเองของสถาบนัการเงิน ลงวนัที! 11 พ.ค. 2547 

 หากความเสี!ยงด้านกลยทุธข์อง ธพ. อยู่ในระดบัสงูเกินสมควร  
ธพ. จะต้องกาํหนดแนวทางบริหารจดัการเพื!อลดความเสี!ยงให้ลง
มาอยู่ในระดบัที!ยอมรบัได้  35 

    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 

 ความเสี!ยงด้านชื!อเสียง (Reputation risk)  

• หมายถึง ความเสี!ยงที!เกิดจากการที!สาธารณชน ซึ!งได้แก่ ลกูค้า  
คู่ค้า นักลงทนุ และผูก้าํกบัดแูล รบัรู้ถึงภาพลกัษณ์ในเชิงลบหรือ
ขาดความเชื!อมั !นใน ธพ. ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือ
เงินกองทนุของ ธพ. ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต  

• ความเสี!ยงด้านชื!อเสียงอาจเกิดจากการปฏิบติัที!ไม่สอดคล้องกบั
จรรยาบรรณ หรือความคาดหวงัของสงัคม หรือมาตรฐานการ
บริการของธรุกิจ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง การบริการที!ไม่เป็นมิตร
กบัลกูค้า  
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 



 แนวทางในการประเมินอาจพิจารณาปัจจยัเหล่านี"ประกอบด้วย 

• ฐานะและความแขง็แกร่งทางการเงินของ ธพ. 

• การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการทาํธรุกิจ 

• การปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการและทางกฎหมาย 

• ประสิทธิภาพในการติดตามเหตกุารณ์ที!มีผลกระทบต่อชื!อเสียง 

• การชี"แจงให้ลกูค้าเข้าใจชดัเจนเกี!ยวกบัความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ"นจากการทาํ
ธรุกรรมกบั ธพ.  

• กลยทุธแ์ละกระบวนการในการสื!อสารประชาสมัพนัธก์บัสาธารณชนและผูมี้
ส่วนได้เสียทกุกลุ่มที!ทนัเวลาและมีประสิทธิผล 

• หากความเสี!ยงด้านชื!อเสียงของ ธพ. อยู่ในระดบัสงูเกินสมควร ธพ. จะต้อง
กาํหนดแนวทางเพื!อลดความเสี!ยงให้ลงมาอยู่ในระดบัที!ยอมรบัได้ 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 

 ความเสี!ยงด้านอื!นๆ ที!มีนัยสาํคญั*  

• ธปท. กาํหนดให้ ธพ.ประเมินความเสี!ยงตามแนวทางที!กล่าวถึง
ข้างต้น อย่างไรกดี็ หาก ธพ. เหน็ว่ามีความเสี!ยงอื!นที!มีนัยสาํคญั 
รวมทั "ง หากมีแนวทางในการประเมินความเสี!ยงแตกต่างจากที! 
ธปท. กาํหนด หาก ธปท.พิจารณาแล้วเหน็ว่ามีความเหมาะสม ธพ. 
กส็ามารถใช้แนวทางดงักล่าวในการประเมินได้ 
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    การประเมินและบริหารความเสี!ยง (Pillar 2 ตามที! ธปท. กาํหนด) 2 
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

• มีการวิเคราะหฐ์านะเงินกองทุนในปัจจบุนัสาํหรบัความเสี!ยงตาม 
Pillar 1 และ Pillar 2 (capital demand และ capital supply)  

• มีผลการประเมินระดบัเงินกองทนุที!อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีรองรบั
ความเสี!ยงประเภทต่างๆ 

• มีผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุในปัจจบุนั 

 

ธพ. มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุปัจจบุนัสาํหรบั 

ความเสี!ยงตาม ICAAP 2 
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

• แผนกลยทุธ ์แผนธรุกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประมาณการ 

ทางการเงิน 3 ปี  
• ผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและ 

ภาวะวิกฤต 3 ปีล่วงหน้า 

• ทดสอบภาวะวิกฤตสาํหรบัความเสี!ยง 4 ด้าน ได้แก่ CR, MR, IRRBB, LR 

• รายละเอียดกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต ดงันี"  
   การกาํหนดสถานการณ์จาํลอง  รายละเอียดพอรต์ที!ใช้ทดสอบ เครื!องมือ/วิธีการ

สมมติฐานที!ใช้ในการทดสอบ และผลการทดสอบภาวะวิกฤต 

 

ธพ. มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุ 3 ปีล่วงหน้า ทั "งภายใต้ 

ภาวะปกติและภายใต้ภาวะวิกฤต 
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

• แผนกลยทุธ ์

• แผนธรุกิจ  
• ประมาณการผลการ

ดาํเนินงาน 

1. สินทรพัยเ์สี!ยง (RWA) 

• ยอดหนี"คงค้าง 

• การเติบโตของสินเชื!อ 

2. แหล่งเงินทนุ (Funding) 

• ยอดเงินฝาก 

• การเติบโตของฐานเงินฝาก 

3. รายได้ (Revenue) 

• NIM 

• การเปลี!ยนแปลงของ NIM 

4. ผลขาดทนุ (Loss) 

• NPL 

• NPL/สินเชื!อคงค้าง 

งบกาํไรขาดทนุ 

Capital Supply 

• Tier 1 Capital 

• Tier 2 Capital 

• Total Capital 

Capital Demand 

• Pillar 1 risk 

• Pillar 2 risk 

• Stress test 

Tier 1 ratio 

BIS ratio 

งบแสดงฐานะการเงิน กลยทุธก์ารดาํเนินธรุกิจ 
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต

Scenarios Setting 

การกาํหนดสถานการณ์
จาํลองต่างๆ ภายใต้ 

ภาวะวิกฤต 

Testing Process 

การทดสอบภาวะวิกฤต
สาํหรบัความเสี!ยง  

4 ด้าน ได้แก่  
CR, MR, IRRBB, LR 

Results 

ผลการทดสอบ 

ภาวะวิกฤตภายใต้
สถานการณ์จาํลองต่างๆ 

Provision, CAR 

1. Capital add-on 

ดาํรงเงินกองทนุเพิ!ม 

2. Contingency Plan 

แผนรองรบัผลกระทบ
จากการทดสอบ 

ภาวะวิกฤต 
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

    Normal Time Stress time 

Mill THB 2557 2558F 2559F 2560F 2558F 2559F 2560F 

Capital Supply 200,332 212,119 232,175 243,326 194,896 199,911 204,702 

Tier 1 155,123 167,231 187,963 199,450 150,351 155,921 160,890 

Tier 2 45,209 44,888 44,212 43,876 44,545 43,990 43,812 

                

Capital Demand 120,245 127,290 133,927 140,903 127,160 129,769 132,912 

Pillar I Capital 113,456 119,456 125,571 131,891 119,441 121,983 125,212 

Pillar II Capital 6,789 7,834 8,356 9,012 7,719 7,786 7,700 

                

Excess Capital 80,087 84,829 98,248 102,423 67,736 70,142 71,790 

Total RWA 1,503,063 1,591,125 1,674,088 1,761,288 1,589,500 1,622,113 1,661,400 

                

CAR 13.33% 13.33% 13.87% 13.82% 12.26% 12.32% 12.32% 
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

• มีการติดตามระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ (Trigger levels)  

• มีการวิเคราะหท์างเลือก (Options) ในการบริหารระดบัเงินกองทุนหรือ
ปรบัลดความเสี!ยง 

• มีการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน (Action plan) เพื!อบริหารระดบั
เงินกองทนุ หรือปรบัลดความเสี!ยงเพื!อรกัษาระดบัเงินกองทนุที!ต้องการ 

 

 

ธพ. มีการจดัทาํแผนเงินกองทุนที!สอดคล้องกบัแผนการดาํเนินธรุกิจและ  
Risk appetite/ Risk tolerance ของ ธพ. ภายใต้ภาวะปกติและวิกฤต 



 

 

 
• ตวัอย่าง Trigger Level 

– ธพ. มีการกาํหนด Trigger level ของเงินกองทนุในระดบัความรนุแรงต่างๆ 
เช่น กาํหนดระดบัความรนุแรงของเงินกองทนุตาม CAR level 

 

 

45 

    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

CAR Level Options/Strategies 

13.0% -รายงานคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

-ติดตามฐานะความเสี!ยงและ BIS Ratio รายเดือน 

12.5% -ติดตามฐานะความเสี!ยงและ BIS Ratio รายสปัดาห ์

-ซื"อผลิตภณัฑป้์องกนัความเสี!ยง เช่น credit insurance  

-ทบทวนและลดการอนุมติัสินเชื!อที!มีความเสี!ยงสงู 

12.0% -ปรบั underwriting standard ให้เข้มงวดขึ"น 

-เตรียมระดมทุนเพิ!มโดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ#  

11.5% -ดาํเนินการออกหุ้นเพิ!มทุน 

 

 

 
• ตวัอย่าง Action Plan 

– กรณีที!ผลการประเมินความเพียงพอเงินกองทนุแสดงว่า ธพ. จะมีเงินกองทนุ 

ไม่เพียงพอ ธพ. จะต้องมีแผนเพิ!มทนุที!มีความชดัเจนในทางปฏิบติั รวมทั "ง
แผนฉุกเฉินเงินกองทนุด้วย  
 

 

 

46 

    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3 

Date Action Plan 

ม.ค.xx - ออกตราสารด้อยสิทธิ# ที!มีลษัณะคล้ายทนุ (Hybrid Tier 1) 

ซึ!งคิดเป็นสดัส่วนสงูสดุไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทนุ
ชั "นที!  1 

มิ.ย. xx - ออกหุ้นสามญัเพิ!มทนุจากผูถื้อหุ้นเดิม 

ธ.ค. xx - ออกหุ้นสามญัหรือหาผูถื้อหุ้นเดิม/ใหม่ 
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• มีหน่วยงานที!รบัผิดชอบจดัทาํรายงานต่างๆ อย่างชดัเจน 

• มีการจดัการข้อมลูเกี!ยวกบัความเพียงพอของเงินกองทุนที!ดีเพียงพอ 

• มีการจดัทาํเอกสารประกอบการพฒันากระบวนการ ICAAP  

อย่างเป็นระบบ 

• มีการจดัทาํรายงานเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูเพื!อใช้ในการตดัสินใจในการดาํเนินธรุกิจได้ทนักาล  

    การติดตามและการรายงาน 4 

ธพ. มีการจดัทาํรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน และรายงานอื!นๆ  
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารระดบัสงูตามกาํหนดเวลา  
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• มีนโยบายการสอบทานกระบวนการ ICAAP 

• มีผูร้บัผิดชอบที!เป็นอิสระ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• มีการรายงานผลการสอบทานอย่างน้อยปีละครั "ง เช่น รายงานไปยงั 
Audit committee 

• ผูส้อบทานมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ICAAP และสามารถตั "ง
ข้อสงัเกตเกี!ยวกบัประสิทธิภาพของกระบวนการ ICAAP 

• นําเสนอรายงานและแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการฯ 

    การสอบทานกระบวนการ ICAAP 5 

ธพ. มีนโยบายการสอบทานกระบวนการ ICAAP และผูร้บัผิดชอบ 

ที!เป็นอิสระ 



DIALOGUE 

 

CHALLENGE 

Identify and assess all material 

risks; identify controls to 

mitigate the risks 

ICAAP 

process/results 

fully satisfactory 

ICAAP SREP 

IN
T

E
R

N
A

L
 

G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

 

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

plan 

PRODUCE ICAAP NUMBER 

AND ASSESSMENT 

Identify, review and evaluate all 
risk factors and control 

factors/RAS 

*Assess, review and evaluate 

the ICAAP 

SREP CONCLUSIONS 

Assess, review and evaluate 

compliance with minimum 

standards set in Directive 

Supervisory 

evaluation of 

on-going 

compliance 

with minimum 

standards & 

requirements 

Pillar 1 

minimum 

regulatory 

capital 

Capital 

allocated for 

Pillar 2 

Specific own 

funds 

requirement 

Whole ranged of 

available prudential 

measures (Art 136) 

including own funds 

CAPITAL 

ICAAP results 

*Narrow scope 

supervisory review 

Source: CEBS CP03 revised 26 January 2006 

ICAAP 

process/results 

not fully 

satisfactory 

Systems & 

Controls 
Provisioning 

Restriction of 

Business 

Reduction of 

inherent risk 

Pillar II 

Ratio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 + Minimum Capital Ratio 

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 

+ Countercyclical Buffer 0 – 2.5 
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Questions and Answers 

51 


