
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลโดยทางการ Pillar II 

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) 

ฝ่ายตรวจสอบความเสี!ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

แนวทางการกาํกบัดแูลของ ธปท. 



 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที! สกส. 5/2552 เรื!อง หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ (Pillar 2) ลงวนัที! 21 สิงหาคม 
2552 ซึ!งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที! 126 ตอนพิเศษ 
142 ง  เมื!อวนัที! 29 กนัยายน 2552 ซึ!งมีผลบงัคบัใช้ตั "งแต่วนัถดัจาก
วนัที!ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

แนวทางการกาํกบัดแูลในประเทศไทย: Pillar 2 

 

มุมมองของ ธปท. ต่อ Pillar II 

• ICAAP เป็นความรบัผิดชอบของธพ. Board of Directors และ Senior 

Management ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ ICAAP และผลกัดนัให้
เป็นส่วนหนึ!งของการบริหารความเสี!ยงโดยรวมของธพ. รวมถึง 

การดแูลให้ธพ.มีเงินกองทนุที!เหมาะสมกบัความเสี!ยงของธพ.  
(Risk Profile) 

• ICAAP และกระบวนการสอบทานควรเป็น Forward looking คือ 

ควรครอบคลมุถึงภาวะวิกฤต และผลกระทบจากความผนัผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ 

• กระบวนการ ICAAP ต้องมีคณุภาพเพียงพอ เหมาะสมกบัขนาด 

และความซบัซ้อนของธรุกิจ 
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• ธพ. ต้องมีระบบบริหารความเสี!ยงที!ดี และต้องดาํรงเงินกองทุนให้
เพียงพอและสามารถรองรบัความเสี!ยงทั "งในปัจจบุนัและอนาคต  
และทั "งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

• ธพ. ต้องมีการพฒันากระบวนการ ICAAP อย่างต่อเนื!อง 

• ธปท. จะ review ICAAP ของธพ. และมีการ dialogue ระหว่างกนั  
โดยหากพบว่า ธพ. มี ICAAP ที!ไม่เหมาะสม ธปท. มีอาํนาจในการ
พิจารณาดาํเนินการกบั ธพ. ได้  
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มุมมองของ ธปท. ต่อ Pillar II 

ICAAP Report 

• จดัทาํประจาํทกุปี และจดัส่งให้ ธปท.  ภายในไตรมาสที! 1 

• ครอบคลมุกลยทุธแ์ละแผนธรุกิจ 2-3 ปี  
รวมถึงข้อมลูสาํคญัทางการเงิน  

• ภาพรวมโครงสร้างการกาํกบัดแูลและการบริหารงาน 

• ภาพรวมกระบวนการ ICAAP การบริหารความเสี!ยง 

การวางแผนเงินกองทนุ และการจดัทาํ Stress test   
• การรายงานและการสอบทาน 
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ประเดน็การกาํกบัดแูลที!สาํคญั 

• การกาํกบัดแูลโดยคณะกรรมการ สง.  

 ธพ. มีความพร้อมในการจดัเตรียมกระบวนการ ICAAP และสามารถ
ปฏิบติัได้ตามแนวทางขั "นตํ!า โดยคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหาร
ระดบัสงูได้อนุมติันโยบายต่างๆ เกี!ยวกบักระบวนการ ICAAP แล้ว  

  - ระดบัความเสี!ยงที!ยอมรบัได้ Risk appetite/ Risk Tolerance 

  - นโยบายการบริหารความเสี!ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน 

  - นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต  
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ประเดน็การกาํกบัดแูลที!สาํคญั 



• การกาํหนดระดบัความเสี!ยงที!ยอมรบัได้  
Risk Appetite/ Risk Tolerance 

 ภาพรวมการบริหารความเสี!ยงโดยรวมของ สง. ปรชัญาการบริหาร
ความเสี!ยงของ สง. ระดบัความเสี!ยงสงูสดุที!สามารถยอมรบัได้  
สง. ส่วนใหญ่มีการกาํหนดเป้าหมายอตัราส่วนเงินกองทุนขั "นตํ!า 

ที!ตวัเองจะดาํรง  

• การบริหารจดัการความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญั  

 แนวทางและกระบวนการระบ ุประเมิน ติดตามและบริหารจดัการ
ความเสี!ยงที!มีนัยสาํคญัของธนาคาร รวมถึงวิธีและเครื!องมือที!ใช้ใน
การบริหารความเสี!ยง และบคุลากร 
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ประเดน็ที!สาํคญั 

• การจดัทาํ Stress test  

 แนวทางและกระบวนการในการกาํหนดสมมติฐาน วิธีและเครื!องมือ 

ที!ใช้ในการจดัทาํ Stress test ผลกระทบของการจดัทาํ Stress test 
และการนําผลการทดสอบไปใช้งาน 

• การดแูลความเพียงพอและแผนเงินกองทุน 

 มาตรการที!ใช้ในการติดตามดแูลรกัษาระดบัเงินกองทุนให้เพียงพอ
และเหมาะสมกบัระดบัความเสี!ยงของ สง. ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต 
รวมถึงแผนเงินกองทนุ 
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ประเดน็ที!สาํคญั 



ตวัอย่างการสรปุผล 

ตวัอย่าง ABC 
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ธนาคาร ABC               (ข้อมูลจากรายงาน ICAAP ของธนาคาร ณ สิ! น มี.ค. 55) 

ภาพรวมกระบวนการ ICAAP 

· กระบวนการ ICAAP ของธนาคารอยู่ในระดบัพอใช้  มีการอนุมติันโยบายต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้อง 
เช่น ICAAP Policy,  Stress Test Policy และ Risk Appetite รวมทั "ง มีการมอบหมายหน้าที!
ความรบัผิดชอบในดแูลความเสี!ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นประจาํ   
อย่างไรกต็าม กระบวนการ ICAAP ของธนาคารอยู่บนพื"นฐานของการคาํนวณเงินกองทุน
ตามเกณฑข์ั "นตํ!าของทางการเท่านั"น  และอยู่ระหว่างการพฒันาเครื!องมือในการประเมิน
ความเสี!ยงด้านต่าง ๆ เช่น แบบจาํลองด้านเครดิต เป็นต้น   

· ผลการประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารภายใต้ภาวะวิกฤต  
เงินกองทุน (CAR) ของธนาคารในอนาคต 3 ปี อยู่ในระดบัตํ!าเพียงร้อยละ 8.92 ถึงร้อยละ 
9.03  โดยธนาคารอยู่ในระหว่างการดาํเนินการพิจารณาเพิ!มเงินกองทุน 
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1. Risk Appetite  

เป้าหมายเงินกองทุน
และเพดานความ
เสี!ยงสงูสดุ 

· ธนาคารกาํหนดเป้าหมายการดาํรงเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี!ยง 

ให้ไม่ตํ!ากว่าร้อยละ 12.00 ซึ!งอยู่ในระดบัเดียวกบั ธพ. ไทย  
· ธนาคารกาํหนดตวัชี"วดัความเสี!ยงหลกั (KRI) 35 ตวั  

เพื!อใช้ในการติดตามดแูลเพดานความเสี!ยงสงูสดุระดบัองคก์ร 

และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร โดยมีตวัชี"วดัที!
สาํคญั เช่น CAR  NPL Ratio  ROE  สภาพคล่องส่วนเกิน การ
ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑข์องทางการ และจาํนวนผูร้้องเรียนต่อ
ธนาคาร  เป็นต้น  

 

 
[1]  กลุม่ลูกหน้ีทีม่ ี exposure ของยอดคงค้างตัง้แตร่้อยละ 10.00 ของเงนิกองทุนขึน้ไป 
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2. ความเสี!ยงภายใต้ Pillar 2 

2.1) Credit 

Concentration Risk 

ความเสี!ยงด้านการกระจกุตวัของสินเชื!ออยู่ในระดบัปานกลาง 
เนื!องจากมีการกระจกุตวัในระดบัที!ตํ!ากว่า Limit ที!ธนาคารกาํหนดและ
เกณฑข์อง ธปท.  แต่การกระจกุตวัของกลุ่มลกูหนี"รายใหญ่และกลุ่ม
ธรุกิจสหกรณ์ฯ มีแนวโน้มเพิ!มขึ"น โดย 

· Large Borrower Concentration: กลุ่มลกูหนี"รายใหญ่ มี
จาํนวน 13 ราย และมียอดคงค้างรวมกนัประมาณ 2.1 เท่าของ
เงินกองทุน ยงัคงตํ!ากว่าหลกัเกณฑ ์Pillar 2 ที!กาํหนดไว้ไม่เกิน  
3 เท่า โดยมีลกูหนี"รายที!สาํคญั เช่น กลุ่ม TTP (ร้อยละ 30)  
กลุ่ม PC (ร้อยละ 22) กลุ่ม KC (ร้อยละ 11) เป็นต้น  

· Sector Concentration: กลุ่มธรุกิจของธนาคารมี 20 กลุ่มฯ 
โดยแต่ละกลุ่มฯ มี Limit ให้อยู่ในช่วงร้อยละ 2 - ร้อยละ 20 
ของสินเชื!อรวม ซึ!งยงัคงอยู่ภายใต้ Limit ที!ธนาคารกาํหนด 
โดยกลุ่มฯ ที!มียอดคงค้างสงูสดุ ได้แก่ ธรุกิจค้าปลีกขายส่ง  
( 16%) อาหาร (10%) และโรงแรม (10%)  
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2. ความเสี!ยงภายใต้ Pillar 2 

2.2) Interest Rate 

Risk in the Banking 

Book (IRRBB) 

ความเสี!ยงด้านอตัราดอกเบี"ยฯ อยู่ในระดบัค่อนข้างตํ!า เนื!องจาก 

· ผลกระทบตามวิธี Economic Value เท่ากบัร้อยละ 8.6 ของ
เงินกองทุน (8.8 พนัล้านบาท) หากอตัราดอกเบี"ยเปลี!ยนแปลงไป  
200 bps ซึ!งตํ!ากว่าหลกัเกณฑ ์Pillar II ที!กาํหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 20 
ของเงินกองทุน 

· ประมาณการรายได้ดอกเบี"ยสทุธิของธนาคารจะลดลง 1.1 พนัล้าน
บาท หากอตัราดอกเบี"ยปรบัลดลง 100 bps ซึ!งตํ!ากว่า Limit ภายใน
ของธนาคารที!กาํหนดไว้ที! 4.5 พนัล้านบาท โดยธนาคารประมาณ
การรายได้ดอกเบี"ยสทุธิทั "งปี 55 ไว้เท่ากบั 30 พนัล้านบาท 

2.3) Liquidity Risk · ธนาคารไม่มีปัญหาสภาพคล่องโดยรวม โดยมีสภาพคล่องส่วนเกิน
สะสมในอีก 1 เดือนข้างหน้า สงูถึง 70 พนัล้านบาท (Limit กาํหนดไว้
ที! 20 พนัล้านบาท)  อย่างไรกดี็ ด้านสกลุดอลลารส์หรฐัฯ มีประมาณ
การกระแสเงินสดสกลุเงินดอลลารส์ะสมรวม 10 วนั -50 ล้าน USD  
ซึ!งอยู่ในการติดตามของธนาคาร (Limit -250 ล้าน USD)  
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2. ความเสี!ยงภายใต้ Pillar 2 

2.4) ความเสี!ยงอื!น ๆ  · ธนาคารได้ให้ความสาํคญักบัความเสี!ยงด้านกลยุทธแ์ละด้านชื!อเสียง
ด้วย โดยกาํหนดให้มีตวัชี"วดั (KRI) ทั "งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
เพื!อติดตามดแูลความเสี!ยงทั "งสองด้านนี"  เช่น  การกาํหนด ROE  

ROA  ดชันีความพึงพอใจของลกูค้า และการติดตามข่าวสารด้านลบ
ของธนาคาร เป็นต้น ซึ!งตวัชี"วดัความเสี!ยงต่าง ๆ เหล่านี"ยงัคงอยู่ 
ในระดบัที!ธนาคารยอมรบัได้ 

3. Stress Test 

3.1) สถานการจ์าํลอง
ที!ใช้ 

· ปัญหาหนี"สาธารณะในยโุรปลกุลาม เศรษฐกิจโลกถดถอย GDP ของ
ไทยปี 55 ขยายตวัที!ร้อยละ 2 และการส่งออกของไทยขยายตวัตํ!ากว่า
ร้อยละ 10 และปรบัตวัดีขึ"นในช่วงปี 56 – 57 

· ธนาคารมีการทาํ Macro – Micro Link เพื!อหาผลกระทบของภาวะ
วิกฤตต่ออตุสาหกรรมแต่ละประเภท และกระทบต่อความสามารถใน
ชาํระหนี"ของลกูหนี"ในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม  
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3. Stress Test 

3.2) ผลการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (ปี 55 -

57) 

· ในปี 55 NPL Ratio เพิ!มขึ"นจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 5 และต้องกนั
สาํรองเพิ!มขึ"นจาํนวน 15.5 พนัล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารขาดทุน
จาํนวน 800 ล้านบาท อย่างไรกต็าม ธนาคารสามารถ 

ทาํกาํไรได้ในปี 56 - 57 จาํนวน 12.9 และ 19.8 พนัล้านบาท   
· CAR ของธนาคารลดลงเหลือร้อยละ 8.02, 8.47  และร้อยละ 9.24 

ในปี 55 - 57 

· สาํหรบัความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารใช้ 3 สถานการณ์
จาํลอง คือ Bank – Specific  Market - Wide และ Combination โดย
ธนาคารจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอสาํหรบัสถานการณ์ 

Combination จาํนวน -5 พนัล้านบาท ในระยะเวลา 7 วนั  
และ -95.8 พนัล้านบาท สาํหรบัระยะเวลา 1 เดือน (ธนาคารอยู่
ระหว่างการปรบัปรงุและหารือ) 
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ประมาณการ CAR (%) 55 56 57 

ภาวะปกติ  14.04 13.03 12.85 

ภาวะวิกฤต  8.02 8.47 9.24 

4. ประมาณการเงินกองทุนในอนาคต 

4.1) CAR ในอนาคต
ภายใต้ภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต 

· ภาวะปกติ: ธนาคารประมาณการแผนการเงิน 3 ปี (ปี 55 – 57) โดย
กาํหนด GDP ไทยขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.8  4.2 และ 4.3 และ
สินเชื!อของธนาคารขยายตวัร้อยละ 6.5  7.8 และ 7.7 โดยมีกาํไร
สทุธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 12.5  19 และ 25 พนัล้านบาท 

· ภาวะวิกฤต: ธนาคารนําผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤต
ข้างต้นมาใช้ประมาณการและวางแผนเงินกองทุนในอนาคตของ
ธนาคาร   
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4. ประมาณการเงินกองทุนในอนาคต 

4.2) มาตรการดแูล
เงินกองทุนและ 

การเพิ!มทุน 

· ธนาคารกาํหนดมาตรการในการติดตามดแูลและรกัษาระดบั
เงินกองทุน โดยกาํหนดให้มี Trigger Level ตามระดบัของ
เงินกองทุน 5 ระดบั พร้อมทั "งแนวทางในการดาํเนินการหาก CAR 
ลดลงจนแตะระดบั Trigger ต่าง ๆ เช่น หาก CAR อยู่ในช่วงร้อยละ 
11.50 - ร้อยละ 12.50 ธนาคารจะดาํเนินการเพิ!มระดบัเงินกองทุน
ภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยการพิจารณาออกตราสารหนี"หรือ
ตราสารทุนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็นต้น 

· ธนาคารอยู่ระหว่างการออกหุ้นสามญัเพิ!มทุน (Tier 1) จาํนวน 10 

พนัล้านบาท และออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Tier 2) จาํนวน 8 พนัล้านบาท 
รวม 18 พนัล้านบาท  ทั "งนี"  หากเทียบกบัเงินกองทุนและสินทรพัย์
เสี!ยงของธนาคาร ณ สิ"น ก.ย. 55 จะส่งผลให้ธนาคาร 

มีเงินกองทุนเพิ!มขึ"นเป็น 118 พนัล้านบาท  และ CAR เพิ!มขึ"นจาก
ร้อยละ 12.92 เป็น ร้อยละ 16.11  

20 

5. ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ 

· Key Risk Indicators (KRI) ที!ธนาคารใช้เป็นเพดานความเสี!ยงสงูสดุที!
ยอมรบัได้บางตวั ยงัขาดคณุลกัษณะที!สาํคญัในการเป็นตวัชี"วดัความ
เสี!ยงที!ดี 

· ธนาคารอยู่ระหว่างการพฒันาเครื!องมือในการทาํ Stress test โดยเฉพาะ
การทาํ Macro – Micro Link ไปยงัลกูหนี"รายตวั นออกจากนี"  การ
ประเมินผลกระทบต่อสินเชื!อรายย่อย ยงัขาดข้อมูลเชิงสถิติที!น่าเชื!อถือ
โดยธนาคารอยู่ระหว่างการพฒันาฐานข้อมูล 



ภาพรวม ICAAP 

• ธพ. กาํหนดให้มีกระบวนการ ICAAP ที!สอดคล้องตามลกัษณะของ ธพ. 
บางครั "งอาจไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ 

• ธพ. มีระดบัเงินกองทนุอยู่ในระดบัที!สงูกว่าที!กฎหมายกาํหนด  
และมีเกณฑก์ารดาํรงเงินกองทนุภายในของ ธพ. เอง (Risk appetite, 

Internal CAR) 

• ธพ. บางแห่งมีการประเมินความเสี!ยงตาม Pillar 2 เพิ!มเติมจาก 

ที!กาํหนดไว้ในประกาศ  
• ความแตกต่างของการจดัทาํ Stress test (สมมตฐาน แนวทางและ

วิธีการ เครื!องมือที!ใช้) 
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Questions and Answers 
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