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

แนวทางการกํากับดูแลของ ธปท.

แนวทางการกํากับดูแลในประเทศไทย: Pillar 2
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที! สกส. 5/2552 เรื!อง หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ลงวันที! 21 สิงหาคม
2552 ซึ!งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที! 126 ตอนพิเศษ
142 ง เมื!อวันที! 29 กันยายน 2552 ซึ!งมีผลบังคับใช้ตงั " แต่วนั ถัดจาก
วันที!ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็ นต้นไป

มุมมองของ ธปท. ต่อ Pillar II
• ICAAP เป็ นความรับผิดชอบของธพ. Board of Directors และ Senior
Management ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ ICAAP และผลักดันให้
เป็ นส่วนหนึ! งของการบริหารความเสี!ยงโดยรวมของธพ. รวมถึง
การดูแลให้ธพ.มีเงินกองทุนที!เหมาะสมกับความเสี!ยงของธพ.
(Risk Profile)
• ICAAP และกระบวนการสอบทานควรเป็ น Forward looking คือ
ควรครอบคลุมถึงภาวะวิกฤต และผลกระทบจากความผันผวนของ
ภาวะเศรษฐกิจ
• กระบวนการ ICAAP ต้องมีคณ
ุ ภาพเพียงพอ เหมาะสมกับขนาด
และความซับซ้อนของธุรกิจ
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มุมมองของ ธปท. ต่อ Pillar II
• ธพ. ต้องมีระบบบริหารความเสี!ยงที!ดี และต้องดํารงเงินกองทุนให้
เพียงพอและสามารถรองรับความเสี!ยงทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต
และทัง" ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
• ธพ. ต้องมีการพัฒนากระบวนการ ICAAP อย่างต่อเนื! อง
• ธปท. จะ review ICAAP ของธพ. และมีการ dialogue ระหว่างกัน
โดยหากพบว่า ธพ. มี ICAAP ที!ไม่เหมาะสม ธปท. มีอาํ นาจในการ
พิจารณาดําเนินการกับ ธพ. ได้
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ICAAP Report
• จัดทําประจําทุกปี และจัดส่งให้ ธปท. ภายในไตรมาสที! 1
• ครอบคลุมกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 2-3 ปี
รวมถึงข้อมูลสําคัญทางการเงิน
• ภาพรวมโครงสร้างการกํากับดูแลและการบริหารงาน
• ภาพรวมกระบวนการ ICAAP การบริหารความเสี!ยง
การวางแผนเงินกองทุน และการจัดทํา Stress test
• การรายงานและการสอบทาน
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ประเด็นการกํากับดูแลที!สาํ คัญ

ประเด็นการกํากับดูแลที!สาํ คัญ
• การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการ สง.
ธพ. มีความพร้อมในการจัดเตรียมกระบวนการ ICAAP และสามารถ
ปฏิบตั ิ ได้ตามแนวทางขัน" ตํา! โดยคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงได้อนุมตั ิ นโยบายต่างๆ เกี!ยวกับกระบวนการ ICAAP แล้ว
- ระดับความเสี!ยงที!ยอมรับได้ Risk appetite/ Risk Tolerance
- นโยบายการบริหารความเสี!ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน
- นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต
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ประเด็นที!สาํ คัญ
• การกําหนดระดับความเสี!ยงที!ยอมรับได้
Risk Appetite/ Risk Tolerance
ภาพรวมการบริหารความเสี!ยงโดยรวมของ สง. ปรัชญาการบริหาร
ความเสี!ยงของ สง. ระดับความเสี!ยงสูงสุดที!สามารถยอมรับได้
สง. ส่วนใหญ่มีการกําหนดเป้ าหมายอัตราส่วนเงินกองทุนขัน" ตํา!
ที!ตวั เองจะดํารง

• การบริหารจัดการความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญ
แนวทางและกระบวนการระบุ ประเมิน ติดตามและบริหารจัดการ
ความเสี!ยงที!มีนัยสําคัญของธนาคาร รวมถึงวิธีและเครื!องมือที!ใช้ใน
การบริหารความเสี!ยง และบุคลากร
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ประเด็นที!สาํ คัญ
• การจัดทํา Stress test
แนวทางและกระบวนการในการกําหนดสมมติฐาน วิธีและเครื!องมือ
ที!ใช้ในการจัดทํา Stress test ผลกระทบของการจัดทํา Stress test
และการนําผลการทดสอบไปใช้งาน

• การดูแลความเพียงพอและแผนเงินกองทุน
มาตรการที!ใช้ในการติดตามดูแลรักษาระดับเงินกองทุนให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับระดับความเสี!ยงของ สง. ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคต
รวมถึงแผนเงินกองทุน
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ตัวอย่างการสรุปผล

ตัวอย่าง ABC
ธนาคาร ABC
(ข้อมูลจากรายงาน ICAAP ของธนาคาร ณ สิ! น มี.ค. 55)
ภาพรวมกระบวนการ ICAAP
· กระบวนการ ICAAP ของธนาคารอยู่ในระดับพอใช้ มีการอนุมตั ิ นโยบายต่าง ๆ ที!เกี!ยวข้อง
เช่น ICAAP Policy, Stress Test Policy และ Risk Appetite รวมทัง" มีการมอบหมายหน้ าที!
ความรับผิดชอบในดูแลความเสี!ยงและความเพียงพอของเงิ นกองทุนเป็ นประจํา
อย่างไรก็ตาม กระบวนการ ICAAP ของธนาคารอยู่บนพืน" ฐานของการคํานวณเงิ นกองทุน
ตามเกณฑ์ขนั " ตํา! ของทางการเท่านัน" และอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื!องมือในการประเมิ น
ความเสี!ยงด้านต่าง ๆ เช่น แบบจําลองด้านเครดิ ต เป็ นต้น
· ผลการประมาณการความเพียงพอของเงิ นกองทุนของธนาคารภายใต้ภาวะวิ กฤต
เงิ นกองทุน (CAR) ของธนาคารในอนาคต 3 ปี อยู่ในระดับตํา! เพียงร้อยละ 8.92 ถึงร้อยละ
9.03 โดยธนาคารอยู่ในระหว่างการดําเนิ นการพิ จารณาเพิ! มเงิ นกองทุน
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1. Risk Appetite
เป้ าหมายเงิ นกองทุน · ธนาคารกําหนดเป้ าหมายการดํารงเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี!ยง
และเพดานความ
ให้ไม่ตาํ! กว่าร้อยละ 12.00 ซึ!งอยู่ในระดับเดียวกับ ธพ. ไทย
· ธนาคารกําหนดตัวชี"วดั ความเสี!ยงหลัก (KRI) 35 ตัว
เสี!ยงสูงสุด
เพื!อใช้ในการติ ดตามดูแลเพดานความเสี!ยงสูงสุดระดับองค์กร
และความเพียงพอของเงิ นกองทุนของธนาคาร โดยมีตวั ชี"วดั ที!
สําคัญ เช่น CAR NPL Ratio ROE สภาพคล่องส่วนเกิ น การ
ปฏิ บตั ิ งานตามหลักเกณฑ์ของทางการ และจํานวนผูร้ ้องเรียนต่อ
ธนาคาร เป็ นต้น
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2. ความเสี!ยงภายใต้ Pillar 2
2.1) Credit
ความเสี!ยงด้านการกระจุกตัวของสิ นเชื!ออยู่ในระดับปานกลาง
Concentration Risk เนื! องจากมีการกระจุกตัวในระดับที!ตาํ! กว่า Limit ที!ธนาคารกําหนดและ
เกณฑ์ของ ธปท. แต่การกระจุกตัวของกลุ่มลูกหนี" รายใหญ่และกลุ่ม
ธุรกิ จสหกรณ์ ฯ มีแนวโน้ มเพิ! มขึน" โดย
· Large Borrower Concentration: กลุ่มลูกหนี" รายใหญ่ มี
จํานวน 13 ราย และมียอดคงค้างรวมกันประมาณ 2.1 เท่าของ
เงิ นกองทุน ยังคงตํา! กว่าหลักเกณฑ์ Pillar 2 ที!กาํ หนดไว้ไม่เกิ น
3 เท่า โดยมีลกู หนี" รายที!สาํ คัญ เช่น กลุ่ม TTP (ร้อยละ 30)
กลุ่ม PC (ร้อยละ 22) กลุ่ม KC (ร้อยละ 11) เป็ นต้น
· Sector Concentration: กลุ่มธุรกิ จของธนาคารมี 20 กลุ่มฯ
โดยแต่ละกลุ่มฯ มี Limit ให้อยู่ในช่วงร้อยละ 2 - ร้อยละ 20
ของสิ นเชื!อรวม ซึ!งยังคงอยู่ภายใต้ Limit ที!ธนาคารกําหนด
โดยกลุ่มฯ ที!มียอดคงค้างสูงสุด ได้แก่ ธุรกิ จค้าปลีกขายส่ง
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( 16%) อาหาร (10%) และโรงแรม (10%)

2. ความเสี!ยงภายใต้ Pillar 2
2.2) Interest Rate
ความเสี!ยงด้านอัตราดอกเบีย" ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างตํา! เนื! องจาก
Risk in the Banking · ผลกระทบตามวิ ธี Economic Value เท่ากับร้อยละ 8.6 ของ
เงิ นกองทุน (8.8 พันล้านบาท) หากอัตราดอกเบีย" เปลี!ยนแปลงไป
Book (IRRBB)
200 bps ซึ!งตํา! กว่าหลักเกณฑ์ Pillar II ที!กาํ หนดไว้ไม่เกิ นร้อยละ 20
ของเงิ นกองทุน
· ประมาณการรายได้ดอกเบีย" สุทธิ ของธนาคารจะลดลง 1.1 พันล้าน
บาท หากอัตราดอกเบีย" ปรับลดลง 100 bps ซึ!งตํา! กว่า Limit ภายใน
ของธนาคารที!กาํ หนดไว้ที! 4.5 พันล้านบาท โดยธนาคารประมาณ
การรายได้ดอกเบีย" สุทธิ ทงั " ปี 55 ไว้เท่ากับ 30 พันล้านบาท
2.3) Liquidity Risk · ธนาคารไม่มีปัญหาสภาพคล่องโดยรวม โดยมีสภาพคล่องส่วนเกิ น
สะสมในอีก 1 เดือนข้างหน้ า สูงถึง 70 พันล้านบาท (Limit กําหนดไว้
ที! 20 พันล้านบาท) อย่างไรก็ดี ด้านสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีประมาณ
การกระแสเงิ นสดสกุลเงิ นดอลลาร์สะสมรวม 10 วัน -50 ล้าน USD
ซึ!งอยู่ในการติ ดตามของธนาคาร (Limit -250 ล้าน USD)
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2. ความเสี!ยงภายใต้ Pillar 2
2.4) ความเสี!ยงอื!น ๆ · ธนาคารได้ให้ความสําคัญกับความเสี!ยงด้านกลยุทธ์และด้านชื!อเสียง
ด้วย โดยกําหนดให้มีตวั ชี"วดั (KRI) ทัง" เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
เพื!อติ ดตามดูแลความเสี!ยงทัง" สองด้านนี" เช่น การกําหนด ROE
ROA ดัชนี ความพึงพอใจของลูกค้า และการติ ดตามข่าวสารด้านลบ
ของธนาคาร เป็ นต้น ซึ!งตัวชี"วดั ความเสี!ยงต่าง ๆ เหล่านี" ยงั คงอยู่
ในระดับที!ธนาคารยอมรับได้
3. Stress Test
3.1) สถานการ์จาํ ลอง · ปัญหาหนี" สาธารณะในยุโรปลุกลาม เศรษฐกิ จโลกถดถอย GDP ของ
ไทยปี 55 ขยายตัวที!ร้อยละ 2 และการส่งออกของไทยขยายตัวตํา! กว่า
ที!ใช้
ร้อยละ 10 และปรับตัวดีขึน" ในช่วงปี 56 – 57
· ธนาคารมีการทํา Macro – Micro Link เพื!อหาผลกระทบของภาวะ
วิ กฤตต่ออุตสาหกรรมแต่ละประเภท และกระทบต่อความสามารถใน
ชําระหนี" ของลูกหนี" ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
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3. Stress Test
3.2) ผลการทดสอบ · ในปี 55 NPL Ratio เพิ! มขึน" จากร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 5 และต้องกัน
ภาวะวิ กฤต (ปี 55 สํารองเพิ! มขึน" จํานวน 15.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ธนาคารขาดทุน
57)
จํานวน 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารสามารถ
ทํากําไรได้ในปี 56 - 57 จํานวน 12.9 และ 19.8 พันล้านบาท
· CAR ของธนาคารลดลงเหลือร้อยละ 8.02, 8.47 และร้อยละ 9.24
ในปี 55 - 57
· สําหรับความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารใช้ 3 สถานการณ์
จําลอง คือ Bank – Specific Market - Wide และ Combination โดย
ธนาคารจะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอสําหรับสถานการณ์
Combination จํานวน -5 พันล้านบาท ในระยะเวลา 7 วัน
และ -95.8 พันล้านบาท สําหรับระยะเวลา 1 เดือน (ธนาคารอยู่
ระหว่างการปรับปรุงและหารือ)
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4. ประมาณการเงิ นกองทุนในอนาคต
4.1) CAR ในอนาคต · ภาวะปกติ : ธนาคารประมาณการแผนการเงิ น 3 ปี (ปี 55 – 57) โดย
ภายใต้ภาวะปกติ
กําหนด GDP ไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 4.2 และ 4.3 และ
และภาวะวิ กฤต
สิ นเชื!อของธนาคารขยายตัวร้อยละ 6.5 7.8 และ 7.7 โดยมีกาํ ไร
สุทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 12.5 19 และ 25 พันล้านบาท
· ภาวะวิ กฤต: ธนาคารนําผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิ กฤต
ข้างต้นมาใช้ประมาณการและวางแผนเงิ นกองทุนในอนาคตของ
ธนาคาร
ประมาณการ CAR (%)
55
56
57
14.04
13.03
12.85
ภาวะปกติ
ภาวะวิ กฤต
8.02
8.47
9.24
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4. ประมาณการเงิ นกองทุนในอนาคต
4.2) มาตรการดูแล · ธนาคารกําหนดมาตรการในการติ ดตามดูแลและรักษาระดับ
เงิ นกองทุนและ
เงิ นกองทุน โดยกําหนดให้มี Trigger Level ตามระดับของ
การเพิ! มทุน
เงิ นกองทุน 5 ระดับ พร้อมทัง" แนวทางในการดําเนิ นการหาก CAR
ลดลงจนแตะระดับ Trigger ต่าง ๆ เช่น หาก CAR อยู่ในช่วงร้อยละ
11.50 - ร้อยละ 12.50 ธนาคารจะดําเนิ นการเพิ! มระดับเงิ นกองทุน
ภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยการพิ จารณาออกตราสารหนี" หรือ
ตราสารทุนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็ นต้น
· ธนาคารอยู่ระหว่างการออกหุ้นสามัญเพิ! มทุน (Tier 1) จํานวน 10
พันล้านบาท และออกหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ (Tier 2) จํานวน 8 พันล้านบาท
รวม 18 พันล้านบาท ทัง" นี" หากเทียบกับเงิ นกองทุนและสิ นทรัพย์
เสี!ยงของธนาคาร ณ สิ" น ก.ย. 55 จะส่งผลให้ธนาคาร
มีเงิ นกองทุนเพิ! มขึน" เป็ น 118 พันล้านบาท และ CAR เพิ! มขึน" จาก
ร้อยละ 12.92 เป็ น ร้อยละ 16.11
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5. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
· Key Risk Indicators (KRI) ที!ธนาคารใช้เป็ นเพดานความเสี!ยงสูงสุดที!
ยอมรับได้บางตัว ยังขาดคุณลักษณะที!สาํ คัญในการเป็ นตัวชี"วดั ความ
เสี!ยงที!ดี
· ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื!องมือในการทํา Stress test โดยเฉพาะ
การทํา Macro – Micro Link ไปยังลูกหนี" รายตัว นออกจากนี" การ
ประเมิ นผลกระทบต่อสิ นเชื!อรายย่อย ยังขาดข้อมูลเชิ งสถิ ติที!น่าเชื!อถือ
โดยธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล
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ภาพรวม ICAAP
• ธพ. กําหนดให้มีกระบวนการ ICAAP ที!สอดคล้องตามลักษณะของ ธพ.
บางครัง" อาจไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้
• ธพ. มีระดับเงินกองทุนอยู่ในระดับที!สงู กว่าที!กฎหมายกําหนด
และมีเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนภายในของ ธพ. เอง (Risk appetite,
Internal CAR)
• ธพ. บางแห่งมีการประเมินความเสี!ยงตาม Pillar 2 เพิ!มเติมจาก
ที!กาํ หนดไว้ในประกาศ
• ความแตกต่างของการจัดทํา Stress test (สมมตฐาน แนวทางและ
วิธีการ เครื!องมือที!ใช้)
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Questions and Answers
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