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• Stress test 

• Stress Test ภายใต้การกาํกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

• การจดัทาํ Stress Test  ตามสถานการณ์จาํลองที  ธปท. กาํหนด
(Supervisory Scenario) 

 

 

 

หวัข้อ 
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• การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) เป็นเครื องมือบริหารความเสี ยง  
ที อาศยัทั "งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ในการประเมินความเสียหาย
หรือผลกระทบต่อฐานะและการดาํเนินงานในด้านต่างๆ ของ ธพ.  
ที อาจเกิดขึ"นภายใต้ภาวะวิกฤต ซึ งจะช่วยให้ ธพ. สามารถระบุ
เหตกุารณ์หรือปัจจยัความเสี ยงที อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญั 

และสามารถเตรียมความพร้อมรองรบัได้ 

 

คาํจาํกดัความ 
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ตามหลกัเกณฑก์าร                     
กาํกบัดแูลของ ธปท. 

(Pillar 1) 

 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธพ. กาํหนด (Self       

   developed scenario) 
(Pillar 2) 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธปท. กาํหนด                                             
(   (Supervisory scenarios) 

 

Stress Test ภายใต้การกาํกบัดแูลของ ธปท.
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ตามหลกัเกณฑก์าร                     
กาํกบัดแูลของ ธปท. 

(Pillar 1) 

 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธพ. กาํหนด (Self       

   developed scenario) 
(Pillar 2) 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธปท. กาํหนด                        
(   (Supervisory scenarios) 

 

Stress Test ภายใต้การกาํกบัดแูลของ ธปท.
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• สนส. 94/2551 เรื อง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลความเสี ยงด้านตลาด 
(Market risk)  

• Stress test : Interest rate, Equity, Foreign exchange 

• สนส. 42/2551 เรื อง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลความเสี ยงด้านอตัรา
ดอกเบี"ยในบญัชีเพื อการธนาคาร (Interest rate risk  in bank book)  

• Stress test : Interest rate (100 bps) 

• ฝนส. 156/2553 เรื อง แนวนโยบายการบริหารความเสี ยงด้านสภาพ
คล่องของสถาบนัการเงิน (Liquidity risk) 

• Stress test : Institution-specific crisis ,  

          Market-wide crisis,        

                     Combination of both 

ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล Pillar 1 
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ตามหลกัเกณฑก์าร                     
กาํกบัดแูลของ ธปท. 

(Pillar 1) 

 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธพ. กาํหนด (Self       

   developed scenario) 
(Pillar 2) 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธปท. กาํหนด                        
(    (Supervisory scenarios) 

 

Stress Test ภายใต้การกาํกบัดแูลของ ธปท.
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• สนส. 5/2552 เรื อง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลเงินกองทนุโดยทางการ 
(Pillar 2)  

• วตัถปุระสงคเ์พื อให้ ธพ. มีระบบการบริหารความเสี ยงที ดีและ 

มีเงินกองทนุเพียงพอที จะรองรบัความเสี ยงที มีนัยสาํคญั 

ทั "งในปัจจบุนัและอนาคตและทั "งภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
โดย ธพ. ต้องจดัให้มีกระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process) เพื อใช้ในการวางแผนกองทนุ (2-3 ปี) 

• การจดัทาํ Stress test เป็นส่วนหนึ งของกระบวนการ ICAAP  
• Stress test : Credit risk, Market risk, Liquidity risk 

Pillar 2 ตามสถานการณ์ที  ธพ. กาํหนด (Self-developed) 
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ตามหลกัเกณฑก์าร                     
กาํกบัดแูลของ ธปท. 

(Pillar 1) 

 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธพ. กาํหนด (Self       

   developed scenario) 
(Pillar 2) 

ตามสถานการณ์จาํลอง 

ที  ธปท. กาํหนด                        
(    (Supervisory scenarios) 

 

Stress Test ภายใต้การกาํกบัดแูลของ ธปท.
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• เมื อ ธปท. พิจารณาว่ามีเหตกุารณ์สาํคญัที อาจส งผลกระทบต อฐา
นะและการดาํเนินงานของ ธพ. อย่างมีนัยสาํคญั 

• เพื อประเมินเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย ์และเสถียรภาพ
ทางการเงิน รวมถึงประเมินความสามารถในการรองรบัผลกระทบของ 
ธพ. โดยพิจารณาจากความเพียงพอของเงินสาํรอง (Provision) และ
เงินกองทนุ (Capital)  

ตามสถานการณ์ที  ธปท. กาํหนด (Supervisory Scenario) 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธปท. ประเมินการจดัทาํ Stress Test 

- ความสมเหตสุมผลของ Stress Test Scenario      
และความเหมาะสมกบั ธพ. 
- วิธีการประเมิน กระบวนการทดสอบ และ
ผลกระทบ (Methodology and Outcome) 

- ใช้ผลในพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทุน 

และแผนการเตรียมพร้อมรองรบัความเสียหายที 
จะเกิดขึ"น (Contingency plan) 

 

ธนาคารพาณิชย ์

แนวทางของ ธพ. ในการจดัทาํ Stress Test 

-  บทบาทหน้าที และความรบัผิดชอบของ  
   คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  
-  ความเสี ยงที ต้องทดสอบในภาวะวิกฤต 

-  แนวทางการกาํหนดสถานการณ์ จาํลอง 

   และปัจจยัความเสี ยง 

-  การพิจารณาผลกระทบ และการ  
   เตรียมการรองรบัผลกระทบ 

 

แนวทางการกาํกบัดแูลการจดัทาํ Stress Test 

ตวัอย่าง สถานการณ์จาํลองที  ธปท. กาํหนดให้ ธพ. จดัทาํ 

 

สถานการณ์ที  ธปท. กาํหนด (Supervisory Scenario) 

•  Recession in US economyของ ธพ. เมื อปี 2551 

• การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากของ DPA เมื อปี 2554 

• QE Tapering และ Economic Slowdown เมื อปี 2556 

• ผลกระทบจากปัจจยัทางการเมืองและความเชื อมั  น เมื อปี 2557 

•  Stress test  โครงการ FSAP ร่วมกบั IMF & World bank เมื อปี 2549 
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การจดัทาํ Stress test ตาม Supervisory Scenario 

    วตัถปุระสงค ์ 

1. เป็นเครื องมือในการกาํหนดนโยบายการรกัษาเสถียรภาพทางการเงิน 
(Financial Stability) และการกาํกบัดแูลสถาบนัการเงิน 

2. ใช้ในการพิจารณาความเพียงพอของเงินกองทนุของระบบธนาคารและ
รายธนาคาร 

3. เสริมสร้างความเชื อมั  นของประชาชนต่อระบบธนาคาร 

4. เป็นเครื องมือที ช่วยในการปรบัปรุงและสร้างมาตรฐาน ในด้านการ
บริหารความเสี ยงและเงินกองทุนของธนาคาร  

5. ช่วยให้ Regulator เข้าใจรูปแบบธุรกิจและความเสี ยงของธนาคาร 

มากขึ"น  ช่วยให้การวิเคราะหมี์ความถกูต้องชดัเจนมากขึ"น 

 

ธปท. 
กาํหนด  

Key 

Factors 

ธพ. กาํหนด
ปัจจยัเสี ยง

เพิ มเติม 

(Research/ 

Risk) 

ประเมินผล
กระทบต่อ

พอรต์สินเชื อ 
เงินลงทุน 

สภาพคล่อง 

(risk / 

business) 

สรปุผลโดย
เชื อมโยงทุก

ความเสี ยงเข้า
ด้วยกนั 

(Risk / Finance) 

สรปุผลต่อ 
NPL สาํรอง 

และ BIS 

(Risk / 

Finance) 

Bank of Thailand’s Scenario  

Key risk factors Current 

(9.Dec.13) 

Moderate Severe 

 10 Yr Gov Yield USA 2.80% 3.80% 4.50% 

 10 Yr Gov Yield Thai 4.06% 5.00% 7.00% 

THB/USD 32.14 33.00 36.00 

 SET Index 1,367.42 1000.00 800.00 

 GDP Growth (TH) 2.70% (Q3) 2.00% 0.00% 

US QE Tapering 

Asia Economic Slowdown 

Thai Economic Slowdown 

ประเมินผลกระทบต่อ 

พอรต์สินเชื อ ใน 2 ลกัษณะ 

 

• ประเมินปริมาณ NPL ที 
อาจเพิ มขึ"นในภาพรวมของ
พอรต์ 

 

• ประเมินผลกระทบต่อ
ลูกหนี"ธรุกิจ ผา่น rating และ/

หรอืงบการเงินภายใต้ภาวะ
วิกฤต เป็นรายๆ  เพื อดู
ความเข้มแขง็ของลูกหนี" 
(Customers’ health check) 

การเชื อมโยงผลกระทบระหว่างความเสี ยง 
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แนวทางการจดัทาํ Stress test ตาม Supervisory Scenario 



Bank of Thailand’s Scenario  

Key risk factors Current 

(9.Dec.13) 

Moderate Severe 

 10 Yr Gov Yield USA 2.80% 3.80% 4.50% 

 10 Yr Gov Yield Thai 4.06% 5.00% 7.00% 

 อตัราแลกเปลี ยน THB/USD 32.14 33.00 36.00 

 SET Index 1,367.42 1000.00 800.00 

 GDP Growth (TH) 2.70% (Q3) 2.00% 0.00% 

 Situation     

 QE Tapering P  P  

 เศรษฐกิจเอเชียชะลอตวั (จีน เอเชีย) P P 

 เศรษฐกิจไทยชะลอตวั P P 

Key Risk Factors ที กาํหนด* 

* เพื!อให้มีความยืดหยุน่ ธพ. สามารถกําหนดสมมตฐิานหรือคา่ Risk factors อื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกบัฐานะของ ธพ. เพิ!มเตมิได้ 
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ตวัอย่างสถานการณ์จาํลองที กาํหนด 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

BIS ratio (normal)

กรอบการประเมินผลกระทบต่อเงินสาํรอง เงินกองทุน และ BIS ratio 

BIS ratio 

CET 1 

Tier1 

Macro/ Risk 
Factors NPL 

Δ สาํรองตามเกณฑ ์

  CREDIT RISK. 

   MARKET RISK. 

Macro / Risk 
Factors 

MTM Trading 
portfolio 

Profit or Loss. 

  IRRBB RISK. 
Macro / Risk 

Factors 

 

MTM  AFS  

 portfolio 

. 

Profit or Loss. 

Tier 2  

Rating 

PD 

Key Fin. 

เทียบกบัสาํรอง
ส่วนเกินที มีอยู่ 

กระทบ
เงินกองทุน 
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 3,000  

 5,000  

 2,000  

 1,500  
 1,000  

 1,200  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

Loss Buffer

1 500 

กาํไรสุทธิ 

สาํรองตามเกณฑ ์

สาํรองที มีอยู่ 

Impact 1 

Impact  2 สาํรองตามแผนธรุกิจ 

หากไม่ เพียงพอ  
จะไปกระทบกบั
เงินกองทนุของ
ธนาคาร 

ตวัอย่างการพิจารณาผลจากการทาํ Stress test  
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การพิจารณานําผล Stress test ไปใช้ 

1. กรณีภาพรวมของ ธพ. : ใช้ในพิจารณาประกอบทาํนโยบายในการ
รกัษาเสถียรภาพทางการเงิน 

2. กรณีรายธนาคาร 

 

 
Most Likely 

 Moderate 

  Severe 

•เพื อประเมินความเพียงพอของเงินสาํรอง (Provision)  

• เพื อประเมินความสามารถในการรองรบัผลกระทบ 

ที อาจเกิดขึ"น โดยพิจารณาจากความเพียงพอของ 

เงินสาํรอง (Provision) และเงินกองทนุ (Capital) 



Questions and Answers 
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