Stress testing
ฝ่ ายตรวจสอบความเสียงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิ น
สิ งหาคม 2557
1

หัวข้อ
• Stress test
• Stress Test ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
• การจัดทํา Stress Test ตามสถานการณ์จาํ ลองที ธปท. กําหนด
(Supervisory Scenario)
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คําจํากัดความ
• การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) เป็ นเครืองมือบริหารความเสียง
ทีอาศัยทัง" วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการประเมินความเสียหาย
หรือผลกระทบต่อฐานะและการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของ ธพ.
ทีอาจเกิดขึน" ภายใต้ภาวะวิกฤต ซึงจะช่วยให้ ธพ. สามารถระบุ
เหตุการณ์ หรือปัจจัยความเสียงทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
และสามารถเตรียมความพร้อมรองรับได้
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Stress Test ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท.
ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลของ ธปท.
(Pillar 1)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธพ. กําหนด (Self
developed scenario)
(Pillar 2)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธปท. กําหนด
( (Supervisory scenarios)
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Stress Test ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท.
ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลของ ธปท.
(Pillar 1)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธพ. กําหนด (Self
developed scenario)
(Pillar 2)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธปท. กําหนด
( (Supervisory scenarios)
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ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล Pillar 1
• สนส. 94/2551 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสียงด้านตลาด
(Market risk)
• Stress test : Interest rate, Equity, Foreign exchange

• สนส. 42/2551 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสียงด้านอัตรา
ดอกเบีย" ในบัญชีเพือการธนาคาร (Interest rate risk in bank book)
• Stress test : Interest rate (100 bps)

• ฝนส. 156/2553 เรือง แนวนโยบายการบริหารความเสียงด้านสภาพ
คล่องของสถาบันการเงิน (Liquidity risk)
• Stress test : Institution-specific crisis ,
Market-wide crisis,
Combination of both
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Stress Test ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท.
ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลของ ธปท.
(Pillar 1)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธพ. กําหนด (Self
developed scenario)
(Pillar 2)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธปท. กําหนด
( (Supervisory scenarios)
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Pillar 2 ตามสถานการณ์ที ธพ. กําหนด (Self-developed)
• สนส. 5/2552 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ
(Pillar 2)

• วัตถุประสงค์เพือให้ ธพ. มีระบบการบริหารความเสียงทีดีและ
มีเงินกองทุนเพียงพอทีจะรองรับความเสียงทีมีนัยสําคัญ
ทัง" ในปัจจุบนั และอนาคตและทัง" ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
โดย ธพ. ต้องจัดให้มีกระบวนการ ICAAP (Internal Capital Adequacy
Assessment Process) เพือใช้ในการวางแผนกองทุน (2-3 ปี )
• การจัดทํา Stress test เป็ นส่วนหนึ งของกระบวนการ ICAAP
• Stress test : Credit risk, Market risk, Liquidity risk
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Stress Test ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท.
ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลของ ธปท.
(Pillar 1)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธพ. กําหนด (Self
developed scenario)
(Pillar 2)

ตามสถานการณ์ จาํ ลอง
ที ธปท. กําหนด
( (Supervisory scenarios)

9

ตามสถานการณ์ที ธปท. กําหนด (Supervisory Scenario)
• เมือ ธปท. พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ สาํ คัญทีอาจส งผลกระทบต อฐา
นะและการดําเนินงานของ ธพ. อย่างมีนัยสําคัญ

• เพือประเมินเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ และเสถียรภาพ
ทางการเงิน รวมถึงประเมินความสามารถในการรองรับผลกระทบของ
ธพ. โดยพิจารณาจากความเพียงพอของเงินสํารอง (Provision) และ
เงินกองทุน (Capital)
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แนวทางการกํากับดูแลการจัดทํา Stress Test
ธนาคารพาณิ ชย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวทางของ ธพ. ในการจัดทํา Stress Test
- บทบาทหน้ าทีและความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
- ความเสียงทีต้องทดสอบในภาวะวิ กฤต
- แนวทางการกําหนดสถานการณ์ จําลอง
และปัจจัยความเสียง
- การพิ จารณาผลกระทบ และการ
เตรียมการรองรับผลกระทบ

ธปท. ประเมิ นการจัดทํา Stress Test
- ความสมเหตุสมผลของ Stress Test Scenario
และความเหมาะสมกับ ธพ.
- วิ ธีการประเมิ น กระบวนการทดสอบ และ
ผลกระทบ (Methodology and Outcome)
- ใช้ผลในพิ จารณาความเพียงพอของเงิ นกองทุน
และแผนการเตรียมพร้อมรองรับความเสียหายที
จะเกิ ดขึ"น (Contingency plan)
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สถานการณ์ที ธปท. กําหนด (Supervisory Scenario)
ตัวอย่าง สถานการณ์ จาํ ลองที ธปท. กําหนดให้ ธพ. จัดทํา
• Stress test โครงการ FSAP ร่วมกับ IMF & World bank เมือปี 2549

• Recession in US economyของ ธพ. เมือปี 2551
• การลดวงเงิ นคุ้มครองเงิ นฝากของ DPA เมือปี 2554
• QE Tapering และ Economic Slowdown เมือปี 2556
• ผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและความเชือมัน เมือปี 2557
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การจัดทํา Stress test ตาม Supervisory Scenario
วัตถุประสงค์
1. เป็ นเครืองมือในการกําหนดนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิ น
(Financial Stability) และการกํากับดูแลสถาบันการเงิ น
2. ใช้ในการพิ จารณาความเพียงพอของเงิ นกองทุนของระบบธนาคารและ
รายธนาคาร
3. เสริ มสร้างความเชือมันของประชาชนต่อระบบธนาคาร
4. เป็ นเครืองมือที ช่ วยในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน ในด้ านการ
บริ หารความเสียงและเงิ นกองทุนของธนาคาร
5. ช่วยให้ Regulator เข้าใจรูปแบบธุรกิ จและความเสี ยงของธนาคาร
มากขึน" ช่วยให้การวิ เคราะห์มีความถูกต้องชัดเจนมากขึน"
13

แนวทางการจัดทํา Stress test ตาม Supervisory Scenario
ธพ. กําหนด
ปัจจัยเสียง
เพิ มเติ ม
(Research/
Risk)

ธปท.
กําหนด
Key
Factors

Bank of Thailand’s Scenario
Key risk factors
10 Yr Gov Yield USA
10 Yr Gov Yield Thai
THB/USD
SET Index
GDP Growth (TH)

ประเมิ นผลกระทบต่อ
พอร์ตสิ นเชือ ใน 2 ลักษณะ

Current
(9.Dec.13)

Moderate

Severe

2.80%
4.06%

3.80%
5.00%

4.50%
7.00%

32.14
1,367.42
2.70% (Q3)

33.00
1000.00
2.00%

36.00
800.00
0.00%

US QE Tapering
Asia Economic Slowdown
Thai Economic Slowdown

ประเมิ นผล
กระทบต่อ
พอร์ตสิ นเชือ
เงิ นลงทุน
สภาพคล่อง
(risk /
business)

สรุปผลโดย
เชือมโยงทุก
ความเสียงเข้า
ด้วยกัน
(Risk / Finance)

สรุปผลต่อ
NPL สํารอง
และ BIS
(Risk /
Finance)

การเชือมโยงผลกระทบระหว่างความเสียง

• ประเมิ นปริมาณ NPL ที
อาจเพิ มขึน" ในภาพรวมของ
พอร์ต
• ประเมิ นผลกระทบต่อ
ลูกหนี" ธรุ กิ จ ผ่าน rating และ/
หรืองบการเงิ นภายใต้ภาวะ
วิ กฤต เป็ นรายๆ เพือดู
ความเข้มแข็งของลูกหนี"
(Customers’ health check)
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ตัวอย่างสถานการณ์ จาํ ลองทีกําหนด

Key Risk Factors ทีกําหนด*

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%

อัตราแลกเปลียน THB/USD

32.14

33.00

36.00

1,367.42

1000.00

800.00

2.70% (Q3)

2.00%

0.00%

QE Tapering

P

P

เศรษฐกิ จเอเชียชะลอตัว (จีน เอเชีย)

P

P

เศรษฐกิ จไทยชะลอตัว

P

P

SET Index
GDP Growth (TH)
Situation

* เพื!อให้ มีความยืดหยุน่ ธพ. สามารถกําหนดสมมติฐานหรื อค่า Risk factors อื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับฐานะของ ธพ. เพิ!มเติมได้
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กรอบการประเมินผลกระทบต่อเงินสํารอง เงินกองทุน และ BIS ratio
CREDIT RISK.
Macro/ Risk
Factors

Rating

NPL

PD

เทียบกับสํารอง
ส่วนเกิ นทีมีอยู่

Δ สํารองตามเกณฑ์

Key Fin.

MARKET RISK.
Macro / Risk
Factors

MTM Trading
portfolio

Profit or Loss.

MTM AFS
portfolio

Profit or Loss.

IRRBB RISK.
Macro / Risk
Factors

.
16.0%

BIS ratio

14.0%
Tier 2
12.0%
10.0%

Tier1

กระทบ
เงิ นกองทุน

8.0%
6.0%

4.0%

CET 1

2.0%
0.0%

BIS ratio (normal)
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ตัวอย่างการพิจารณาผลจากการทํา Stress test
9,000

8,000
1,200

7,000

กําไรสุทธิ

6,000
1,000

Impact 2

1 500
1,500

สํารองตามแผนธุรกิ จ

5,000

4,000

2,000

Impact 1

3,000

สํารองทีมีอยู่
5,000

2,000
3,000

หากไม่ เพียงพอ
จะไปกระทบกับ
เงิ นกองทุนของ
ธนาคาร

สํารองตามเกณฑ์

1,000

-

Loss

Buffer
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การพิจารณานําผล Stress test ไปใช้
1. กรณี ภาพรวมของ ธพ. : ใช้ในพิจารณาประกอบทํานโยบายในการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน
2. กรณี รายธนาคาร
Most Likely

•เพือประเมิ นความเพียงพอของเงิ นสํารอง (Provision)

Moderate

• เพือประเมิ นความสามารถในการรองรับผลกระทบ
ทีอาจเกิ ดขึน" โดยพิ จารณาจากความเพียงพอของ
เงิ นสํารอง (Provision) และเงิ นกองทุน (Capital)

Severe
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Questions and Answers
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