Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

ฝ่ ายตรวจสอบความเสียงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวข้อ
•
•
•
•

ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
การบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
แนวทางการกํากับดูแลของ ธปท.
มาตรการในการดูแลเงินกองทุน
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!

Interest Rate Risk

Trading book
(บัญชีเพือการค้า)
ฐานะของเครืองมือทางการเงิ นที
ธนาคารพาณิ ชย์ถือไว้ โดยมีเจตนา
เพือการค้า หรือเพือป้ องกันความ
เสียงของฐานะอืนๆ ในบัญชีเพือ
การค้า

ความเสียงด้านอัตราดอกเบี!ย
“ความเสียหายต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิ ชย์ จากการเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบี!ย ซึงอาจเกิ ดจากฐานะทัง! ใน และ
นอกงบดุลทีอยู่ในบัญชีเพือการค้า หรือบัญชีเพือการ
ธนาคาร”

Banking book
(บัญชีเพือการธนาคาร)
ฐานะของเครืองมือทางการเงิ นที
ธนาคารพาณิ ชย์ถือไว้ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพือการค้า หรือมีเจตนา
ตัง! แต่แรกว่าจะถือครองระยะยาว
หรือถือจนกว่าจะครบกําหนด
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
บัญชีเพือการค้า

บัญชีเพือการธนาคาร

ลักษณะธุรกรรม

- ตราสารหนี! ในบัญชีเพือค้า
- ตราสารอนุพนั ธ์

- ตราสารหนี! – AFS /HTM
- เงิ นให้สินเชือ / เงิ นฝาก

ผลกระทบทางบัญชี

ต้อง Mark to Market
ผลต่าง เข้างบกําไรขาดทุน กระทบต่อ Tier 1 ทันที

มีผลต่อรายได้ของ ธพ. ในอนาคต แต่ยงั
ไม่บนั ทึกเข้างบกําไรขาดทุน จึงยังไม่
กระทบต่อ Tier 1 ทันที

Time horizon

Short-term IRR exposure

Long-term IRR exposure

การดํารงเงิ นกองทุน

Yes ตามหลักเกณฑ์ Market
Risk (เมือถึง Threshold)

No, แต่ให้พิจารณาใน Pillar 2 ของ BIS II
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! ใน Banking book (IRRBB)
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ทีมาของความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
Interest Rate
Risk

Maturity Risk /
Repricing Risk

Basis Risk

Yield Curve
Risk

Option Risk
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Maturity Risk / Repricing Risk
“เกิดขึน! จากความแตกต่างของอายุคงเหลือ (กรณี อตั ราดอกเบีย! คงที)
และการกําหนดอัตราดอกเบีย! ครัง! ต่อไป (กรณี อตั ราดอกเบีย! ลอยตัว)
ของสินทรัพย์ หนี! สิน และรายการนอกงบดุล”
ตัวอย่าง สถาบันการเงินทีระดมเงินทุนระยะสัน! เพือใช้ปล่อยสินเชือ
ระยะยาวอัตราดอกเบีย! คงที อาจได้รบั ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย!
สุทธิทีลดลงเมืออัตราดอกเบีย! เพิมขึน! ได้
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Maturity Risk / Repricing Risk
• ตัวอย่าง ธพ. ปล่อยสิ นเชือระยะยาว 5 ปี มูลค่า 1 ล้านบาท ทีอัตราดอกเบีย! 7%
และระดมเงิ นฝากระยะสัน! 1 ปี โดยทีอัตราดอกเบีย! ตลาดเพิ มขึน! 1% ทุกปี (100
basis points)
ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที5

7%

7%

7%

7%

7%

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

เงิ นฝาก 1 ปี

3%

4%

5%

6%

7%

ดอกเบีย! จ่าย

(30,000)

(40,000)

(50,000)

(60,000)

(70,000)

40,000

30,000

20,000

10,000

-

เงิ นให้สินเชือ
รายได้ดอกเบีย! รับ :
ดอกเบีย! 7%, จํานวน 1 ล้านบาท

ดอกเบีย! รับสุทธิ
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Maturity Risk / Repricing Risk
• ตัวอย่าง ธนาคารพาณิ ชย์ปล่อยสิ นเชือด้วยอัตราดอกเบีย! ลอยตัว มูลค่า 1 ล้าน
บาท และออกตราสารหนี! 5 ปี จํานวน 1 ล้านบาท จ่ายอัตราดอกเบีย! คงที 3% ทัง! นี!
อัตราดอกเบีย! ตลาดปรับตัวลดลงปี ละ 1 % (100 basis points)
ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที5

7%

6%

5%

4%

3%

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

เงิ นฝาก 1 ปี

3%

3%

3%

3%

3%

ดอกเบีย! จ่าย

(30,000)

(30,000)

(30,000)

(30,000)

(30,000)

ดอกเบีย! รับสุทธิ

40,000

30,000

20,000

10,000

-

เงิ นให้สินเชือ
รายได้ดอกเบีย! รับ :
ดอกเบีย! 7%, จํานวน 1 ล้านบาท
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Basis Risk
“เกิดขึน! จากการทีอัตราดอกเบีย! ในตลาดเปลียนแปลงไป
แล้วส่งผลให้อตั ราดอกเบีย! ของสินทรัพย์ หนี! สิน และรายการนอก
งบดุล มีการเปลียนแปลงในปริมาณทีไม่เท่ากัน แม้ว่าสินทรัพย์ และ
หนี! สิน และรายการนอกงบดุลนัน! จะมีอายุคงเหลือ หรือระยะเวลา
กําหนดอัตราดอกเบีย! ครัง! ต่อไปทีเท่ากัน”
ตัวอย่าง การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! ระยะสัน! อาจส่งผลให้
การเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย! เงินฝากทีอิงกับ LIBOR 1 เดือน
กับอัตราดอกเบีย! เงินกู้ทีอิงกับอัตราดอกเบีย! พันธบัตรเปลียนแปลง
ไม่เท่ากัน
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Basis Risk
• ตัวอย่าง ธนาคารพาณิ ชย์ปล่อยสิ นเชือ อัตรา MLR จํานวน 1 ล้านบาท
ขณะทีระดมเงิ นฝาก 0.25 ล้านบาท โดยจ่ายตามอัตรา LIBOR 3 เดือน
อัตราดอกเบีย! ปรับตัวรายไตรมาสเช่นเดียวกัน
Q1
อัตรา
เงิ นให้สินเชือ
เงิ นฝาก
NIM

9%

Q2

Q3

Q4

จํานวน อัตรา

จํานวน

อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน

22,500

20,000

6.75% 16,875

8%

5.5%

13,750

5.62% (14,050) 4.74% (11,850) 3.82% (9,550) 2.42% (6,050)
8,450

8,150

7,325

7,700
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Yield Curve Risk
“เกิดขึน! จากการเปลียนแปลงรูปร่าง และความชันของ Yield curve
ซึงส่งผลในเชิงลบต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของสถาบัน
การเงิน ”
ตัวอย่าง สถาบันการเงินมีฐานะ long พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
และมีฐานะ short ในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี หาก Yield Curve
ชันขึน! จะส่งผลให้มลู ค่าทางเศรษฐกิจของสถาบันการเงินลดลง
เนื องจากมูลค่าสินทรัพย์ซึงเป็ นพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงมากกว่า
มูลค่าหนี! สินซึงเป็ นพันธบัตรอายุ 5 ปี
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Yield Curve Risk
Y

ความสัมพันธ์ ดอกเบีย! กับ ตราสาร
• ดอกเบีย!
มูลค่าตราสาร
• ดอกเบีย!
มูลค่าตราสาร

T
5 ปี

10 ปี

การที slope ของ Yield Curve มีความชันมากขึน! หมายความว่า การเพิ มขึน! ของ
อัตราดอกเบีย! ในระยะยาวมากกว่าการเพิ มขึน! ของอัตราดอกเบีย! ระยะสัน! ซึงการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! ดังกล่าวมีทิศทางผกผันกับการเปลียนแปลงมูลค่า
ของตราสารทีถือ
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Yield Curve Risk
• รูปแบบของ Yield Curve
Y

Upward sloping - อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนระยะสัน!
T

Y

T

Inverted sloping/ Downward sloping – อัตราผลตอบแทนระยะ
สัน! จะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนระยะยาว Yield Curve รูปแบบนี! มกั
พบในภาวะทีตลาดคาดการณ์ ว่าอัตราผลตอบแทนจะมีแนวโน้ ม
ลดลงเรือยๆ

Y

T

Flat Yield Curve - อัตราผลตอบแทนทีเท่ากันในทุกช่วง
ของอายุคงเหลือ
15

Yield Curve Risk
แนวโน้ มเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุทีต่างกัน
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Option Risk
“เกิ ดจากการทีอัตราดอกเบีย! เปลียนแปลงไปแล้วส่งผลให้ ปริ มาณ หรือ
ระยะเวลาทีได้รบั กระแสเงิ นสดจากเครืองมือทางการเงิ นทีมี option แฝงอยู่
เปลียนแปลงไป ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิ จของสถาบัน
การเงิ น ”
ตัวอย่าง บริ ษทั A ออกหุ้นกู้ 30 ปี ซึงผูอ้ อกสามารถไถ่ถอนคืนก่อนกําหนดได้
เป็ นหุ้นกู้ทีออกเมืออัตราดอกเบีย! ในตลาดเท่ากับร้อยละ 10 จ่ายอัตราดอกเบีย!
ตามหน้ าตั #วร้อยละ 10 หากอัตราดอกเบีย! ในตลาดลดลง ผูอ้ อกหุ้นกู้อาจไถ่ถอน
หุ้นกู้คืนก่อนกําหนด ทําให้กระแสเงิ นสดทีสถาบันการเงิ นคาดว่าจะได้รบั
เปลียนแปลงไป ซึงส่งผลในทางลบต่อสถาบันการเงิ น เนื องจากสถาบันการเงิ น
ต้องนําเงิ นไปลงทุนใหม่ในอัตราดอกเบีย! ทีตํากว่าเดิ ม
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Option Risk
ธพ. ลงทุน

ผู้ออกไถ่ถอนก่อน
กําหนด
หุ้นกู้

ตัวอย่าง ธนาคารพาณิชย์ ซื!อหุ้นกู้ของบริษทั A ออกเมืออัตราดอกเบีย! ใน
ตลาด 10% หากอัตราดอกเบีย! ในตลาด ณ ปัจจุบนั ลดลงเหลือ 8% บริษทั A
อาจไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด
ผลกระทบ : ธนาคารพาณิชย์ต้องนําเงินไปลงทุนใหม่ในอัตราดอกเบีย! ทีตํา
กว่าเดิม ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
พาณิชย์
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Option Risk
ธพ.ให้สิทธิ ลกู หนี!
ชําระคืนก่อนกําหนด

ขอกู้เงิ น
สัญญา
เงิ นให้
สิ นเชือ

ตัวอย่าง ลูกหนี! ก้เู งินจากธนาคารพาณิชย์ โดยจ่ายอัตราดอกเบีย! คงที 9 %
หากอัตราดอกเบีย! ในตลาด ณ ปัจจุบนั ลดลงเหลือ 7% ลูกหนี! อาจชําระคืน
เงินกู้โดยการ Refinance กับ ธนาคารพาณิชย์อืน
ผลกระทบ : ธนาคารพาณิชย์ต้องนําเงินไปลงทุนใหม่ในอัตราดอกเบีย! ทีตํา
กว่าเดิม ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
พาณิชย์
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Option Risk
ลูกค้าถอนเงิ น
บัญชีเงิ น
ฝากทีไม่มี
กําหนดอายุ

ธพ.รับฝากเงิ นไม่มี
กําหนดอายุ

ตัวอย่าง ธนาคารพาณิชย์รบั ฝากเงินจากลูกค้าประเภททีไม่มีกาํ หนดอายุ
ชัดเจน หากอัตราดอกเบีย! ในตลาด ณ ปัจจุบนั เปลียนแปลงไป ลูกค้าอาจ
ถอนเงินฝากเมือใดก็ได้
ผลกระทบ :ธนาคารพาณิชย์ต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่ในอัตราดอกเบีย! ที
เปลียนแปลงไปซึงส่งผลกระทบต่อรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารพาณิชย์
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การบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
ในบัญชีเพือการธนาคาร
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การบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
Interest rate risk
• Maturity/ Repricing Risk
• Basis Risk
• Yield Curve Risk
• Option Risk
เครืองมือวัดความเสียง
• Duration/ PV01
• VAR- Value at Risk

บัญชีเพือการค้า/
ั ชีีเพืือการธนาคาร
บัญ

Riskk Management
M
t
• Board & SM. Oversight
• Policies, Procedure, Limitation
• Risk Measurement, Monitor &
Information system
• Internal Controls & Audit

เครืองมือวัดความเสียง
• Repricing gap/
Duration
• Simulation
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การบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! ในบัญชีเพือการธนาคาร
ความเสียงอัตราดอกเบีย!
ผลกระทบระยะยาว

ผลกระทบระยะสัน!

ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
(Economic value Perspective)

ผลกระทบต่อรายได้
(Earning Perspective)
• วิ เคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลง
อัตราดอกเบี!ยต่อรายได้สทุ ธิ ทางบัญชี
(Accrual or reported earnings)
• วิ เคราะห์ผลกระทบในระยะสัน! (1-2 ปี
ข้างหน้ า)
• วิ เคราะห์รายได้ดอกเบี!ยสุทธิ (Net
interest income) เป็ นหลัก

• วิ เคราะห์ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ ของสิ นทรัพย์
หนี! สิน รายการนอกงบดุล
• มูลค่าทางเศรษฐกิ จ : มูลค่าปัจจุบนั ซึงคิ ดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี!ยตลาดของกระแสเงิ นสดรับทีคาดการณ์ของสิ นทรัพย์
หักลบด้วยกระแสเงิ นสดจ่ายทีคาดการณ์ของหนี! สิน รวมกับ
กระแสเงิ นสดสุทธิ ทีคาดการณ์ของรายการนอกงบดุล
• สะท้อนความอ่อนไหวของมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่อความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี!ย ซึงเป็ นมุมมองในระยะยาว 23

ผลกระทบต่อรายได้ ( Earning Perspective)
• ตัวอย่าง ธพ. ลงทุนหุ้นกู้ 100 บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย! 10% และ
ระดมเงินฝากประจํา 100 บาท อัตราดอกเบีย! ปัจจุบนั อยู่ที 10% และ
กําลังจะเพิมขึน! เป็ น 11%
Earning Perspective
ปี ที 1

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

ดอกเบีย! รับ

10

10

10

10

10

ดอกเบีย! จ่าย

10

(11)

(11)

(11)

(11)

รายได้ดอกเบีย! สุทธิ

0

-1

-1

-1

-1
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ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ( Economic Value Perspective)
• ตัวอย่าง ธพ. ลงทุนหุ้นกู้ 100 บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย! 10% และ
ระดมเงินฝากประจํา 100 บาท อัตราดอกเบีย! ปัจจุบนั อยู่ที 10% และ
กําลังจะเพิมขึน! เป็ น 11%
Economic Value Perspective
มูลค่าปัจจุบนั

มูลค่าหลัง
ดอกเบีย! ปรับขึน!

มูลค่าปัจจุบนั ของหุ้นกู้

100

96.30

มูลค่าปัจจุบนั เงิ นฝากประจํา (ลอยตัว)

100

99.10

∆ มูลค่าทางเศรษฐกิ จ

-2.795
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ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ( Economic Value Perspective)
รายรับจากดอกเบี!ย
ปี ที 1
9.0909 = 10/(1.10)
9.0090 = 10/(1.11)
8.2645 = 10/(1.10)2

10

ปี ที 2

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

10

10

10

110

8.1162 = 10/(1.11)2
7.5131 = 10/(1.10)33
7.3119 = 10/(1.11)
6.8301 = 10/(1.10)4
6.5873 = 10/(1.11)4
68.3013 = 110/(1.10)5
65.2797 = 110/(1.11)5
*มูลค่าปัจจุบนั ของหุ้นกู้ = 100.0000 [9.0909+8.2645+7.5131+6.8301+68.3013]
*มูลค่าหุ้นกู้ กรณี อตั ราดอกเบีย! เพิ มขึน! 1% = 96.3041 [9.0090+8.1162+7.3119+6.8301+65.2797]
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ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ ( Economic Value Perspective)
รายจ่ายดอกเบี!ย

ปี ที 1
10

9.0909 = 10/(1.10)
9.0090 = 10/(1.11)
8.2645 = 10/(1.10)22
8.9278 = 11/(1.11)
7.5131 = 10/(1.10)3
8.0431 = 11/(1.11)3
6.8301 =10/(1.10)4
7.2460 =11/(1.11)4

ปี ที 2
10 ->11

ปี ที 3
10 ->11

ปี ที 4
10 ->11

ปี ที 5
110 ->111

68.3014 =110/(1.10)5
65.8731 =111/(1.11)5
*มูลค่าปัจจุบนั ของเงิ นฝากประจํา = 100.00 [9.0909+8.2645+7.5131+6.8301+68.3014]
*มูลค่าเงิ นฝากประจํา กรณี อตั ราดอกเบีย! เพิ มขึน! 1% = 99.0991 [9.0090+8.9278+8.0431+7.2460+65.8731]
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เครืองมือในการประเมินความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
1. Repricing Schedules
•Repricing Gap Analysis
(ประเมินผลกระทบต่อรายได้)
•Duration Analysis
(ประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ)
2. Simulation Approaches
•Static Simulation
•Dynamic Simulation
28

Repricing Gap Analysis
• เครืองมือช่วยในการบริหารโครงสร้าง สินทรัพย์ และหนี! สิน ของ
ธนาคารพาณิชย์
• วัดผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย! ต่อรายได้สทุ ธิของ
ธนาคารพาณิชย์ทีเกิดจาก Repricing Risk เป็ นหลัก
• บันทึก สินทรัพย์ (Rate sensitive asset) หนี! สิน (Rate sensitive
Liability) และรายการนอกงบดุลสุทธิทีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย! (Net
Rate sensitive Off B/S) ตามระยะเวลาคงเหลือ (Fixed rate
instruments) หรือระยะเวลาจนกว่าจะปรับอัตราดอกเบีย! ครัง! ต่อไป
(Floating rate instruments)
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ขัน! ตอนการคํานวณ Repricing Gap Analysis
• บันทึกรายการสินทรัพย์ หนี! สิน และฐานะนอกงบดุลทีอ่อนไหวต่ออัตรา
ดอกเบีย! ลงในตารางทีประกอบด้วยช่วงเวลาต่าง ๆ ตามอายุคงเหลือ
จนถึงวันครบกําหนดกรณี อตั ราดอกเบีย! คงที หรือระยะเวลาคงเหลือก่อน
จะปรับอัตราดอกเบีย! ครัง! ต่อไป กรณี อตั ราดอกเบีย! ลอยตัว
• ขนาดของ Gap ในช่วงหนึ งๆ คํานวณได้จากสินทรัพย์หกั ด้วยหนี! สิน
รวมกับรายการนอกงบดุลสุทธิภายในช่วงเวลานัน! ๆ
• นํา Gap ทีได้ในแต่ละช่วงเวลามาคูณด้วยการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย! โดยสมมติ (100 basis points) และคูณกับสัดส่วนต่อปี ของ
ระยะเวลาคงเหลือจาก จุดกึงกลางของแต่ละ ช่วงเวลาจนถึง 1 ปี
• ผลรวมทีได้จะเป็ นค่าประมาณการเปลียนแปลงของรายได้ทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
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Repricing Gap Analysis
ตัวอย่าง
Asset

Liability

• เงิ นสด
• เงิ นกู้ยืมระหว่าง ธพ. ระยะเวลา 5 วัน
• พันธบัตร อายุ 6 ปี ครบกําหนดอีก 3 เดือน
• ตราสารทุน บริ ษทั ปตท.
• เงิ นให้สินเชือ: อายุ 3 เดือน
อายุ 6 เดือน
อายุ 12 เดือน
อายุ มากกว่า 12 เดือน
• ทีดิ น, อาคาร และอุปกรณ์

• เงิ นฝาก: อายุ 6 เดือน
อายุ 9 เดือน
อายุ มากกว่า12 เดือน
ตราสารหนี!
• หู้นกู้:
อายุ 3 เดือน
อายุ 6 เดือน
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

20
30
20
70
10
25
75
50
150

10
25
50
10
30
45

Equity
• หุ้นสามัญ
• กําไรสะสม

200
80
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Repricing Gap Analysis
Time Band

< 1 month

1-3 month

3-6 month

6-12 month

>12 month

RSA

30

30

25

75

50

RSL

0

10

40

25

50

Periodic Gap

30

20

(15)

50

0

Cumulative Gap

30

50

35

85

85
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Repricing Gap Analysis
Time Band

<1
month

1-3 month

3-6 month

6-12
month

Size of Gap

30

20

(15)

50

Basis Point Change

100

100

100

100

Part of Year is in
effect*

11.5/12

10/12

7.5/12

3/12

Impact on NII

0.2875

0.1667

(0.0938)

0.125

Total

0.4854

* Part of year คํานวณ จากสัดส่วนต่อปี ของระยะเวลาคงเหลือจาก จุดกึง! กลางของแต่ละ Time band จนถึง 1 ปี

ดังนัน! หากอัตราดอกเบี!ยเพิ ม" ขึ!น 1 % ธนาคารจะมีรายได้ดอกเบี!ยสุทธิ เพิ ม" ขึ!น 0.48 ล้านบาท
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ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี!ยต่อรายได้ดอกเบี!ยสุทธิ
กรณี RSA > RSL
เมืออัตราดอกเบีย!
เมืออัตราดอกเบีย!

รายได้ดอกเบีย! สุทธิ (NII)
รายได้ดอกเบีย! สุทธิ (NII)

กรณี RSA < RSL

เมืออัตราดอกเบีย!
เมืออัตราดอกเบีย!

รายได้ดอกเบีย! สุทธิ (NII)
รายได้ดอกเบีย! สุทธิ (NII)
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ข้อดี-ข้อเสีย ของ Gap Analysis
ข้อดี
• ง่าย ไม่ซบั ซ้อน

• ค่าใช้จ่ายน้ อย
• ใช้เป็ นการประมาณได้ดี

ข้อเสีย
• เน้ น Short-term mismatch
• สมมติ ฐานว่าทุกฐานะในช่วงเวลา
เดียวกัน ปรับอัตราดอกเบีย!
พร้อมกัน
• ไม่คาํ นึ งถึง Basis risk
• ไม่คาํ นึ งถึง Option risk
• ไม่คาํ นึ งถึง Non-Interest Income
• ไม่ได้วดั ผลกระทบต่อเงิ นกองทุน
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Duration Analysis
• เครืองมือช่วยในการบริ หารโครงสร้าง สิ นทรัพย์ และหนี! สิน ของธนาคารพาณิ ชย์
โดยประยุกต์ใช้หลักการ Duration กับตาราง Repricing Gap
• ประเมิ นผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย! ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
• มุมมองด้านมูลค่าทางเศรษฐกิ จของสถาบันการเงิ นจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
อ่อนไหวของมูลค่าส่วนผูถ้ ือหุ้น (Net Worth)ของสถาบันการเงิ นต่อความผันผวน
ของอัตราดอกเบีย!
• มุมมองนี! ครอบคลุมกว่ามุมมองด้านรายได้ (Earning Perspective) เนื องจาก
ประเมิ นผลกระทบในระยะยาวต่อสถาบันการเงิ น

36

วิธีการคํานวณ Duration

Macaulay Duration เป็ น Duration ทีมีอายุเฉลียของตราสารหนี! โดยถัวเฉลียถ่วง
นํ!าหนักตามมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดในแต่ละงวดทีตราสารหนี! จะจ่ายให้จน
ครบอายุ
• หลักการของวิ ธีการนี! คือ การหาจุดทีสมดุลของจํานวนเงิ นผลตอบแทนทีจะได้รบั
ทัง! หมดจากการลงทุนในตราสารหนี!
• ค่า Duration ทีสูง ส่งผลให้ตราสารหนี! นัน! ๆ มีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลง
มูลค่าทีสูงเนื องจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! ซึงหมายถึงความเสียง
ทีสูงตามไปด้วย
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Duration
Zero Coupon Bond

* ค่า Duration ของ Zero Coupon Bond จะเท่ากับ ระยะเวลาของตราสารหนี! นัน! ๆ
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Duration
Plain Vanilla

* ค่า Duration ของ Plain Vanilla จะน้ อยกว่าระยะเวลาของตราสารหนี! นัน! ๆ
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ปัจจัยทีมีผลต่อค่า Duration
Coupon rate

Yield to
maturity

Time to
maturity

• Low Coupon rate
• Low Yield to
maturity
• High Time to
maturity

High

Duration
• High Coupon rate
• High Yield to
maturity
• Low Time to
maturity

Low
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วิธีการคํานวณ Duration
ตัวอย่าง ตราสารหนี! อายุ 5 ปี มีมลู ค่าหน้ าตั #ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบีย! 6 % ทุกปี
Year (t)

Cash flow

Present Value

t*PV

1

60

56.60

56.60

2

60

53.40

106.80

3

60

50.38

151.14

4

60

47.53

190.12

5

1060

792.09

3,960.45

1,000

4,465.11

Total

Duration = 4,465.11/1,000 = 4.47 years
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วิธีการคํานวณ Duration
ตัวอย่าง ตราสารหนี! อายุ 5 ปี มีมลู ค่าหน้ าตั #ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบีย! 10 % ทุกปี
Year (t)

Cash flow

Present Value

t*PV

1

100

90.91

90.91

2

100

82.64

165.28

3

100

75.13

225.39

4

100

68.30

273.20

5

1100

683.01

3,415.10

1,000

4,169.83

Total

Duration = 4,169.83/1,000 = 4.17 years
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วิธีการคํานวณ Modified Duration

• Modified Duration เป็ น Duration ทีมีการคํานวณการเปลียนแปลงของ
ราคาเป็ นร้อยละต่อการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทน
•ใช้แนวคิ ดตาม Macaulay Duration
• มีความสะดวกในการใช้งาน และใช้ในการคิ ดคํานวณการเปลียนแปลงของ
ราคาเมืออัตราผลตอบแทนเปลียนแปลงไป
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วิธีการคํานวณ Modified Duration
ตัวอย่าง
• ตราสารหนี! อายุ 5 ปี
• มูลค่าหน้ าตั #ว 1,000 บาท
• ดอกเบีย! 6 % ทุกปี
% Modified duration
= 4.47/1.06
= 4.22

ตัวอย่าง
• ตราสารหนี! อายุ 5 ปี
• มูลค่าหน้ าตั #ว 1,000 บาท
• ดอกเบีย! 106 % ทุกปี
% Modified duration
= 4.17/1.10
= 3.79

• การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! 1%
ส่งผลให้มลู ค่าของตราสารเปลียนแปลง
4.22 %

• การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! 1%
ส่งผลให้มลู ค่าของตราสารเปลียนแปลง
3.79 %

* Higher duration, Greater price sensitivity
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ความสัมพันธ์ระหว่าง Modified duration, การเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบีย! และเปลียนแปลงมูลค่าของตราสาร
[Modified duration] x [

Interest (1%)]

=%
=

[Modified duration] x [

Price
Price / Price

Interest (1%)] x Price =

Price

Economic Value of
Equity
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ขัน! ตอนการคํานวณ Duration Analysis
• จาก Repricing GAP
• นํ!าหนักความอ่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา โดยค่านํ!าหนักสามารถประมาณได้จากผล
คูณของค่าเฉลีย Duration ในแต่ละช่วงเวลาทีกําหนดโดย BCBS กับการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! (100 bps)
• นําค่านํ!าหนักทีได้ในแต่ละช่วงเวลา คูณกับตัวเลขทีได้จาก Periodic Gap ในแต่ละ
ช่วงเวลา
• เมือนําผลลัพธ์ทีได้ในแต่ละช่วงเวลามารวมกันจะได้ค่าประมาณของการ
เปลียนแปลงมูลค่าทางเศรษฐกิ จของสถาบันการเงิ นทีอาจเกิ ดขึน! เนื องจากการ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
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ตารางมูลค่าฐานะสุทธิถ่วงนํ!าหนัก
ฐานะสุทธิ ใน
แต่ละช่วงเวลา

ช่วงเวลา

กึงกลางช่วงเวลา

Proxy of modified
duration

อัตราดอกเบีย! ที
เปลียนแปลง

นํ!าหนัก
ความเสียง

0-1 เดือน

0.5 เดือน

0.04 ปี

100 bps

0.04 %

> 1-3 เดือน

2 เดือน

0.16 ปี

100 bps

0.16 %

> 3-6 เดือน

4.5 เดือน

0.36 ปี

100 bps

0.36 %

> 6-12 เดือน

9 เดือน

0.71 ปี

100 bps

0.71 %

> 1-2 ปี

1.5 ปี

1.38 ปี

100 bps

1.38 %

> 2-3 ปี

2.5 ปี

2.25 ปี

100 bps

2.25 %

> 3-4 ปี

3.5 ปี

3.07 ปี

100 bps

3.07 %

> 4-5ปี

4.5 ปี

3.85 ปี

100 bps

3.85 %

> 5-7ปี

6 ปี

5.08 ปี

100 bps

5.08 %

> 7-10 ปี

8.5 ปี

6.63 ปี

100 bps

6.63 %

> 10-15ปี

12.5 ปี

8.92 ปี

100 bps

8.92 %

> 15-20ปี

17.5 ปี

11.21 ปี

100 bps

11.21 %

> 20ปี

22.5 ปี

13.01 ปี

100 bps
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Duration Analysis
ตัวอย่าง
Asset
• เงิ นสด
• เงิ นกู้ยืมระหว่าง ธพ. ระยะเวลา 5 วัน
• พันธบัตร อายุ 6 ปี ครบกําหนดอีก 3 เดือน
• ตราสารทุน บริ ษทั ปตท.
• เงิ นให้สินเชือ: อายุ 3 เดือน
อายุ 6 เดือน
อายุ 12 เดือน
อายุ มากกว่า 12 เดือน
• ทีดิ น, อาคาร และอุปกรณ์

Liability
20
30
20
70
10
25
75
50
150

• เงิ นฝาก: อายุ 6 เดือน
อายุ 9 เดือน
อายุ มากกว่า12 เดือน
ตราสารหนี!
• หู้นกู้:
อายุ 3 เดือน
อายุ 6 เดือน
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10
25
50
10
30
45

Equity
• หุ้นสามัญ
• กําไรสะสม

200
80
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Duration Analysis
Time Band

<1
month

>1-3
month

>3-6
month

>6-12
month

>12 month

RSA

30

30

25

75

50

RSL

0

10

40

25

50

Periodic Gap

30

20

(15)

50

0

-0.04

-0.16

-0.36

-0.71

-13.01

% Interest

1

1

1

1

1

Economic
value of
equity

(0.012)

(0.032)

0.054

(0.355)

0

Total

Price

% Weight

MD

Interest

X

X

(0.345)

สรุป หากอัตราดอกเบี!ยเพิ มขึ!น 1 % ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิ จของ ธนาคารพาณิ ชย์ ลดลง 0.34 ล้านบาท
49

Duration Analysis
ตัวอย่าง
Asset
• เงิ นสด
• เงิ นกู้ยืมระหว่าง ธพ. ระยะเวลา 5 วัน
• พันธบัตร อายุ 6 ปี ครบกําหนดอีก 3 เดือน
• ตราสารทุน บริ ษทั ปตท.
• เงิ นให้สินเชือ: อายุ 3 เดือน
อายุ 6 เดือน
อายุ 12 เดือน
อายุ มากกว่า 12 เดือน
• ทีดิ น, อาคาร และอุปกรณ์

Liability
20
30
20
70
10
25
75
50
150

• เงิ นฝากออมทรัพย์ :อายุ 6 เดือน
อายุ 9 เดือน
อายุ มากกว่า12 เดือน
อัตราดอกเบี!ยอ้างอิ งปรับทุก 6 เดือน
• เงิ นฝากประจํา: อายุ 3 เดือน
อายุ 6 เดือน
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10
25
50
10
30
45

Equity
• หุ้นสามัญ
• กําไรสะสม

200
80
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ข้อดี-ข้อเสีย ของ Duration Analysis
ข้อดี

ข้อเสีย

• สามารถวัดความอ่อนไหวของ
ราคาของรายการทัง! ใน และนอก
งบดุล
• สามารถปรับใช้อตั ราดอกเบีย! ทีมี
ความโค้งทีแตกต่างกัน

• ไม่สะท้อน modified duration
ทีแท้จริ งของแต่ละฐานะ
• ไม่คาํ นึ งถึง Basis risk
• ไม่คาํ นึ งถึง Option risk
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Earning perspective & Economic value perspective
• การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงรายได้
ดอกเบีย! สุทธิ ของสถาบันการเงิ น ซึงในระยะยาวจะส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
ของสถาบันการเงิ น

%

Interest

Earning
perspective

Economic
value of Equity
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A More Sophisticated EVE Method
• Calculated from individual positions
– PV of risk-free assets or liabilities
– PV of risky assets or liabilities
EVE = PV (Assets) – PV (Liabilities) + PV (Net off-B/S)
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Simulation Analysis
• กรณี ประเมินผลกระทบต่อรายได้สทุ ธิ
– จําลองสถานการณ์ (Simulate) การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
มากกว่า 1 กรณี แล้วประมาณการผลกระทบต่อกระแสเงินสด และ
รายได้สทุ ธิในช่วงระยะเวลาหนึ ง (1-2 ปี )
• กรณี ประเมินผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
– จําลองสถานการณ์ (Simulate) การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
มากกว่า1 กรณี แล้วประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดขึน!
ตลอดช่วงอายุของฐานะทีธพ. ถือครอง แล้วคิดลดกลับมาเป็ น
มูลค่าปัจจุบนั
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Simulation Analysis
2.1 Static Simulation
- ฐานะในปัจจุบนั ของรายการในและนอกงบดุล
- สมมติฐานทัวไป : Shift or tilt of yield curve, changes of spreads
between different interest rates
2.2 Dynamic Simulation
- ประมาณการฐานะในอนาคตของรายการในและนอกงบดุล (กลยุทธ์
เปลียนไปเมืออัตราดอกเบีย! เปลียนไป)
- คํานึ งถึง Option Risk ได้ดี
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Main Challenges for the Measurement of IRRBB
1. Optionality in the banking book
- ได้แก่ Saving accounts, loans with prepayment risk
2. Bank’s pricing behavior
- การกําหนดอัตราดอกเบีย! ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึงการกําหนด
Credit spread จะต้องคํานึ งถึงการเปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
และการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
- IRRBB อาจเกียวข้องกับ Credit risk และ Interest rate risk
stress scenarios ควรจะรวมปัจจัยด้านอัตราดอกเบีย! และอัตรา
แลกเปลียน

56

Main Challenges for the Measurement of IRRBB
3. The Choice of stress scenarios
- สถานการณ์ควรครอบคลุมทัง! การเปลียนแปลงในระดับและ
ความโค้งของ YC ซึงความน่ าเชือถือของผลกระทบทีเกิดขึน! จะขึน! กับ
scenario ทีเลือกใช้
4. Banking versus trading book
- การไม่รวมฐานะในบัญชีเพือการค้า เนื องจากไม่ต้องการให้
พิจารณาฐานะความเสียงซํา! ซ้อน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาฐานะ
ในบัญชีเพือการค้าและการธนาคารอาจสามารถ Offset กันได้ ใน
กรณี เช่นนี! อาจต้องพิจารณา Net exposure ของทัง! งบดุล
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แนวทางการกํากับดูแลความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
ในบัญชีเพือการธนาคาร
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แนวทางการกํากับดูแลในประเทศไทย
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สกส. 42/2551
เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
ในบัญชีเพือการธนาคารของสถาบันการเงิน
ลงวันที 3 สิงหาคม 2551
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เหตุผลในการออกแนวนโยบาย
ความเสียง
มีเงินกองทุนทีเหมาะสม
เป็ นแนวทางการบริหารความเสียง
สอดคล้อง - ขอบเขต ปริมาณ ความซับซ้อนของธุรกรรม
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สาระสําคัญของนโยบาย
บทบาทหน้ าที คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง

การควบคุมภายใน

นโยบายและขัน! ตอนการ
ปฏิบตั ิ งานทีเหมาะสม
แนวนโยบาย
การบริหาร
ความเสียงด้าน
อัตราดอกเบีย!

ประเมิน ควบคุม
ติดตาม รายงานความ
เสียง

จัดส่งข้อมูลและแบบรายงานทีเกียวข้อง
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บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการ และ ผูบ้ ริหารระดับสูง
• มีความรู้ความเข้าใจ
• อนุมตั ิ โครงสร้างการบังคับบัญชา ถ่วงดุลอํานาจ เป็ นอิสระ
• อนุมตั ิ กลยุทธ์ นโยบายการบริหารความเสียง การควบคุมภายใน

• มอบหมาย ประเมิน – ผูบ้ ริหารระดับสูง
• อนุมตั ิ เพดาน ระดับความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
• ทบทวนนโยบายเป็ นระยะ
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บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการ และ ผูบ้ ริหารระดับสูง
• กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการบริหารความเสียง
• กําหนดโครงสร้างหน้ าทีความรับผิดชอบ-สายงานบังคับบัญชา
• จัดระบบการบริหารความเสียง ดูแลให้การปฏิบตั ิ ตามนโยบาย

• กําหนดระดับเพดานความเสียง (Risk Limit)
• ประเมินความเสียหายทีอาจเกิดขึน!
• จัดให้มีบคุ ลากรทีมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจอย่างเพียงพอ
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นโยบายและขัน! ตอนการปฏิบตั ิ งานทีเหมาะสม
• จัดทํานโยบายการบริหารความเสียงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยนโยบายควรมีลกั ษณะทีเหมาะสม ดังนี!
– ชัดเจน สอดคล้องขอบเขต ปริมาณ ความซับซ้อนของธุรกรรม
– ระบุเพดานความเสียง ขัน! ตอนการอนุมตั ิ ธรุ กรรม
– ระบุสายงานการบังคับบัญชาให้แยกจากกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
– กําหนดแนวทางทําธุรกรรมทีชัดเจน กลยุทธ์การทํากําไร ป้ องกัน
ความเสียงทีเกียวข้อง ประเภทของเครืองมือทางการเงินทีอนุญาต
ให้ถือครอง
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นโยบายและขัน! ตอนการปฏิบตั ิ งานทีเหมาะสม
– กําหนดกระบวนการควบคุมภายใน หน้ าทีรับผิดชอบของหน่ วยงาน
สอบทานการบริหารความเสียง
– ทบทวน สอบทานนโยบายการบริหารความเสียงเป็ นประจํา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะตลาดทีอาจเปลียนแปลงไป
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นโยบายและขัน! ตอนการปฏิบตั ิ งานทีเหมาะสม
• การทําธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควรมีรายละเอียด ดังนี!
– ชัดเจน ลักษณะของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
– การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารความเสียง
– การวิเคราะห์ความเสียงจากผลิตภัณฑ์ใหม่
– แนวการประเมิน ติดตาม ควบคุมความเสียงของธุรกรรมใหม่
– ผลการประชุมระหว่างสายงานทีเกียวข้องก่อนทีจะเริมทํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
– ผลการติดตาม ประเมินภายหลังทําธุรกรรมใหม่
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แนวทางประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงาน
•
•
•
•
•

การประเมินความเสียง
เพดานและการควบคุมความเสียง
การจัดทํา Stress Test
การติดตาม และการรายงานความเสียง
การทดสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือและสมมติฐานทีใช้
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การประเมินความเสียง
• จัดให้มีระบบการประเมินความเสียง
– สอดคล้องกับขอบเขต ปริมาณ และความซับซ้อน
– ประเมินผลกระทบต่อ Earning และ/หรือ Economic Value
– จัดเตรียมบุคลากร และระบบฐานข้อมูล
– สือสารสมมติฐานให้เป็ นทีเข้าใจแก่ผบ้ ู ริหาร
• พิจารณาโครงสร้างงบดุล ระดับ Option Risk
– สําหรับ ฐานะ Embedded Options
– สินทรัพย์ระยะยาวดอกเบีย! คงทีในสัดส่วนสูง
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การประเมินความเสียง
• ลักษณะของระบบการประเมินความเสียง
– สามารถประเมินความเสียงทุกประเภท
– สอดคล้องกับหลักการด้านการเงิน เทคนิคทียอมรับทัวไป
– จัดทําสมมติฐาน ตัวแปร อย่างชัดเจน ลายลักษณ์ อกั ษร
– สือสารสมมติฐานให้เป็ นทีเข้าใจแก่ผบ้ ู ริหาร
• พิจารณาใช้ระบบประเมิน/ บริหารความเสียงทีต่างกันสําหรับธุรกรรมที
ต่างกัน
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การประเมินความเสียง
• ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
– สามารถประเมินระดับความเสียงแต่ละสกุลเงิน
• เครืองมือทีใช้ประเมินความเสียง
– Repricing Gap
– Duration Analysis
– Simulation
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การประเมินความเสียง
• พัฒนาฐานข้อมูล ปรับข้อมูลให้สอดคล้องพฤติกรรมลูกค้า
– สมมติฐานต้องมีความสมําเสมอ สมเหตุผล
– วิเคราะห์สมมติฐานโดยอ้างอิงหลักสถิติ
– ระยะเวลาทีเพียงพอในการสังเกตพฤติกรรม
– ทบทวนสมมติฐานอย่างน้ อยปี ละครัง! โดยผูบ้ ริหาร
– เก็บเอกสารการจัดทําสมมติฐาน
• ฐานะทีมีนัยสําคัญได้ถกู รวมเข้าในระบบในระยะเวลาทีเหมาะสมและ
สมําเสมอ
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เพดานและการควบคุมความเสียง
• กําหนดเพดานความเสียงโดย
– นําอ้างอิงผลกระทบต่อรายได้สทุ ธิ
– ไปอ้างอิงตัวเลขทีได้จากวิธีสถิติ
– ควรครอบคลุมทีมาของความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! ทุกประเภท
• มีระบบเพดานความเสียง
– นําไปใช้จริงและทบทวนเป็ นระยะๆ
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เพดานและการควบคุมความเสียง
• ลักษณะของระบบเพดานความเสียง
– ได้รบั การอนุมตั ิ จากคณะกรรมการ ธพ.
– เหมาะสมกับขอบเขต ปริมาณ ความซับซ้อน เงินกองทุนของ ธพ.
– มันใจได้ว่าฐานะทีอาจเกิดความเสียงทีสูงกว่าเพดานได้รบั การ
จัดการทันที
– สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนกับความเสียงทีได้รบั
– ทบทวนเพดานความเสียงเป็ นประจํา
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การจัดทํา STRESS TEST
• ต้องประเมินความเสียงภายใต้ภาวะวิกฤต เพือเป็ นประโยชน์ ในการ
ทบทวนนโยบายและเพดานความเสียง
• Stress Test
– การเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย! ฉับพลัน
– การเปลียนแปลงความชัน และ YC
– การเปลียนแปลงสภาพคล่องของตลาดการเงินทีสําคัญ
• ต้องทบทวนกระบวนการ ผลลัพธ์ของ Stress Test เป็ นระยะ และมีแผน
รองรับกรณี ฉุกเฉิน
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การติดตามและการรายงานความเสียง
• ต้องมีระบบข้อมูลทีถูกต้องเพียงพอในการประเมิน ควบคุม ติดตาม
รายงานความเสียงตามลําดับ
• รายงานควรประกอบด้วย
– บทสรุปฐานะและระดับความเสียง
– ธพ. ได้ปฏิบตั ิ ตามนโยบายและเพดานความเสียงต่างๆ
– สมมติฐานหลักต่างๆ
– ผลลัพธ์ของการจัดทํา Stress test
– บทสรุปสิงทีพบจากการทบทวนนโยบาย
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การทดสอบความน่ าเชือถือของเครืองมือ และสมมติฐานทีใช้
• ควรทดสอบความน่ าเชือถือของเครืองมืออย่างสมําเสมอ
• การทดสอบความน่ าเชือถือ
– สอบทานความสมเหตุสมผลของหลักการและสูตรการคํานวณทีใช้
– เปรียบเทียบกับสิงทีเกิดขึน! จริง
– เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ทีได้จากระบบ/เทคนิคอืน
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การควบคุมภายใน
• ระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม
• มีการสอบทานระบบบริหารความเสียงอย่างสมําเสมอ อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง! โดยหน่ วยงานอิสระ
• การสอบทานต้องมีเอกสารทีชัดเจน และเก็บรายงาน เอกสาร
หลักฐานจากการสอบทานเพือให้ ผูต้ รวจสอบ ธปท. สามารถตรวจสอบ
ได้
• ต้องมีการรายงานผลการสอบทาน และข้อเสนอแนะให้ผบ้ ู ริหาร
คณะกรรมการ ธพ. ทราบ
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การจัดทําข้อมูลและแบบรายงานทีเกียวข้อง
• ให้ธพ. จัดทําและจัดส่งข้อมูลตามใน Dataset โดยจัดส่งเป็ น
รายไตรมาส
• ให้ ธพ. จัดเตรียมแบบรายงานการบริหารความเสียงที ธพ. ใช้ภายใน
สมมติฐาน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทีใช้ประกอบการจัดทํารายงาน
และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตามที ธปท. ร้องขอ
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แบบรายงานทีเกียวข้อง
แบบรายงานการบริหารความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
• รวมทุกสกุลเงิน
ประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย! สุทธิและผลกระทบต่อมูลค่า
เศรษฐกิจจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย! ทุกสกุลเงินเพิมขึน!
100 basis points
• รายสกุลเงิน
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แบบรายงานความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! รวมทุกสกุลเงิน
อัตราดอกเบีย! เปลียนแปลง…....basis points
สกุลเงิ น

ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบีย! สุทธิ

ผลกระทบต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จ

ไทยบาท
ดอลลาร์สรอ.
อืน ……
รวมผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบีย!
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบีย! สุทธิ
ในอีก 1 ปี ข้างหน้ า
ร้อยละของเงิ นกองทุนในปัจจุบนั
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แบบรายงานความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! รายสกุล
0-1 เดือน มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า
……. ปี

Non-rate
sensitive

รวม

สิ นทรัพย์ทงั ! สิ! น

X

เงิ นกองทุนทัง! สิ! น

X

เงิ นสด

XX

รายการระหว่าง ธพ.
…….
เงิ นให้สินเชือ
…….
รวมสิ นทรัพย์ทีอ่อนไหวต่ออัตรา
ดอกเบีย! (Total RSA)

XX

XX

XX

XXX
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แบบรายงานความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! รายสกุล
0-1
เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า
……. ปี

Non-rate
sensitive

รวม

เงิ นฝาก
รายการระหว่าง ธพ.

เงิ นกู้ยืม
..............
หนี! สินอืน

XX

ส่วนผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี! สินทีอ่อนไหวต่ออัตรา
ดอกเบีย! (Total RSL)

XX
XX

XX

XX

XXX
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แบบรายงานความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! รายสกุล
0-1
เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า Non-rate
……. ปี sensitive รวม

ฐานะสุทธิ ก่อนรวมรายการนอกงบดุล
( RSA - RSL)

XX

ฐานะสุทธิ ของจํานวนตามสัญญารายการ
นอกงบดุลทีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย!

XX

ฐานะสุทธิ (Periodic Gap)
ฐานะสุทธิ สะสม (Cumulative Gap)
ฐานะสุทธิ สะสมต่อสิ นทรัพย์ทงั ! สิ! น
กรณี ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย! สุทธิ
กรณี ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
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แบบรายงานความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! รายสกุล

มากกว่
มากกว่
Non-rate
า
รวม
า
sensitive
6-12
……. ปี
เดือน

0-1 เดือน

มากกว่า
1-3 เดือน

มากกว่า
3-6เดือน

สัดส่วนต่อ 1 ปี ของแต่ละช่วงเวลาที
ฐานะสุทธิ จะได้รบั ผลกระทบ (27)

0.958

0.833

0.625

0.250

สมมติ ฐานการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบีย! (basis points) (28)

100

100

100

100

ฐานะสุทธิ (periodic Gap) (23)
กรณี ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย!
สุทธิ

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย! สุทธิ
แต่ละช่วง= (23)*(27)*(28)
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย! สุทธิ
สะสมในช่วง 1 ปี
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แบบรายงานความเสียงด้านอัตราดอกเบีย! รายสกุล
0-1
เดือน

มากกว่า
1-3
มากกว่า มากกว่า มากกว่า Non-rate
เดือน …..เดือน 1-2 ปี
……. ปี sensitive

รวม

ฐานะสุทธิ (periodic Gap) (23)
กรณี ผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิ จ

นํ!าหนักความเสียง (Duration base
weight) (32)=(32.1)*(32.2)
-0.04% -0.16%

….

-1.38%

…

Proxy of Modified Duration (32.1)

-0.04

-0.16

…

-1.38

…

สมมติ ฐานการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบีย! (basis points) (32.2)

100

100

100

100

100

ผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิ จในแต่
ละช่วงเวลา = (23)*(32)
ผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิ จสะสม
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การบริหารความเสียงโดยวิธี Repricing gap
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การบริหารความเสียงโดยวิธี Repricing gap
• แนวทางการบันทึกรายการ
• แนวทางการปรับพฤติกรรม
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แนวทางทัวไปในการบันทึกรายการ
• รายการทีนํามาบันทึกในช่วงเวลาต่าง ๆ ในตาราง Repricing Gap
ได้แก่ รายการสินทรัพย์ หนี! สิน และรายการนอกงบดุลทีอ่อนไหวต่อ
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
• รายการทีไม่อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย! ให้บนั ทึกใน
ช่อง “Non-rate sensitive”
• รายการในงบดุล ให้บนั ทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันสิ!น
เดือน เป็ นสกุลเงินบาท เว้นแต่กาํ หนดเป็ นอย่างอืน เช่น เงินให้สินเชือ
บันทึกในจํานวนก่อนหักสํารองหนี! สงสัยจะสูญ (Gross amount)
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แนวทางทัวไปในการบันทึกรายการ
• รายการนอกงบดุลทีเป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงิน ให้บนั ทึกรายการเป็ น
2 รายการ คือ ฐานะ Long และ Short (The Two Legs Approach)
– กรณี ทีมีตราสารอ้างอิง ใช้จาํ นวนเงินทีระบุในตราสารอ้างอิง
– กรณี ทีไม่มีตราสารอ้างอิง ใช้จาํ นวนเงินทีระบุในสัญญา (Notional
Amount) เช่น IRS, CCS, FX Swap
– กรณี Option ใช้มลู ค่า Delta equivalent
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แนวทางทัวไปในการบันทึกรายการ
• ธพ. ทีมีฐานะทีเกียวข้องกับอัตราดอกเบีย! สกุลเงินตปท. ในสัดส่วนทีมี
นัยสําคัญ ให้จดั ทําตาราง Repricing Gap แยกเป็ นรายสกุลเงิ
• ตัวอย่าง หาก ธพ. เห็นว่าฐานะในสกุล USD มีสดั ส่วนทีมีนัยสําคัญ
แยกตาราง Repricing Gap
– รายการเงินให้สินเชือสกุล USD ให้บนั ทึกในตารางสกุลเงิน USD
– รายการนอกงบดุล เช่น สัญญาซื!อขายเงินตราต่างประเทศ และ
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย! ระหว่าง 2 สกุลเงิน ให้บนั ทึกแยก
เป็ นหนึ งรายการในแต่ละสกุลทีเกียวข้อง เช่น FX Forward
contracts บันทึกด้วยจํานวนตามสัญญา
1) ฐานะ Long ในสกุลเงินทีจะได้รบั ในอนาคต
2) ฐานะ Short ในสกุลเงินทีต้องจ่ายในอนาคต
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แนวทางทัวไปในการบันทึกรายการ
• สินทรัพย์และหนี! สินทีมีอตั ราดอกเบีย! กําหนดไว้ อาจบันทึกในตาราง
Repricing Gap แตกต่างกัน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบีย! ที
กําหนด แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
– รายการทีมีอตั ราดอกเบีย! คงที ให้บนั ทึกรายการในช่วงเวลาตามอายุคงเหลือ
จนถึงวันทีครบกําหนด เช่น พันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือ 3 ปี บันทึกด้วยมูลค่า
ตามบัญชีในช่วงเวลา 2-3 ปี , เงิ นฝากประจํา 3 เดือน ในช่วงเวลา 2-3 เดือน
– รายการทีมีอตั ราดอกเบีย! ลอยตัว
• รายการทีมีอตั ราดอกเบีย! ลอยตัว (Variable rate items) ให้บนั ทึกใน
ช่วงเวลาตามระยะเวลาคงเหลือก่อนทีจะปรับอัตราดอกเบีย! ครังต่
! อไป

• รายการทีมีอตั ราดอกเบีย! ที ธพ. สามารถเปลียนแปลงได้ (Managed rate)
เช่น MLR, MOR, MRR, อัตราดอกเบีย! เงิ นฝาก
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แนวทางทัวไปในการบันทึกรายการ
• รายการทีมีอตั ราดอกเบีย! ที ธพ. สามารถเปลียนแปลงได้ (Managed
rate items) ให้บนั ทึกรายการในช่วงเวลาตามระยะเวลาคงเหลือจนถึง
วันที ธพ. คาดว่าจะปรับอัตราดอกเบีย! ครัง! ต่อไป
ตัวอย่าง หาก ธพ. คาดว่าจะปรับอัตราดอกเบีย! สินเชือ ภายหลังที
อัตราดอกเบีย! R/P เปลียนแปลงแล้ว 1 เดือน ให้บนั ทึกยอดสินเชือ
ในช่วงเวลา 0-1 เดือน
ขณะที ธพ. คาดว่าจะปรับอัตรา ดอกเบีย! เงินฝากในอีก 6 เดือน
ข้างหน้ า ให้บนั ทึกยอดเงินฝากออมทรัพย์ในช่วงเวลา 3-6 เดือน
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แนวทางทัวไปในการบันทึกรายการ
• รายการสินทรัพย์และหนี! สินทีรับจ่ายเป็ นรายงวด (Installment items)
ควรแยกบันทึกแต่ละจํานวนในช่วงเวลาทีเหมาะสม ตามระยะเวลาทีจะ
รับหรือจ่ายของแต่ละจํานวน และระยะเวลาทีจะปรับอัตราดอกเบีย! ครัง!
ต่อไปของจํานวนทีเหลือ
ตัวอย่าง สินเชือ 20 ล้านบาท ปรับอัตราดอกเบีย! ทุก 3 เดือน ตาม
สัญญามีการผ่อนชําระเงินต้นเดือนละ 1 ล้านบาท ทุกเดือน
บันทึก 1 ล้านบาทในช่อง 0-1 เดือน, 1 ล้านบาท ในช่อง 1-2 เดือน
และ บันทึก 18 ล้านบาทในช่อง 2-3 เดือน
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รายการทีต้องพิจารณาปรับพฤติกรรมข้อมูล
• เงินฝากทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
– เงินฝากออมทรัพย์

– เงินฝากกระแสรายวัน
• สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
• การชําระหนี! คืนก่อนกําหนดของลูกค้า
(ส่วนใหญ่ใช้กบั กรณี สินเชืออัตราดอกเบีย! คงทีและไม่มีค่าปรับหาก
ชําระคืนก่อนกําหนด)
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หลักเกณฑ์เบือ! งต้นในการปรับพฤติกรรมข้อมูล
• สมมติฐานเกียวกับการปรับพฤติกรรมต้องมีความสมําเสมอ
สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับสถานการณ์อตั ราดอกเบีย!
• ควรหลีกเลียงการใช้สมมติฐานทีไม่สามารถยืนยันได้จากประสบการณ์
ในอดีตหรือความสามารถในการปฏิบตั ิ ได้จริง
• ควรมีระยะเวลาทีเพียงพอในการสังเกตพฤติกรรมของแต่ละรายการที
จะปรับพฤติกรรม
• คณะกรรมการ ธพ. ผูบ้ ริหารระดับสูงควรทบทวนสมมติฐานหลัก และ
ประเมินผลกระทบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง!
• ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําสมมติฐาน และผลการ
สอบทานสมมติฐานไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และควรจัดให้มีเจ้าหน้ าที
มากกว่า 1 คน ทราบถึงวิธีการพัฒนาสมมติฐานหลักเหล่านัน!
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การปรับพฤติกรรมเงินฝากทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา (NMD’s)
การวิเคราะห์เงินฝากทีเป็ น Non-core deposits และ Core deposits
ขัน! ตอนที 1 การแยกเงินฝาก Non-core deposits และ Core deposits
1) Non-core balances: เงินฝากระยะสัน! และชัวคราว
• วิเคราะห์พฤติกรรมตามประเภท อาชีพ และโครงสร้างของ
ลูกค้า
• โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติในอดีต ได้แก่
(1) เงินฝากทีเปลียนแปลงตามฤดูกาล เช่น เงินฝากของ
เกษตรกรทีเพิมขึน! หรือลดลงตามฤดูกาล หรือเงินฝากของฐาน
ลูกค้าทีมีรายได้ประจําทีมักมียอดสูงสุดช่วงสิ!นเดือน
(2) เงินฝากทีมีลกั ษณะเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็ นต้น
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การปรับพฤติกรรมเงินฝากทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา (NMD’s)
2) Core balances: เงินฝากระยะยาวและมันคง จัดเป็ น 2 กลุ่ม
• กลุ่มทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
• กลุ่มทีไม่อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!
ใช้การสังเกตพฤติกรรมลูกค้าในอดีต ข้อมูลเงินฝาก/ใช้เครืองมือ
ทางสถิติ
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การปรับพฤติกรรมเงินฝากทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา (NMD’s)
ขัน! ตอนที 2 การกําหนดสมมติฐาน และรวมสมมติฐานในการประเมิน
ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย!
• Non-core deposits: เงินฝากระยะสัน! เพิมขึน! และลดลงเป็ น
ประจํา
– บันทึกในช่วงเวลา < 6 เดือน
• Core deposits: เงินฝากทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย! ตลาดหรือคู่แข่ง
– บันทึกในตารางในช่วงเวลาระยะสัน! ทีคาดว่าเงินฝากจะมี
การไหลออกไป
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การปรับพฤติกรรมเงินฝากทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา (NMD’s)
• เงินฝากทีเป็ น Core deposits ทีไม่อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบีย! เงินฝากนี! จะยังคงอยู่ที ธพ. แม้ว่า ธพ. จะไม่
ปรับอัตราดอกเบีย! NMDs ให้สอดคล้องกับอัตราตลาดหรือคู่แข่ง
• ธพ. อาจทําได้หลายแนวทาง ดังนี!
– ให้ทงั ! จํานวนเป็ นเงินฝากระยะยาว โดยไม่มีระยะเวลาครบ
กําหนด
– กระจายเงินฝากในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามสมมติฐาน
เกียวกับลักษณะทางประชากรของลูกค้า
– ให้ทงั ! จํานวนเป็ นเงินฝากระยะยาว แต่กาํ หนดช่วงเวลา
ครบกําหนดสูงสุดทีจะบันทึกรายการ เช่น ไม่เกิน 10 ปี
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การดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน
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แนวทางการดูแลเงินกองทุน
• ควรดูแลให้มีเงินกองทุนเหมาะสมกับระดับความเสียงด้านอัตรา
ดอกเบีย! ในบัญชีเพือการธนาคารที ธพ. มีอยู่
• นโยบายไม่กาํ หนดให้ ธพ. ต้องดํารงเงินกองทุนรองรับความเสียงแต่ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผูต้ รวจสอบหากพิจารณาเห็นสมควรและ/หรือ ให้
ลดฐานะทีก่อให้เกิดความเสียงเป็ นรายกรณี ไป
• หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2)
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ผลกระทบต่อเงินกองทุน
• ให้ ธ.พ. ประเมิน IRRBB โดยพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Economic value) จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย! อย่างน้ อย
200 basis points
• หากมูลค่าทางเศรษฐกิจของ ธ.พ. เปลียนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 20
ของเงินกองทุนทัง! สิ!น ให้ ธ.พ. ปรับลดปริมาณความเสียง (Risk
exposure) หรือปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการความเสียง เพือให้
ผลกระทบอยู่ในช่วงทีเหมาะสมภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาดังกล่าว ธปท.
อาจสังให้ ธพ. ลดความเสียงหรือดํารงเงินกองทุนเพิมเติม เพือรองรับ
ความเสียงทีเพิมขึน! จากระดับทีต้องดํารงตาม Pillar 1
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หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตาม Basel II
Pillar I
Minimum Capital
Requirements
การดํารงเงิ นกองทุนขัน! ตํา
หลักเกณฑ์การคํานวณ
เงิ นกองทุนเพือรองรับความ
เสียง
- ด้านเครดิ ต
- ด้านตลาด
- ด้านปฏิ บตั ิ การ

Pillar II
Supervisory Review
Process

Pillar III
Market Discipline

การกํากับดูแลโดยทางการ
หลักการกํากับดูแล สง. ให้มีความ
มันคงและปลอดภัย มีการพัฒนา
ระบบบริ หารความเสียงทีดี
และมีการดูแลให้ดาํ รงเงิ นกองทุน
รองรับความเสียงทีมีนัยสําคัญ

การใช้กลไกตลาดในการกํากับ
ดูแล
แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับการประเมิ นความ
เพียงพอของเงิ นกองทุน และการ
บริ หารความเสียงของ สง.
ส่งเสริ มให้การดําเนิ นการ
ภายใต้ Pillar I และ Pillar II
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน!

ไม่ตากว่
ํ าอัตราเงิ นกองทุน
ต่อสิ นทรัพย์เสียงขัน! ตํา
ดํารงเงิ นกองทุนให้ครอบคลุมความเสียงมากขึน!
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หลักการสําคัญ: Pillar II
ส่วนที ธพ. พึงปฏิ บตั ิ
หลักการข้อที 1
ธพ. ต้องมีกระบวนการ
บวนการ ICAAP ทีสอดคล้
สอด องกับ
ระดับความเสียง และมีการจัดทําแผนการดํารง
เงิ นกองทุน ทีครอบคลุมทัง! ภาวะปกติ และภาวะ
วิ กฤต ทัง! ในปัจจุบนั และอนาคต
หลักการข้อที 3

ธพ. ควรดํารงเงิ นกองทุน สูงกว่าอัตราขัน! ตําที
กําหนดไว้ตาม Pillar I ให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสียงทีมี

ส่วนความรับผิดชอบของ ธปท.
หลักการข้อที 2
ธปท. มีหน้ าทีตรวจสอบความถูกต้องความ
เหมาะสมของกระบวนการ ICAAP รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิ กฤต เพือประเมิ นผลกระทบต่อ
เงิ นกองทุนและการทําแผนเงิ นกองทุน
หลักการข้อที 4

ธปท. อาจดําเนิ นการ/เข้าแทรกแซงแต่โดยเนิ น
เพือป้ องกันไม่ให้เงิ นกองทุนของ ธพ. ตํากว่า
ระดับทีกําหนด โดย ธปท. อาจสังการให้ ธพ.
ดํารงอัตราส่วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสียง
เพิ มขึน! จากทีกําหนด

Pillar II

INTERNAL
GOVERNANCE

ICAAP

SREP
Identify, review and evaluate all
risk factors and control
factors/RAS

Identify and assess all material
risks; identify controls to
mitigate the risks
DIALOGUE

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

*Assess, review and evaluate
the ICAAP

CHALLENGE

PRODUCE ICAAP NUMBER
AND ASSESSMENT
*Narrow scope
supervisory review

Assess, review and evaluate
compliance with minimum
standards set in Directive
SREP CONCLUSIONS
ICAAP
process/results
not fully
satisfactory

ICAAP
process/results
fully satisfactory

CAPITAL
ICAAP results
Pillar 1
minimum
regulatory
capital

Capital
allocated for
Pillar 2

Supervisory
evaluation of
on-going
compliance
with minimum
standards &
requirements

Whole ranged of
available prudential
measures (Art 136)
including own funds

Specific own
funds
requirement
Systems &
Controls

Provisioning

Restriction of
Business

Reduction of
inherent risk

Source: CEBS CP03 revised 26 January 2006

Questions and Answers
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