
Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) 

ฝ่ายตรวจสอบความเสี ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หวัข้อ 

• ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

• การบริหารความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

• แนวทางการกาํกบัดแูลของ ธปท. 
• มาตรการในการดแูลเงินกองทุน 
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ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

3 

Interest Rate Risk 

 

ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

“ความเสียหายต่อรายได้ และ/หรือ มูลค่าส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย ์จากการเปลี ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี!ย ซึ งอาจเกิดจากฐานะทั !งใน และ
นอกงบดลุที อยู่ในบญัชีเพื อการค้า หรือบญัชีเพื อการ
ธนาคาร” 

 

ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

 

ฐานะของเครื องมือทางการเงินที  
ธนาคารพาณิชยถื์อไว้ โดยมีเจตนา
เพื อการค้า หรือเพื อป้องกนัความ
เสี ยงของฐานะอื นๆ ในบญัชีเพื อ
การค้า 

Trading book  
 (บญัชีเพื อการค้า) 

 

ฐานะของเครื องมือทางการเงินที  
ธนาคารพาณิชยถื์อไว้ โดยไม่มี
วตัถปุระสงคเ์พื อการค้า หรือมีเจตนา
ตั !งแต่แรกว่าจะถือครองระยะยาว 
หรือถือจนกว่าจะครบกาํหนด 

Banking book  
(บญัชีเพื อการธนาคาร) 
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ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

บญัชีเพื อการค้า บญัชีเพื อการธนาคาร 

ลกัษณะธรุกรรม - ตราสารหนี!ในบญัชีเพื อค้า 

- ตราสารอนุพนัธ ์

- ตราสารหนี!  – AFS /HTM 

- เงินให้สินเชื อ / เงินฝาก 

ผลกระทบทางบญัชี ต้อง Mark to Market  

ผลต่าง เข้างบกาํไรขาดทนุ - 
กระทบต่อ Tier 1 ทนัที 

มีผลต่อรายได้ของ ธพ. ในอนาคต แต่ยงั
ไม่บนัทึกเข้างบกาํไรขาดทนุ จึงยงัไม่
กระทบต่อ Tier 1 ทนัที 

Time horizon Short-term IRR exposure Long-term IRR exposure 

การดาํรงเงินกองทนุ Yes ตามหลกัเกณฑ ์Market 

Risk (เมื อถึง Threshold) 

No, แต่ให้พิจารณาใน Pillar 2 ของ BIS II  
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ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยใน Banking book (IRRBB) 

6 



ที มาของความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 
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Maturity Risk / 

Repricing Risk 
Option Risk  Yield Curve 

Risk 

Basis Risk 

Interest Rate 

Risk 

Maturity Risk / Repricing Risk 
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“เกิดขึ!นจากความแตกต่างของอายคุงเหลือ (กรณีอตัราดอกเบี!ยคงที ) 
และการกาํหนดอตัราดอกเบี!ยครั !งต่อไป (กรณีอตัราดอกเบี!ยลอยตวั) 
ของสินทรพัย ์หนี!สิน และรายการนอกงบดลุ” 

ตวัอย่าง สถาบนัการเงินที ระดมเงินทุนระยะสั !น เพื อใช้ปล่อยสินเชื อ
ระยะยาวอตัราดอกเบี!ยคงที  อาจได้รบัผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี!ย
สทุธิที ลดลงเมื ออตัราดอกเบี!ยเพิ มขึ!นได้ 

 

 



Maturity Risk / Repricing Risk 

• ตวัอย่าง  ธพ. ปล่อยสินเชื อระยะยาว 5 ปี มลูค่า 1 ล้านบาท ที อตัราดอกเบี!ย 7% 

และระดมเงินฝากระยะสั !น 1 ปี โดยที อตัราดอกเบี!ยตลาดเพิ มขึ!น 1% ทกุปี  (100 
basis points) 
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ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 ปีที 5 

เงินให้สินเชื อ  7% 7% 7% 7% 7% 

รายได้ดอกเบี!ยรบั :  
ดอกเบี!ย 7%, จาํนวน 1 ล้านบาท 

70,000 70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

เงินฝาก 1 ปี 3% 4% 5% 6% 7% 

ดอกเบี!ยจ่าย (30,000) (40,000) (50,000) (60,000) (70,000) 

ดอกเบี!ยรบัสทุธิ  40,000 30,000 20,000 10,000 - 

Maturity Risk / Repricing Risk 

• ตวัอย่าง  ธนาคารพาณิชยป์ล่อยสินเชื อด้วยอตัราดอกเบี!ยลอยตวั มลูค่า 1 ล้าน
บาท และออกตราสารหนี!  5 ปี จาํนวน 1 ล้านบาท จ่ายอตัราดอกเบี!ยคงที  3% ทั !งนี!  
อตัราดอกเบี!ยตลาดปรบัตวัลดลงปีละ 1 % (100 basis points) 
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ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 ปีที 5 

เงินให้สินเชื อ  7% 6% 5% 4% 3% 

รายได้ดอกเบี!ยรบั :  
ดอกเบี!ย 7%, จาํนวน 1 ล้านบาท 

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 

เงินฝาก 1 ปี 3% 3% 3% 3% 3% 

ดอกเบี!ยจ่าย (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) 

ดอกเบี!ยรบัสทุธิ  40,000 30,000 20,000 10,000 - 



Basis Risk  
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“เกิดขึ!นจากการที อตัราดอกเบี!ยในตลาดเปลี ยนแปลงไป  
แล้วส่งผลให้อตัราดอกเบี!ยของสินทรพัย ์หนี!สิน และรายการนอก
งบดลุ มีการเปลี ยนแปลงในปริมาณที ไม่เท่ากนั แม้ว่าสินทรพัย ์และ
หนี!สิน และรายการนอกงบดลุนั!นจะมีอายคุงเหลือ หรือระยะเวลา
กาํหนดอตัราดอกเบี!ยครั !งต่อไปที เท่ากนั” 

ตวัอย่าง การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ยระยะสั !น อาจส่งผลให้
การเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยเงินฝากที อิงกบั LIBOR 1 เดือน  
กบัอตัราดอกเบี!ยเงินกู้ที อิงกบัอตัราดอกเบี!ยพนัธบตัรเปลี ยนแปลง 
ไม่เท่ากนั  

 

Basis Risk 

• ตวัอย่าง  ธนาคารพาณิชยป์ล่อยสินเชื อ อตัรา MLR จาํนวน 1 ล้านบาท 

ขณะที ระดมเงินฝาก 0.25 ล้านบาท โดยจ่ายตามอตัรา LIBOR 3 เดือน  
อตัราดอกเบี!ยปรบัตวัรายไตรมาสเช่นเดียวกนั 
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Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

อตัรา จาํนวน อตัรา จาํนวน อตัรา จาํนวน อตัรา จาํนวน 

เงินให้สินเชื อ  9% 22,500 8% 20,000  6.75% 16,875 5.5% 13,750 

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

NIM 8,450 8,150 7,325  7,700  



Yield Curve Risk 
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“เกิดขึ!นจากการเปลี ยนแปลงรปูร่าง และความชนัของ Yield curve  

ซึ งส่งผลในเชิงลบต่อรายได้ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของสถาบนั
การเงิน ” 

ตวัอย่าง สถาบนัการเงินมีฐานะ long พนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปี  
และมีฐานะ short ในพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ5 ปี หาก Yield Curve  

ชนัขึ!น จะส่งผลให้มลูค่าทางเศรษฐกิจของสถาบนัการเงินลดลง 
เนื องจากมลูค่าสินทรพัยซึ์ งเป็นพนัธบตัรอาย ุ10 ปีลดลงมากกว่า
มลูค่าหนี!สินซึ งเป็นพนัธบตัรอาย ุ5 ปี 

 

Yield Curve Risk 
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T 

Y 

5 ปี 10 ปี 

ความสมัพนัธ ์ดอกเบี!ย กบั ตราสาร 

• ดอกเบี!ย          มลูค่าตราสาร 

• ดอกเบี!ย          มลูค่าตราสาร  

การที  slope ของ Yield Curve มีความชนัมากขึ!น หมายความว่า การเพิ มขึ!นของ
อตัราดอกเบี!ยในระยะยาวมากกว่าการเพิ มขึ!นของอตัราดอกเบี!ยระยะสั !น ซึ งการ
เปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ยดงักล่าวมีทิศทางผกผนักบัการเปลี ยนแปลงมลูค่า
ของตราสารที ถือ 



Yield Curve Risk 

• รปูแบบของ Yield Curve 
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Upward sloping - อตัราผลตอบแทนระยะยาวจะสงูกว่าอตัรา
ผลตอบแทนระยะสั !น 

T 

T 

T 

Y 

Y 

Y 

 Inverted sloping/ Downward sloping – อตัราผลตอบแทนระยะ
สั !นจะสงูกว่าอตัราผลตอบแทนระยะยาว Yield  Curve รปูแบบนี!มกั
พบในภาวะที ตลาดคาดการณ์ว่าอตัราผลตอบแทนจะมีแนวโน้ม
ลดลงเรื อยๆ 

Flat Yield Curve - อตัราผลตอบแทนที เท่ากนัในทุกช่วง
ของอายคุงเหลือ 

16 

Yield Curve Risk 
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Option Risk 
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“เกิดจากการที อตัราดอกเบี!ยเปลี ยนแปลงไปแล้วส่งผลให้ ปริมาณ หรือ
ระยะเวลาที ได้รบักระแสเงินสดจากเครื องมือทางการเงินที มี option แฝงอยู่
เปลี ยนแปลงไป ซึ งส่งผลกระทบต่อรายได้ หรือมลูค่าทางเศรษฐกิจของสถาบนั
การเงิน ” 

ตวัอย่าง  บริษทั A ออกหุ้นกู้ 30 ปีซึ งผูอ้อกสามารถไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนดได้ 
เป็นหุ้นกู้ที ออกเมื ออตัราดอกเบี!ยในตลาดเท่ากบัร้อยละ 10 จ่ายอตัราดอกเบี!ย
ตามหน้าตั #วร้อยละ 10 หากอตัราดอกเบี!ยในตลาดลดลง ผูอ้อกหุ้นกู้อาจไถ่ถอน
หุ้นกู้คืนก่อนกาํหนด ทาํให้กระแสเงินสดที สถาบนัการเงินคาดว่าจะได้รบั
เปลี ยนแปลงไป ซึ งส่งผลในทางลบต่อสถาบนัการเงิน เนื องจากสถาบนัการเงิน
ต้องนําเงินไปลงทนุใหม่ในอตัราดอกเบี!ยที ตํ ากว่าเดิม 

 

Option Risk 

ตวัอย่าง  ธนาคารพาณิชย ์ซื!อหุ้นกู้ของบริษทั A ออกเมื ออตัราดอกเบี!ยใน
ตลาด 10% หากอตัราดอกเบี!ยในตลาด ณ ปัจจบุนัลดลงเหลือ 8% บริษทั A 
อาจไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกาํหนด 

ผลกระทบ : ธนาคารพาณิชยต้์องนําเงินไปลงทุนใหม่ในอตัราดอกเบี!ยที ตํ า
กว่าเดิม ซึ งส่งผลกระทบต่อรายได้ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
พาณิชย ์
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หุ้นกู้ 

ธพ. ลงทุน ผู้ออกไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 



Option Risk 

ตวัอย่าง  ลกูหนี!กู้เงินจากธนาคารพาณิชย ์โดยจ่ายอตัราดอกเบี!ยคงที  9 % 

หากอตัราดอกเบี!ยในตลาด ณ ปัจจบุนัลดลงเหลือ 7% ลกูหนี!อาจชาํระคืน
เงินกู้โดยการ Refinance กบั ธนาคารพาณิชยอื์ น 

ผลกระทบ : ธนาคารพาณิชยต้์องนําเงินไปลงทุนใหม่ในอตัราดอกเบี!ยที ตํ า
กว่าเดิม ซึ งส่งผลกระทบต่อรายได้ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของธนาคาร
พาณิชย ์

 

สญัญา
เงินให้
สินเชื อ 

ขอกู้เงิน ธพ.ให้สิทธิลกูหนี!
ชาํระคืนก่อนกาํหนด 
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Option Risk 

บญัชีเงิน
ฝากที ไม่มี
กาํหนดอาย ุ

ลกูค้าถอนเงิน ธพ.รบัฝากเงินไม่มี
กาํหนดอาย ุ
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ตวัอย่าง  ธนาคารพาณิชยร์บัฝากเงินจากลกูค้าประเภทที ไม่มีกาํหนดอายุ
ชดัเจน หากอตัราดอกเบี!ยในตลาด ณ ปัจจบุนัเปลี ยนแปลงไป ลกูค้าอาจ
ถอนเงินฝากเมื อใดกไ็ด้ 

ผลกระทบ :ธนาคารพาณิชยต้์องหาแหล่งเงินทุนใหม่ในอตัราดอกเบี!ยที 
เปลี ยนแปลงไปซึ งส่งผลกระทบต่อรายได้ และมลูค่าทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารพาณิชย ์

 



การบริหารความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

ในบญัชีเพื อการธนาคาร 
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การบริหารความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 
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บญัชีเพื อการค้า/ 

บญัชีเพื อการธนาคาร 

 

เครื องมือวดัความเสี ยง 

• Duration/ PV01 

• VAR- Value at Risk 

 

เครื องมือวดัความเสี ยง 

• Repricing gap/ 

Duration 

• Simulation 

Risk Management 

• Board & SM. Oversight 
• Policies, Procedure, Limitation 

• Risk Measurement, Monitor & 
Information system 

• Internal Controls & Audit 

บญัชีเพื อการค้า/

ั ี ื 

 

 

 

Interest rate risk 

• Maturity/ Repricing Risk 

• Basis Risk 

• Yield Curve Risk 

• Option Risk 
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การบริหารความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยในบญัชีเพื อการธนาคาร 
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ความเสี ยงอตัราดอกเบี!ย 

ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบระยะสั !น 

ผลกระทบต่อรายได้ 
(Earning Perspective) 

ผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(Economic value  Perspective) 

• วิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี ยนแปลง
อตัราดอกเบี!ยต่อรายได้สทุธิทางบญัชี 

(Accrual or reported earnings)  

• วิเคราะหผ์ลกระทบในระยะสั !น (1-2 ปี
ข้างหน้า) 
• วิเคราะหร์ายได้ดอกเบี!ยสทุธิ (Net 

interest income) เป็นหลกั 

• วิเคราะหผ์ลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ ของสินทรพัย ์
หนี! สิน รายการนอกงบดลุ  
• มูลค่าทางเศรษฐกิจ : มูลค่าปัจจบุนั ซึ งคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบี!ยตลาดของกระแสเงินสดรบัที คาดการณ์ของสินทรพัย ์
หกัลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายที คาดการณ์ของหนี! สิน รวมกบั
กระแสเงินสดสทุธิที คาดการณ์ของรายการนอกงบดลุ   
• สะท้อนความอ่อนไหวของมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่อความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบี!ย ซึ งเป็นมุมมองในระยะยาว  

ผลกระทบต่อรายได้ ( Earning Perspective) 

• ตวัอย่าง ธพ. ลงทนุหุ้นกู้ 100 บาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบี!ย 10% และ
ระดมเงินฝากประจาํ 100 บาท อตัราดอกเบี!ยปัจจบุนัอยู่ที  10% และ
กาํลงัจะเพิ มขึ!นเป็น 11% 

 

24 

Earning Perspective 

ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 ปีที  5 

ดอกเบี!ยรบั 10 10 10 10 10 

ดอกเบี!ยจ่าย 10 (11) (11) (11) (11) 

รายได้ดอกเบี!ยสทุธิ 0 -1 -1 -1 -1 



ผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ ( Economic Value Perspective) 

• ตวัอย่าง ธพ. ลงทนุหุ้นกู้ 100 บาท อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบี!ย 10% และ
ระดมเงินฝากประจาํ 100 บาท อตัราดอกเบี!ยปัจจบุนัอยู่ที  10% และ
กาํลงัจะเพิ มขึ!นเป็น 11% 
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Economic Value  Perspective 

มูลค่าปัจจบุนั มูลค่าหลงั 

ดอกเบี!ยปรบัขึ!น 

มูลค่าปัจจบุนัของหุ้นกู้ 100 96.30 

มูลค่าปัจจบุนัเงินฝากประจาํ (ลอยตวั) 100 99.10 

∆ มูลค่าทางเศรษฐกิจ -2.795 

ผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ ( Economic Value Perspective) 
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110 

ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 ปีที  5 

10 10 10 10 

  68.3013 = 110/(1.10)5 

 7.5131 = 10/(1.10)3 

 6.8301 = 10/(1.10)4 

 9.0909 = 10/(1.10) 

 8.2645 = 10/(1.10)2 

รายรบัจากดอกเบี!ย 

*มลูค่าปัจจบุนัของหุ้นกู้ = 100.0000  [9.0909+8.2645+7.5131+6.8301+68.3013]  

 9.0090 = 10/(1.11) 

 8.1162 = 10/(1.11)2 

 7.3119 = 10/(1.11)3 

 6.5873 = 10/(1.11)4 

  65.2797 = 110/(1.11)5 

*มลูค่าหุ้นกู้ กรณีอตัราดอกเบี!ยเพิ มขึ!น 1% = 96.3041 [9.0090+8.1162+7.3119+6.8301+65.2797]  



ผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ ( Economic Value Perspective) 
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110 

ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 ปีที  5 

10 10 10 10 

  9.0909 = 10/(1.10) 

*มลูค่าปัจจบุนัของเงินฝากประจาํ =  100.00   [9.0909+8.2645+7.5131+6.8301+68.3014] 

  8.2645 = 10/(1.10)2 

  7.5131 = 10/(1.10)3 

6.8301 =10/(1.10)4

  68.3014 =110/(1.10)5 

รายจ่ายดอกเบี!ย 

 9.0090 = 10/(1.11) 

  8.9278 = 11/(1.11)2 

  8.0431 = 11/(1.11)3 

7.2460 =11/(1.11)4 

  65.8731 =111/(1.11)5 

*มลูค่าเงินฝากประจาํ กรณีอตัราดอกเบี!ยเพิ มขึ!น 1% = 99.0991 [9.0090+8.9278+8.0431+7.2460+65.8731]  

->11 ->11 ->11 ->111 

1. Repricing Schedules 

•Repricing Gap Analysis  

     (ประเมินผลกระทบต่อรายได้) 
•Duration Analysis 

     (ประเมินผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ) 
2. Simulation Approaches 

•Static Simulation 

•Dynamic Simulation 

 

เครื องมือในการประเมินความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 
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Repricing Gap Analysis 

• เครื องมือช่วยในการบริหารโครงสร้าง สินทรพัย ์และหนี!สิน ของ
ธนาคารพาณิชย ์

• วดัผลกระทบของการเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยต่อรายได้สทุธิของ
ธนาคารพาณิชยที์ เกิดจาก Repricing Risk เป็นหลกั 

• บนัทึก สินทรพัย ์(Rate sensitive asset) หนี!สิน (Rate sensitive 

Liability) และรายการนอกงบดลุสทุธิที อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี!ย (Net 

Rate sensitive Off B/S) ตามระยะเวลาคงเหลือ (Fixed rate 

instruments) หรือระยะเวลาจนกว่าจะปรบัอตัราดอกเบี!ยครั !งต่อไป 
(Floating rate instruments) 
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ขั !นตอนการคาํนวณ Repricing Gap Analysis  

• บนัทึกรายการสินทรพัย ์หนี!สิน และฐานะนอกงบดลุที อ่อนไหวต่ออตัรา
ดอกเบี!ยลงในตารางที ประกอบด้วยช่วงเวลาต่าง ๆ ตามอายคุงเหลือ
จนถึงวนัครบกาํหนดกรณีอตัราดอกเบี!ยคงที  หรือระยะเวลาคงเหลือก่อน
จะปรบัอตัราดอกเบี!ยครั !งต่อไป กรณีอตัราดอกเบี!ยลอยตวั  

• ขนาดของ Gap ในช่วงหนึ งๆ คาํนวณได้จากสินทรพัยห์กัด้วยหนี!สิน  
รวมกบัรายการนอกงบดลุสทุธิภายในช่วงเวลานั!นๆ  

• นํา Gap ที ได้ในแต่ละช่วงเวลามาคณูด้วยการเปลี ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี!ยโดยสมมติ (100 basis points) และคณูกบัสดัส่วนต่อปีของ
ระยะเวลาคงเหลือจาก จดุกึ งกลางของแต่ละ ช่วงเวลาจนถึง 1 ปี 

• ผลรวมที ได้จะเป็นค่าประมาณการเปลี ยนแปลงของรายได้ที เกิดจากการ
เปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 
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Repricing Gap Analysis 

ตวัอย่าง 
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Asset Liability 

Equity 

• เงินสด     20 

• เงินกู้ยืมระหว่าง ธพ.   ระยะเวลา 5 วนั             30 

• พนัธบตัร อาย ุ6 ปี ครบกาํหนดอีก 3 เดือน      20 

• ตราสารทุน บริษทั ปตท.                                70 

• เงินให้สินเชื อ: อาย ุ3 เดือน                             10 

                          อาย ุ6 เดือน                              25 

                          อาย ุ12 เดือน                            75                           
       อาย ุมากกว่า 12 เดือน                50 

• ที ดิน, อาคาร และอปุกรณ์                                 150 

 

• เงินฝาก: อาย ุ6 เดือน    10 

                   อาย ุ9 เดือน                      25  
                  อาย ุมากกว่า12 เดือน          50 

ตราสารหนี!  
• หู้นกู้:  อาย ุ3 เดือน          10 

                   อาย ุ6 เดือน                           30 

•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               45 

 

• หุ้นสามญั                                       200 

• กาํไรสะสม                                                  80 

 

Repricing Gap Analysis 
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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 



Repricing Gap Analysis 
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Time Band < 1 

month 

1-3 month 3-6 month 6-12 

month 

Total 

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 0.4854 

 

* Part of year คาํนวณ จากสดัส่วนต่อปีของระยะเวลาคงเหลอืจาก จุดกึ!งกลางของแต่ละ Time band จนถงึ 1 ปี  

ดงันั!นหากอตัราดอกเบี!ยเพิ "มขึ!น 1 % ธนาคารจะมีรายได้ดอกเบี!ยสทุธิเพิ "มขึ!น 0.48 ล้านบาท 

ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยต่อรายได้ดอกเบี!ยสทุธิ 
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กรณี RSA > RSL 

กรณี RSA < RSL 

เมื ออตัราดอกเบี!ย            รายได้ดอกเบี!ยสทุธิ (NII) 
เมื ออตัราดอกเบี!ย            รายได้ดอกเบี!ยสทุธิ (NII)   
 

เมื ออตัราดอกเบี!ย            รายได้ดอกเบี!ยสทุธิ (NII) 
เมื ออตัราดอกเบี!ย            รายได้ดอกเบี!ยสทุธิ (NII)   
 



ข้อดี-ข้อเสีย ของ Gap Analysis 
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• ง่าย ไม่ซบัซ้อน 

• ค่าใช้จ่ายน้อย 

• ใช้เป็นการประมาณได้ดี 

 

ข้อดี 

• เน้น Short-term mismatch 

• สมมติฐานว่าทุกฐานะในช่วงเวลา   
  เดียวกนั ปรบัอตัราดอกเบี!ย 

  พร้อมกนั 

• ไม่คาํนึงถึง Basis risk  
• ไม่คาํนึงถึง Option risk 

• ไม่คาํนึงถึง Non-Interest Income 

• ไม่ได้วดัผลกระทบต่อเงินกองทุน 

ข้อเสีย 

Duration Analysis 

• เครื องมือช่วยในการบริหารโครงสร้าง สินทรพัย ์และหนี!สิน ของธนาคารพาณิชย ์
โดยประยกุตใ์ช้หลกัการ Duration กบัตาราง Repricing Gap  

• ประเมินผลกระทบของการเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ  

• มมุมองด้านมลูค่าทางเศรษฐกิจของสถาบนัการเงินจะสะท้อนให้เหน็ถึงความ
อ่อนไหวของมลูค่าส่วนผูถื้อหุ้น (Net Worth)ของสถาบนัการเงินต่อความผนัผวน
ของอตัราดอกเบี!ย 

• มมุมองนี!ครอบคลมุกว่ามมุมองด้านรายได้ (Earning Perspective) เนื องจาก
ประเมินผลกระทบในระยะยาวต่อสถาบนัการเงิน 
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วิธีการคาํนวณ Duration 
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Macaulay Duration เป็น Duration ที มีอายเุฉลี ยของตราสารหนี!  โดยถวัเฉลี ยถ่วง
นํ!าหนักตามมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดในแต่ละงวดที ตราสารหนี!จะจ่ายให้จน
ครบอาย ุ  
• หลกัการของวิธีการนี!คือ การหาจดุที สมดลุของจาํนวนเงินผลตอบแทนที จะได้รบั 

  ทั !งหมดจากการลงทนุในตราสารหนี!  
• ค่า Duration ที สงู ส่งผลให้ตราสารหนี!นั !น ๆ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลง 

  มลูค่าที สงูเนื องจากการเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย ซึ งหมายถึงความเสี ยง 

  ที สงูตามไปด้วย 

Duration 
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* ค่า Duration ของ Zero Coupon Bond จะเท่ากบั ระยะเวลาของตราสารหนี! นั !น ๆ 

Zero Coupon Bond 



Duration 

Plain Vanilla 

* ค่า Duration ของ Plain Vanilla จะน้อยกว่าระยะเวลาของตราสารหนี! นั !น ๆ 
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ปัจจยัที มีผลต่อค่า Duration 
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   Duration 

  
High 

  
Low 

Yield to 

maturity 

Coupon rate 
 • Low Coupon rate 

• Low Yield to  
  maturity  

• High Time to  
  maturity 

 

  maturity

 

 

• High Coupon rate 

• High Yield to  
  maturity 

 • Low Time to  
  maturity 

 

 

  

  
Time to 

maturity 



วิธีการคาํนวณ Duration 

ตวัอย่าง ตราสารหนี!  อาย ุ5 ปี มีมลูค่าหน้าตั #ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบี!ย 6 % ทกุปี 
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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 

Total 1,000 4,465.11 

Duration = 4,465.11/1,000 = 4.47 years 

วิธีการคาํนวณ Duration 

ตวัอย่าง ตราสารหนี!  อาย ุ5 ปี มีมลูค่าหน้าตั #ว 1,000 บาท จ่ายดอกเบี!ย 10 % ทกุปี 
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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 

Total 1,000 4,169.83 

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

 



วิธีการคาํนวณ Modified Duration 
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 • Modified Duration เป็น Duration ที มีการคาํนวณการเปลี ยนแปลงของ
ราคาเป็นร้อยละต่อการเปลี ยนแปลงของอตัราผลตอบแทน 

•ใช้แนวคิดตาม Macaulay Duration  

• มีความสะดวกในการใช้งาน และใช้ในการคิดคาํนวณการเปลี ยนแปลงของ
ราคาเมื ออตัราผลตอบแทนเปลี ยนแปลงไป 

 
 

 

ตวัอย่าง    
• ตราสารหนี!  อาย ุ5 ปี  

• มลูค่าหน้าตั #ว 1,000 บาท  

• ดอกเบี!ย 6 % ทกุปี 

 % Modified duration  =  4.47/1.06 

    = 4.22 

 

• การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 1% 
ส่งผลให้มลูค่าของตราสารเปลี ยนแปลง 
4.22 % 

 

ตวัอย่าง    

• ตราสารหนี!  อาย ุ5 ปี  

• มลูค่าหน้าตั #ว 1,000 บาท  

• ดอกเบี!ย 106 % ทกุปี 

 % Modified duration  =  4.17/1.10 

    = 3.79 

 

• การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 1% 
ส่งผลให้มลูค่าของตราสารเปลี ยนแปลง 
3.79 % 
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วิธีการคาํนวณ Modified Duration 

* Higher duration, Greater price sensitivity 



       [Modified duration] x [      Interest (1%)] x Price    =       Price 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง Modified duration, การเปลี ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี!ย และเปลี ยนแปลงมลูค่าของตราสาร 

45 

[Modified duration] x [       Interest (1%)]  =  %      Price 

 

     =        Price / Price 

 

                                                                                

 

 

        

Economic Value of 

Equity 

ขั !นตอนการคาํนวณ Duration Analysis 

• จาก Repricing GAP 

• นํ!าหนักความอ่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา โดยค่านํ!าหนักสามารถประมาณได้จากผล
คณูของค่าเฉลี ย Duration ในแต่ละช่วงเวลาที กาํหนดโดย BCBS กบัการ
เปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย (100 bps) 

• นําค่านํ!าหนักที ได้ในแต่ละช่วงเวลา คณูกบัตวัเลขที ได้จาก Periodic Gap ในแต่ละ
ช่วงเวลา 

• เมื อนําผลลพัธที์ ได้ในแต่ละช่วงเวลามารวมกนัจะได้ค่าประมาณของการ
เปลี ยนแปลงมลูค่าทางเศรษฐกิจของสถาบนัการเงินที อาจเกิดขึ!นเนื องจากการ
เปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 
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ตารางมลูค่าฐานะสทุธิถ่วงนํ!าหนัก 
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ฐานะสทุธิใน
แต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลา กึ งกลางช่วงเวลา Proxy of modified 

duration 

อตัราดอกเบี!ยที 
เปลี ยนแปลง 

   นํ!าหนัก 

ความเสี ยง 

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 13.01 % 

Duration Analysis 

ตวัอย่าง 
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Asset Liability 

Equity 

• เงินสด     20 

• เงินกู้ยืมระหว่าง ธพ.   ระยะเวลา 5 วนั             30 

• พนัธบตัร อาย ุ6 ปี ครบกาํหนดอีก 3 เดือน      20 

• ตราสารทุน บริษทั ปตท.                                70 

• เงินให้สินเชื อ: อาย ุ3 เดือน                             10 

                          อาย ุ6 เดือน                              25 

                          อาย ุ12 เดือน                            75                           
       อาย ุมากกว่า 12 เดือน                50 

• ที ดิน, อาคาร และอปุกรณ์                                 150 

 

• เงินฝาก: อาย ุ6 เดือน    10 

                   อาย ุ9 เดือน                      25  
                  อาย ุมากกว่า12 เดือน          50 

ตราสารหนี!  
• หู้นกู้:  อาย ุ3 เดือน          10 

                   อาย ุ6 เดือน                           30 

•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               45 

 

• หุ้นสามญั                                       200 

• กาํไรสะสม                                                  80 

 



Duration Analysis 
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Time Band < 1 

month 

>1-3 

month 

>3-6 

month 

>6-12 

month 

>12 month Total 

RSA 30 30 25 75 50 

RSL 0 10 40 25 50 

Periodic Gap 30 20 (15) 50 0 

% Weight -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 (0.345) 

สรปุ หากอตัราดอกเบี!ยเพิ มขึ!น 1 % ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของ ธนาคารพาณิชย ์ลดลง 0.34 ล้านบาท 

   
X

  

X 

  

Price 

MD 

     Interest 

Duration Analysis 

ตวัอย่าง 
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Asset Liability 

Equity 

• เงินสด     20 

• เงินกู้ยืมระหว่าง ธพ.   ระยะเวลา 5 วนั             30 

• พนัธบตัร อาย ุ6 ปี ครบกาํหนดอีก 3 เดือน      20 

• ตราสารทุน บริษทั ปตท.                                70 

• เงินให้สินเชื อ: อาย ุ3 เดือน                             10 

                    อาย ุ6 เดือน                              25 

                    อาย ุ12 เดือน                            75 

                    อาย ุมากกว่า 12 เดือน                50 

• ที ดิน, อาคาร และอปุกรณ์                                 150 

 

• เงินฝากออมทรพัย ์:อาย ุ6 เดือน    10 

                           อาย ุ9 เดือน                      25  
                           อาย ุมากกว่า12 เดือน          50 

อตัราดอกเบี!ยอ้างอิงปรบัทุก 6 เดือน 

• เงินฝากประจาํ: อาย ุ3 เดือน          10 

                      อาย ุ6 เดือน                           30 

•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               45 

 

• หุ้นสามญั                                       200 

• กาํไรสะสม                                                  80 

 



ข้อดี-ข้อเสีย ของ Duration Analysis 
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• สามารถวดัความอ่อนไหวของ
  ราคาของรายการทั !งใน และนอก 

  งบดลุ 

• สามารถปรบัใช้อตัราดอกเบี!ยที มี 

  ความโค้งที แตกต่างกนั 

 

ข้อดี 

• ไม่สะท้อน modified duration  

  ที แท้จริงของแต่ละฐานะ 

• ไม่คาํนึงถึง Basis risk 

• ไม่คาํนึงถึง Option risk 

ข้อเสีย 

Earning perspective & Economic value perspective 

• การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ยส่งผลกระทบต่อการเปลี ยนแปลงรายได้
ดอกเบี!ยสทุธิของสถาบนัการเงิน ซึ งในระยะยาวจะส่งผลต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ
ของสถาบนัการเงิน  
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%       Interest 
Earning 

perspective  

Economic 

value of Equity 



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 

• กรณีประเมินผลกระทบต่อรายได้สทุธิ 

– จาํลองสถานการณ์ (Simulate) การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 
มากกว่า 1 กรณี แล้วประมาณการผลกระทบต่อกระแสเงินสด และ
รายได้สทุธิในช่วงระยะเวลาหนึ ง  (1-2 ปี) 

• กรณีประเมินผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

– จาํลองสถานการณ์ (Simulate) การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 
มากกว่า1 กรณี แล้วประมาณการกระแสเงินสดที คาดว่าจะเกิดขึ!น
ตลอดช่วงอายขุองฐานะที ธพ. ถือครอง แล้วคิดลดกลบัมาเป็น
มลูค่าปัจจบุนั 
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Simulation Analysis 

2.1 Static Simulation 

-   ฐานะในปัจจบุนัของรายการในและนอกงบดลุ 

-   สมมติฐานทั  วไป : Shift or tilt of yield curve, changes of spreads 

between different interest rates 

2.2 Dynamic Simulation 

-   ประมาณการฐานะในอนาคตของรายการในและนอกงบดลุ (กลยทุธ์
เปลี ยนไปเมื ออตัราดอกเบี!ยเปลี ยนไป) 

-   คาํนึงถึง 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 
  - การกาํหนดอตัราดอกเบี!ยของแต่ละผลิตภณัฑ ์ซึ งการกาํหนด 

Credit spread จะต้องคาํนึงถึงการเปลี ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
และการเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย 

  -  IRRBB อาจเกี ยวข้องกบั Credit risk  และ Interest rate risk 

stress scenarios ควรจะรวมปัจจยัด้านอตัราดอกเบี!ยและอตัรา
แลกเปลี ยน 
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Main Challenges for the Measurement of IRRBB 

3. The Choice of stress scenarios 

  - สถานการณ์ควรครอบคลมุทั !งการเปลี ยนแปลงในระดบัและ
ความโค้งของ YC ซึ งความน่าเชื อถือของผลกระทบที เกิดขึ!นจะขึ!นกบั 
scenario ที เลือกใช้ 

4. Banking versus trading book 

  - การไม่รวมฐานะในบญัชีเพื อการค้า เนื องจากไม่ต้องการให้
พิจารณาฐานะความเสี ยงซํ!าซ้อน  อย่างไรกต็าม อาจเกิดปัญหาฐานะ
ในบญัชีเพื อการค้าและการธนาคารอาจสามารถ Offset กนัได้  ใน
กรณีเช่นนี!อาจต้องพิจารณา Net exposure ของทั !งงบดลุ 
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แนวทางการกาํกบัดแูลความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย
ในบญัชีเพื อการธนาคาร 
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แนวทางการกาํกบัดแูลในประเทศไทย 

 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที  สกส. 42/2551  
เรื อง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย
ในบญัชีเพื อการธนาคารของสถาบนัการเงิน  
ลงวนัที  3 สิงหาคม 2551  
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เหตผุลในการออกแนวนโยบาย 

สอดคล้อง - ขอบเขต ปริมาณ ความซบัซ้อนของธรุกรรม  

ความเสี ยง 

    เป็นแนวทางการบริหารความเสี ยง 

มีเงินกองทนุที เหมาะสม 
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สาระสาํคญัของนโยบาย 

 

นโยบายและขั !นตอนการ
ปฏิบติังานที เหมาะสม 

บทบาทหน้าที  - 
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสงู 

การควบคมุภายใน 

ประเมิน ควบคมุ 
ติดตาม รายงานความ

เสี ยง 

จดัส่งข้อมลูและแบบรายงานที เกี ยวข้อง  

61 

แนวนโยบาย
การบริหาร

ความเสี ยงด้าน
อตัราดอกเบี!ย 

 

บทบาทหน้าที ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการ และ ผูบ้ริหารระดบัสงู 

•  มีความรู้ความเข้าใจ 

• อนุมติัโครงสร้างการบงัคบับญัชา  ถ่วงดลุอาํนาจ เป็นอิสระ 

• อนุมติักลยทุธ ์นโยบายการบริหารความเสี ยง การควบคมุภายใน 

• มอบหมาย ประเมิน – ผูบ้ริหารระดบัสงู 

• อนุมติัเพดาน ระดบัความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

• ทบทวนนโยบายเป็นระยะ  
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บทบาทหน้าที ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการ และ ผูบ้ริหารระดบัสงู 

• กาํหนดกลยทุธ ์นโยบายการบริหารความเสี ยง 

• กาํหนดโครงสร้างหน้าที ความรบัผิดชอบ-สายงานบงัคบับญัชา 

• จดัระบบการบริหารความเสี ยง ดแูลให้การปฏิบติัตามนโยบาย  

• กาํหนดระดบัเพดานความเสี ยง (Risk Limit)  

• ประเมินความเสียหายที อาจเกิดขึ!น 

• จดัให้มีบคุลากรที มีความรู้ความเข้าใจธรุกิจอย่างเพียงพอ 
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นโยบายและขั !นตอนการปฏิบติังานที เหมาะสม 

• จดัทาํนโยบายการบริหารความเสี ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
โดยนโยบายควรมีลกัษณะที เหมาะสม ดงันี!  
– ชดัเจน สอดคล้องขอบเขต ปริมาณ ความซบัซ้อนของธรุกรรม 

– ระบเุพดานความเสี ยง ขั !นตอนการอนุมติัธรุกรรม  
–  ระบสุายงานการบงัคบับญัชาให้แยกจากกนั ไม่ก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  
– กาํหนดแนวทางทาํธรุกรรมที ชดัเจน กลยทุธก์ารทาํกาํไร ป้องกนั

ความเสี ยงที เกี ยวข้อง ประเภทของเครื องมือทางการเงินที อนุญาต
ให้ถือครอง 
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นโยบายและขั !นตอนการปฏิบติังานที เหมาะสม 

– กาํหนดกระบวนการควบคมุภายใน หน้าที รบัผิดชอบของหน่วยงาน
สอบทานการบริหารความเสี ยง 

– ทบทวน สอบทานนโยบายการบริหารความเสี ยงเป็นประจาํ 
ปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัภาวะตลาดที อาจเปลี ยนแปลงไป 
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นโยบายและขั !นตอนการปฏิบติังานที เหมาะสม 

• การทาํธรุกรรมหรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ควรมีรายละเอียด ดงันี!  
– ชดัเจน ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละกลยทุธ ์

– การจดัสรรทรพัยากรในการบริหารความเสี ยง 

– การวิเคราะหค์วามเสี ยงจากผลิตภณัฑใ์หม่  
– แนวการประเมิน ติดตาม ควบคมุความเสี ยงของธรุกรรมใหม่ 

– ผลการประชมุระหว่างสายงานที เกี ยวข้องก่อนที จะเริ มทาํ
ผลิตภณัฑใ์หม่  

– ผลการติดตาม ประเมินภายหลงัทาํธรุกรรมใหม่ 
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แนวทางประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงาน 

 
• การประเมินความเสี ยง 

• เพดานและการควบคมุความเสี ยง 

• การจดัทาํ Stress Test 

• การติดตาม และการรายงานความเสี ยง 

• การทดสอบความน่าเชื อถือของเครื องมือและสมมติฐานที ใช้  
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การประเมินความเสี ยง 

 

 
• จดัให้มีระบบการประเมินความเสี ยง 

– สอดคล้องกบัขอบเขต ปริมาณ และความซบัซ้อน 

– ประเมินผลกระทบต่อ Earning และ/หรือ Economic Value 

– จดัเตรียมบคุลากร และระบบฐานข้อมลู 

– สื อสารสมมติฐานให้เป็นที เข้าใจแก่ผูบ้ริหาร 

• พิจารณาโครงสร้างงบดลุ ระดบั Option Risk 

– สาํหรบั ฐานะ Embedded Options 

– สินทรพัยร์ะยะยาวดอกเบี!ยคงที ในสดัส่วนสงู 
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การประเมินความเสี ยง 

 

 
• ลกัษณะของระบบการประเมินความเสี ยง 

– สามารถประเมินความเสี ยงทกุประเภท 

– สอดคล้องกบัหลกัการด้านการเงิน เทคนิคที ยอมรบัทั  วไป 

– จดัทาํสมมติฐาน ตวัแปร อย่างชดัเจน ลายลกัษณ์อกัษร 

– สื อสารสมมติฐานให้เป็นที เข้าใจแก่ผูบ้ริหาร 

• พิจารณาใช้ระบบประเมิน/ บริหารความเสี ยงที ต่างกนัสาํหรบัธรุกรรมที 
ต่างกนั  
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การประเมินความเสี ยง 

 

 
• ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยในสกลุเงินตราต่างประเทศ 

– สามารถประเมินระดบัความเสี ยงแต่ละสกลุเงิน 

• เครื องมือที ใช้ประเมินความเสี ยง  
– Repricing Gap 

– Duration Analysis 

– Simulation 
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การประเมินความเสี ยง 

 

 
• พฒันาฐานข้อมลู ปรบัข้อมลูให้สอดคล้องพฤติกรรมลกูค้า 

– สมมติฐานต้องมีความสมํ าเสมอ สมเหตผุล 

–  วิเคราะหส์มมติฐานโดยอ้างอิงหลกัสถิติ 

– ระยะเวลาที เพียงพอในการสงัเกตพฤติกรรม 

– ทบทวนสมมติฐานอย่างน้อยปีละครั !ง โดยผูบ้ริหาร 

– เกบ็เอกสารการจดัทาํสมมติฐาน 

• ฐานะที มีนัยสาํคญัได้ถกูรวมเข้าในระบบในระยะเวลาที เหมาะสมและ
สมํ าเสมอ 
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เพดานและการควบคมุความเสี ยง 

 

 
• กาํหนดเพดานความเสี ยงโดย 

– นําอ้างอิงผลกระทบต่อรายได้สทุธิ   
– ไปอ้างอิงตวัเลขที ได้จากวิธีสถิติ 

– ควรครอบคลมุที มาของความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยทุกประเภท 

• มีระบบเพดานความเสี ยง 

– นําไปใช้จริงและทบทวนเป็นระยะๆ  
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เพดานและการควบคมุความเสี ยง 

 

 
• ลกัษณะของระบบเพดานความเสี ยง 

– ได้รบัการอนุมติัจากคณะกรรมการ ธพ. 
– เหมาะสมกบัขอบเขต ปริมาณ ความซบัซ้อน  เงินกองทนุของ ธพ. 
– มั  นใจได้ว่าฐานะที อาจเกิดความเสี ยงที สงูกว่าเพดานได้รบัการ

จดัการทนัที 

– สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนกบัความเสี ยงที ได้รบั 

– ทบทวนเพดานความเสี ยงเป็นประจาํ 
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การจดัทาํ STRESS TEST 

 

 

 

• ต้องประเมินความเสี ยงภายใต้ภาวะวิกฤต เพื อเป็นประโยชน์ในการ
ทบทวนนโยบายและเพดานความเสี ยง 

• Stress Test  

– การเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยฉับพลนั 

– การเปลี ยนแปลงความชนั และ YC 

– การเปลี ยนแปลงสภาพคล่องของตลาดการเงินที สาํคญั 

• ต้องทบทวนกระบวนการ ผลลพัธข์อง Stress Test เป็นระยะ และมีแผน
รองรบักรณีฉุกเฉิน 
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การติดตามและการรายงานความเสี ยง 

 

 

 

• ต้องมีระบบข้อมลูที ถกูต้องเพียงพอในการประเมิน ควบคมุ ติดตาม 
รายงานความเสี ยงตามลาํดบั 

• รายงานควรประกอบด้วย 

– บทสรปุฐานะและระดบัความเสี ยง 

– ธพ. ได้ปฏิบติัตามนโยบายและเพดานความเสี ยงต่างๆ 

– สมมติฐานหลกัต่างๆ 

– ผลลพัธข์องการจดัทาํ Stress test 

– บทสรปุสิ งที พบจากการทบทวนนโยบาย 
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การทดสอบความน่าเชื อถือของเครื องมือ และสมมติฐานที ใช้ 

 

 

 

• ควรทดสอบความน่าเชื อถือของเครื องมืออย่างสมํ าเสมอ 

• การทดสอบความน่าเชื อถือ 

– สอบทานความสมเหตสุมผลของหลกัการและสตูรการคาํนวณที ใช้ 

– เปรียบเทียบกบัสิ งที เกิดขึ!นจริง  
– เปรียบเทียบกบัผลลพัธที์ ได้จากระบบ/เทคนิคอื น 
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การควบคมุภายใน 

 

 
• ระบบการควบคมุภายในที เหมาะสม  
•  มีการสอบทานระบบบริหารความเสี ยงอย่างสมํ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั !ง โดยหน่วยงานอิสระ  
•  การสอบทานต้องมีเอกสารที ชดัเจน และเกบ็รายงาน เอกสาร 

หลกัฐานจากการสอบทานเพื อให้ ผูต้รวจสอบ ธปท. สามารถตรวจสอบ
ได้ 

•  ต้องมีการรายงานผลการสอบทาน และข้อเสนอแนะให้ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการ ธพ. ทราบ 
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การจดัทาํข้อมูลและแบบรายงานที เกี ยวข้อง  
 
• ให้ธพ. จดัทาํและจดัส่งข้อมลูตามใน Dataset โดยจดัส่งเป็น 

รายไตรมาส 

• ให้ ธพ. จดัเตรียมแบบรายงานการบริหารความเสี ยงที  ธพ. ใช้ภายใน 

สมมติฐาน เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ที ใช้ประกอบการจดัทาํรายงาน 

และจดัส่งข้อมลูดงักล่าวตามที  ธปท. ร้องขอ  
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แบบรายงานที เกี ยวข้อง  

แบบรายงานการบริหารความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย 

• รวมทกุสกลุเงิน 

    ประเมินผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี!ยสทุธิและผลกระทบต่อมลูค่า
เศรษฐกิจจากการเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยทกุสกลุเงินเพิ มขึ!น 
100 basis points 

• รายสกลุเงิน 
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แบบรายงานความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยรวมทุกสกลุเงิน  
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สกลุเงิน 

  

 อตัราดอกเบี!ยเปลี ยนแปลง…....basis points 

ผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี!ยสทุธิ 

ผลกระทบต่อมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ไทยบาท      

ดอลลารส์รอ.     

อื น  ……     

รวมผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของ 

อตัราดอกเบี!ย     

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี!ยสทุธิ 

ในอีก 1 ปีข้างหน้า 

ร้อยละของเงินกองทนุในปัจจบุนั 



แบบรายงานความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยรายสกลุ  

81 

  

  

0-1 เดือน มากกว่า  
1-3 เดือน 

มากกว่า  

…….  ปี 

Non-rate  

sensitive 

รวม 

สินทรพัยท์ั !งสิ!น         X  

เงินกองทนุทั !งสิ!น         X  

เงินสด        XX   

รายการระหว่าง ธพ.            

…….           

เงินให้สินเชื อ            

…….           

รวมสินทรพัยที์ อ่อนไหวต่ออตัรา
ดอกเบี!ย (Total RSA)  XX   XX  XX    XXX 

  

  

0-1 
เดือน 

มากกว่า  
1-3 เดือน 

มากกว่า  

…….  ปี 

Non-rate  

sensitive 

รวม 

เงินฝาก           

รายการระหว่าง ธพ.           

เงินกู้ยืม 

..............           

หนี!สินอื น XX 

ส่วนผูถื้อหุ้น        XX   

รวมหนี!สินที อ่อนไหวต่ออตัรา
ดอกเบี!ย (Total RSL)  XX   XX  XX    XXX 
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แบบรายงานความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยรายสกลุ  



  

  

0-1 
เดือน 

มากกว่า  
1-3 เดือน 

มากกว่า  

…….  ปี 

Non-rate  

sensitive รวม 

ฐานะสทุธิก่อนรวมรายการนอกงบดลุ  
( RSA - RSL)          XX 

ฐานะสทุธิของจาํนวนตามสญัญารายการ
นอกงบดลุที อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี!ย          XX 

ฐานะสทุธิ (Periodic Gap) 

ฐานะสทุธิสะสม (Cumulative Gap) 

ฐานะสทุธิสะสมต่อสินทรพัยท์ั !งสิ!น           

  กรณีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี!ยสทุธิ 

  กรณีผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
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แบบรายงานความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยรายสกลุ  

  

  
0-1 เดือน 

มากกว่า  
1-3 เดือน 

มากกว่า  
3-6เดือน 

มากกว่
า  

6-12 
เดือน 

มากกว่
า  

…….  ปี 

Non-rate  

sensitive 
รวม 

ฐานะสทุธิ (periodic Gap) (23) 

กรณีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี!ย
สทุธิ 

สดัส่วนต่อ 1 ปีของแต่ละช่วงเวลาที 
ฐานะสทุธิจะได้รบัผลกระทบ (27) 0.958  0.833 0.625 0.250       

สมมติฐานการเปลี ยนแปลงของ
อตัราดอกเบี!ย (basis points) (28) 100 100 100 100 

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี!ยสทุธิ
แต่ละช่วง= (23)*(27)*(28) 

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี!ยสทุธิ
สะสมในช่วง 1 ปี           
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แบบรายงานความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยรายสกลุ  



  

  

0-1 
เดือน 

มากกว่า  
1-3 

เดือน 

มากกว่า  
…..เดือน 

มากกว่า 
1-2  ปี 

มากกว่า  

…….  ปี 

Non-rate  

sensitive รวม 

ฐานะสทุธิ (periodic Gap) (23) 

กรณีผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิจ 

นํ!าหนักความเสี ยง (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 … 

สมมติฐานการเปลี ยนแปลงของ
อตัราดอกเบี!ย (basis points) (32.2) 100 100 100 100 100 

ผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิจในแต่
ละช่วงเวลา = (23)*(32) 

ผลกระทบต่อมูลค่าเศรษฐกิจสะสม           
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แบบรายงานความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ยรายสกลุ  
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การบริหารความเสี ยงโดยวิธี Repricing gap 



การบริหารความเสี ยงโดยวิธี Repricing gap 

• แนวทางการบนัทึกรายการ 

• แนวทางการปรบัพฤติกรรม 
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แนวทางทั  วไปในการบนัทึกรายการ 

• รายการที นํามาบนัทึกในช่วงเวลาต่าง ๆ ในตาราง Repricing Gap 

ได้แก่ รายการสินทรพัย ์หนี!สิน และรายการนอกงบดลุที อ่อนไหวต่อ
การเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย   

• รายการที ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยให้บนัทึกใน
ช่อง “Non-rate sensitive”  

• รายการในงบดลุ ให้บนัทึกด้วยมลูค่าตามบญัชี (Book value)  ณ วนัสิ!น
เดือน เป็นสกลุเงินบาท เว้นแต่กาํหนดเป็นอย่างอื น เช่น เงินให้สินเชื อ
บนัทึกในจาํนวนก่อนหกัสาํรองหนี!สงสยัจะสญู (Gross amount) 
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แนวทางทั  วไปในการบนัทึกรายการ 

• รายการนอกงบดลุที เป็นอนุพนัธท์างการเงิน ให้บนัทึกรายการเป็น  

2 รายการ คือ ฐานะ Long และ Short (The Two Legs Approach) 

– กรณีที มีตราสารอ้างอิง ใช้จาํนวนเงินที ระบใุนตราสารอ้างอิง 

– กรณีที ไม่มีตราสารอ้างอิง ใช้จาํนวนเงินที ระบใุนสญัญา (Notional 

Amount) เช่น IRS, CCS, FX Swap 

– กรณี Option ใช้มลูค่า Delta equivalent  
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แนวทางทั  วไปในการบนัทึกรายการ 

 
• ธพ. ที มีฐานะที เกี ยวข้องกบัอตัราดอกเบี!ยสกลุเงินตปท. ในสดัส่วนที มี

นัยสาํคญั ให้จดัทาํตาราง Repricing Gap แยกเป็นรายสกลุเงิ 

• ตวัอย่าง  หาก ธพ. เหน็ว่าฐานะในสกลุ  USD มีสดัส่วนที มีนัยสาํคญั 
แยกตาราง Repricing Gap  

– รายการเงินให้สินเชื อสกลุ USD ให้บนัทึกในตารางสกลุเงิน USD 

– รายการนอกงบดลุ เช่น สญัญาซื!อขายเงินตราต่างประเทศ และ
สญัญาแลกเปลี ยนอตัราดอกเบี!ยระหว่าง 2 สกลุเงิน ให้บนัทึกแยก
เป็นหนึ งรายการในแต่ละสกลุที เกี ยวข้อง เช่น FX Forward 

contracts บนัทึกด้วยจาํนวนตามสญัญา  
 1) ฐานะ Long ในสกลุเงินที จะได้รบัในอนาคต 

 2) ฐานะ Short ในสกลุเงินที ต้องจ่ายในอนาคต 

 



แนวทางทั  วไปในการบนัทึกรายการ 

 
• สินทรพัยแ์ละหนี!สินที มีอตัราดอกเบี!ยกาํหนดไว้ อาจบนัทึกในตาราง 

Repricing Gap แตกต่างกนั แยกตามประเภทของอตัราดอกเบี!ยที 
กาํหนด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  

– รายการที มีอตัราดอกเบี!ยคงที  ให้บนัทึกรายการในช่วงเวลาตามอายคุงเหลือ
จนถึงวนัที ครบกาํหนด เช่น พนัธบตัรรฐับาล อายคุงเหลือ 3 ปี บนัทึกด้วยมลูค่า
ตามบญัชีในช่วงเวลา 2-3 ปี, เงินฝากประจาํ 3 เดือน ในช่วงเวลา 2-3 เดือน  

– รายการที มีอตัราดอกเบี!ยลอยตวั  

• รายการที มีอตัราดอกเบี!ย ลอยตวั (Variable rate items) ให้บนัทึกใน
ช่วงเวลาตามระยะเวลาคงเหลือก่อนที จะปรบัอตัราดอกเบี!ยครั !งต่อไป 

• รายการที มีอตัราดอกเบี!ยที  ธพ. สามารถเปลี ยนแปลงได้ (Managed rate) 
เช่น MLR, MOR, MRR, อตัราดอกเบี!ยเงินฝาก 
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แนวทางทั  วไปในการบนัทึกรายการ 

 
• รายการที มีอตัราดอกเบี!ยที  ธพ. สามารถเปลี ยนแปลงได้ (Managed 

rate items) ให้บนัทึกรายการในช่วงเวลาตามระยะเวลาคงเหลือจนถึง
วนัที  ธพ. คาดว่าจะปรบัอตัราดอกเบี!ยครั !งต่อไป  

 ตวัอย่าง  หาก ธพ. คาดว่าจะปรบัอตัราดอกเบี!ย สินเชื อ ภายหลงัที 
อตัราดอกเบี!ย R/P เปลี ยนแปลงแล้ว 1 เดือน ให้บนัทึกยอดสินเชื อ
ในช่วงเวลา 0-1 เดือน 

 ขณะที  ธพ. คาดว่าจะปรบัอตัรา ดอกเบี!ยเงินฝากในอีก 6 เดือน
ข้างหน้า ให้บนัทึกยอดเงินฝากออมทรพัยใ์นช่วงเวลา 3-6 เดือน 
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• รายการสินทรพัยแ์ละหนี!สินที รบัจ่ายเป็นรายงวด (Installment items) 

ควรแยกบนัทึกแต่ละจาํนวนในช่วงเวลาที เหมาะสม ตามระยะเวลาที จะ
รบัหรือจ่ายของแต่ละจาํนวน และระยะเวลาที จะปรบัอตัราดอกเบี!ยครั !ง
ต่อไปของจาํนวนที เหลือ 

 ตวัอย่าง สินเชื อ 20 ล้านบาท ปรบัอตัราดอกเบี!ยทกุ 3 เดือน ตาม
สญัญามีการผอ่นชาํระเงินต้นเดือนละ 1 ล้านบาท ทุกเดือน 

 บนัทึก 1 ล้านบาทในช่อง 0-1 เดือน, 1 ล้านบาท ในช่อง 1-2 เดือน
และ บนัทึก 18  ล้านบาทในช่อง 2-3 เดือน 
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แนวทางทั  วไปในการบนัทึกรายการ 

 

รายการที ต้องพิจารณาปรบัพฤติกรรมข้อมลู 

• เงินฝากที ไม่มีกาํหนดระยะเวลา 

– เงินฝากออมทรพัย ์

– เงินฝากกระแสรายวนั 

• สินเชื อที ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

• การชาํระหนี!คืนก่อนกาํหนดของลกูค้า   

 (ส่วนใหญ่ใช้กบักรณีสินเชื ออตัราดอกเบี!ยคงที และไม่มีค่าปรบัหาก
ชาํระคืนก่อนกาํหนด) 
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หลกัเกณฑเ์บื!องต้นในการปรบัพฤติกรรมข้อมลู 

• สมมติฐานเกี ยวกบัการปรบัพฤติกรรมต้องมีความสมํ าเสมอ
สมเหตสุมผล และสอดคล้องกบัสถานการณ์อตัราดอกเบี!ย  

• ควรหลีกเลี ยงการใช้สมมติฐานที ไม่สามารถยืนยนัได้จากประสบการณ์
ในอดีตหรือความสามารถในการปฏิบติัได้จริง 

• ควรมีระยะเวลาที เพียงพอในการสงัเกตพฤติกรรมของแต่ละรายการที 
จะปรบัพฤติกรรม 

• คณะกรรมการ ธพ. ผูบ้ริหารระดบัสงูควรทบทวนสมมติฐานหลกั และ
ประเมินผลกระทบอย่างน้อยปีละ 1 ครั !ง  

• ต้องจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานประกอบการจดัทาํสมมติฐาน และผลการ
สอบทานสมมติฐานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และควรจดัให้มีเจ้าหน้าที 
มากกว่า 1 คน ทราบถึงวิธีการพฒันาสมมติฐานหลกัเหล่านั!น  
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การปรบัพฤติกรรมเงินฝากที ไม่มีกาํหนดระยะเวลา (NMD’s) 

การวิเคราะหเ์งินฝากที เป็น Non-core deposits และ Core deposits  

 ขั !นตอนที  1  การแยกเงินฝาก Non-core deposits และ Core deposits  

1) Non-core balances: เงินฝากระยะสั !นและชั  วคราว  

• วิเคราะหพ์ฤติกรรมตามประเภท อาชีพ และโครงสร้างของ
ลกูค้า  

• โดยอ้างอิงข้อมลูเชิงสถิติในอดีต ได้แก่ 

 (1) เงินฝากที เปลี ยนแปลงตามฤดกูาล เช่น เงินฝากของ
เกษตรกรที เพิ มขึ!นหรือลดลงตามฤดกูาล หรือเงินฝากของฐาน
ลกูค้าที มีรายได้ประจาํที มกัมียอดสงูสดุช่วงสิ!นเดือน   

 (2) เงินฝากที มีลกัษณะเป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ เป็นต้น  
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2) Core balances: เงินฝากระยะยาวและมั  นคง จดัเป็น 2 กลุ่ม  

• กลุ่มที อ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย  

• กลุ่มที ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ย   

 ใช้การสงัเกตพฤติกรรมลกูค้าในอดีต ข้อมลูเงินฝาก/ใช้เครื องมือ
ทางสถิติ 
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การปรบัพฤติกรรมเงินฝากที ไม่มีกาํหนดระยะเวลา (NMD’s) 

ขั !นตอนที  2  การกาํหนดสมมติฐาน และรวมสมมติฐานในการประเมิน
ความเสี ยงด้านอตัราดอกเบี!ย  

• Non-core deposits: เงินฝากระยะสั !น เพิ มขึ!นและลดลงเป็น
ประจาํ  

– บนัทึกในช่วงเวลา < 6 เดือน 

• Core deposits: เงินฝากที อ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี!ยตลาดหรือคู่แข่ง  

–  บนัทึกในตารางในช่วงเวลาระยะสั !นที คาดว่าเงินฝากจะมี
การไหลออกไป 
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การปรบัพฤติกรรมเงินฝากที ไม่มีกาํหนดระยะเวลา (NMD’s) 



• เงินฝากที เป็น Core deposits ที ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี!ยเงินฝากนี!จะยงัคงอยู่ที  ธพ. แม้ว่า ธพ. จะไม่
ปรบัอตัราดอกเบี!ย NMDs ให้สอดคล้องกบัอตัราตลาดหรือคู่แข่ง  

• ธพ. อาจทาํได้หลายแนวทาง ดงันี!   
– ให้ทั !งจาํนวนเป็นเงินฝากระยะยาว โดยไม่มีระยะเวลาครบ

กาํหนด  

– กระจายเงินฝากในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามสมมติฐาน
เกี ยวกบัลกัษณะทางประชากรของลกูค้า 

– ให้ทั !งจาํนวนเป็นเงินฝากระยะยาว แต่กาํหนดช่วงเวลา
ครบกาํหนดสงูสดุที จะบนัทึกรายการ เช่น ไม่เกิน 10 ปี 
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การปรบัพฤติกรรมเงินฝากที ไม่มีกาํหนดระยะเวลา (NMD’s) 

การดแูลความเพียงพอของเงินกองทุน 

100 



แนวทางการดแูลเงินกองทุน  

• ควรดแูลให้มีเงินกองทนุเหมาะสมกบัระดบัความเสี ยงด้านอตัรา
ดอกเบี!ยในบญัชีเพื อการธนาคารที  ธพ. มีอยู่ 

• นโยบายไม่กาํหนดให้ ธพ. ต้องดาํรงเงินกองทุนรองรบัความเสี ยงแต่ให้
อยู่ในดลุยพินิจของผูต้รวจสอบหากพิจารณาเหน็สมควรและ/หรือ ให้
ลดฐานะที ก่อให้เกิดความเสี ยงเป็นรายกรณีไป  

• หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 
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ผลกระทบต่อเงินกองทุน 

 
• ให้ ธ.พ. ประเมิน IRRBB โดยพิจารณาผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

(Economic value) จากการเปลี ยนแปลงของอตัราดอกเบี!ยอย่างน้อย 
200 basis points   

• หากมลูค่าทางเศรษฐกิจของ ธ.พ. เปลี ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 20 
ของเงินกองทนุทั !งสิ!น ให้ ธ.พ. ปรบัลดปริมาณความเสี ยง (Risk 

exposure) หรือปรบัปรงุวิธีการบริหารจดัการความเสี ยง เพื อให้
ผลกระทบอยู่ในช่วงที เหมาะสมภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน  

 หากไม่สามารถดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ได้ในระยะเวลาดงักล่าว ธปท.
อาจสั  งให้ ธพ. ลดความเสี ยงหรือดาํรงเงินกองทุนเพิ มเติม เพื อรองรบั
ความเสี ยงที เพิ มขึ!นจากระดบัที ต้องดาํรงตาม Pillar 1  
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หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลตาม Basel II 
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Pillar I 
Minimum Capital 

Requirements 

Pillar II 
Supervisory Review  

Process 

Pillar III 

Market Discipline 

การใช้กลไกตลาดในการกาํกบั
ดแูล 

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกบัการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน และการ
บริหารความเสี ยงของ สง. 

การดาํรงเงินกองทุนขั !นตํ า 

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณ
เงินกองทุนเพื อรองรบัความ
เสี ยง 
       - ด้านเครดิต  
       - ด้านตลาด 
       - ด้านปฏิบติัการ          
           
 

การกาํกบัดแูลโดยทางการ 

หลกัการกาํกบัดแูล สง. ให้มีความ
มั  นคงและปลอดภยั  มีการพฒันา
ระบบบริหารความเสี ยงที ดี  
และมีการดแูลให้ดาํรงเงินกองทุน
รองรบัความเสี ยงที มีนัยสาํคญั 

ดาํรงเงินกองทุนให้ครอบคลมุความเสี ยงมากขึ!น 

ส่งเสริมให้การดาํเนินการ 

ภายใต้ Pillar I และ Pillar II 

มีประสิทธิภาพมากขึ!น 

ไม่ตํ ากว่าอตัราเงินกองทุน 

ต่อสินทรพัยเ์สี ยงขั !นตํ า 

ธพ. ต้องมีกระบวนการ ICAAP ที สอดคล้องกบั
ระดบัความเสี ยง และมีการจดัทาํแผนการดาํรง
เงินกองทุน ที ครอบคลมุทั !งภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต ทั !งในปัจจบุนัและอนาคต 

ส่วนที  ธพ. พึงปฏิบติั 

หลกัการข้อที  4 

ส่วนความรบัผิดชอบของ ธปท. 

หลกัการข้อที  3 

หลกัการข้อที  2 

บวนการ ICAAP ที สอด

หลกัการข้อที  1 

   

ธปท. มีหน้าที ตรวจสอบความถกูต้องความ
เหมาะสมของกระบวนการ ICAAP รวมถึงการ
ทดสอบภาวะวิกฤต เพื อประเมินผลกระทบต่อ
เงินกองทุนและการทาํแผนเงินกองทุน  

ธพ. ควรดาํรงเงินกองทุน สงูกว่าอตัราขั !นตํ าที 
กาํหนดไว้ตาม Pillar I ให้สอดคล้องกบัระดบั
ความเสี ยงที มี 

ธปท. อาจดาํเนินการ/เข้าแทรกแซงแต่โดยเนิ น 
เพื อป้องกนัไม่ให้เงินกองทุนของ ธพ. ตํ ากว่า
ระดบัที กาํหนด โดย ธปท. อาจสั  งการให้ ธพ. 
ดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี ยง
เพิ มขึ!นจากที กาํหนด 

หลกัการสาํคญั: Pillar II 



DIALOGUE 

 

CHALLENGE 

Identify and assess all material 

risks; identify controls to 

mitigate the risks 

ICAAP 

process/results 

fully satisfactory 

ICAAP SREP 

IN
T

E
R

N
A

L
 

G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

 

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

plan 

PRODUCE ICAAP NUMBER 

AND ASSESSMENT 

Identify, review and evaluate all 
risk factors and control 

factors/RAS 

*Assess, review and evaluate 

the ICAAP 

SREP CONCLUSIONS 

Assess, review and evaluate 

compliance with minimum 

standards set in Directive 

Supervisory 

evaluation of 

on-going 

compliance 

with minimum 

standards & 

requirements 

Pillar 1 

minimum 

regulatory 

capital 

Capital 

allocated for 

Pillar 2 

Specific own 

funds 

requirement 

Whole ranged of 

available prudential 

measures (Art 136) 

including own funds 

CAPITAL 

ICAAP results 

*Narrow scope 

supervisory review 

Source: CEBS CP03 revised 26 January 2006 

ICAAP 

process/results 

not fully 

satisfactory 

Systems & 

Controls 
Provisioning 

Restriction of 

Business 

Reduction of 

inherent risk 

Pillar II 

Questions and Answers 
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