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หัวข้อการน าเสนอ



• เพื่อทราบแนวทางประเมินกระบวนการ ICAAP 5 ด้าน
• เพื่อทราบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมของ

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(ICAAP) ของระบบ ธพ. ไทย ปี 2554

• เพื่อชี้แจงความคาดหวังของ ธปท. ต่อกระบวนการ 
ICAAP ของ ธพ.
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1. วัตถุประสงค์ 
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2. องค์ประกอบ 5 ด้านของกระบวนการ ICAAP
•การก ากับดูแลโดยณะกรรมการ ธพ. และผู้บริหาร
ระดับสูง

ICAAP 1

•การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ

ICAAP 2

•การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่าง
เหมาะสม

ICAAP 3

•การติดตามและการรายงานที่มีข้อมูลเพียงพอและ
ทันกาล

ICAAP 4

•การสอบทานกระบวนการ ICAAPICAAP 5



3. แนวทางการประเมินกระบวนการ ICAAP 5 ด้าน

•การก ากับดูแลโดยณะกรรมการ 
ธพ. และผูบ้ริหารระดับสูงICAAP 1

•การประเมินความเสีย่งที่
ครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญICAAP 2

•การประเมินความเพยีงพอของ
เงินกองทุนอย่างเหมาะสมICAAP 3

•การติดตามและการรายงานที่มี
ข้อมูลเพียงพอและทนักาลICAAP 4

•การสอบทานกระบวนการ ICAAPICAAP 5
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    เป้าหมายองค์กร

     การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

     การประเมินและบริหารความเสี่ยง

แนวทางการประเมินกระบวนการ ICAAP 5 ด้าน
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ความเสี่ยงที่ยอมรบัได้
(Risk Appetite/ Risk Tolerance)
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การบริหารและควบคุมความเสี่ยง
(Quality of Risk Management)

แผนเงินกองทุนอนาคต
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การบริหารและควบคุมความเสี่ยง
(Quality of Risk Management)

แผนเงินกองทุนอนาคต
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   การก ากับดูแลโดยณะกรรมการ ธพ. และผู้บริหารระดับสูง1

• มีการอนุมัติกระบวนการ ICAAP ในเร่ืองต่างๆ ได้แก่
– ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
– นโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน
– นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต

คณะกรรมการ ธพ. อนุมัติให้มีกระบวนการ ICAAP ของ ธพ.



   การก ากับดูแลโดยณะกรรมการ ธพ. และผู้บริหารระดับสูง1

•มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงดูแลกระบวนการ ICAAP ดังนี้
– ก าหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ
– พัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงระดับความเสี่ยงที่มีกับระดับเงินกองทุนที่
ต้องด ารง
– ก าหนดผู้รับผิดชอบและดูแลให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต และพิจารณาน า
ผลการทดสอบมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน
– ประเมินความต้องการเงินกองทุนในอนาคต โดยค านึงถึงแผนธุรกิจ และ
ระดับความเสี่ยง
– จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการสอบทาน
– สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง

คณะกรรมการ ธพ. อนุมัติให้มีกระบวนการ ICAAP ของ ธพ.
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การบริหารและควบคุมความเสี่ยง
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 การประเมินและบริหารความเสี่ยง2

• มีการระบุความเสี่ยงตาม Pillar 1 และ Pillar 2 ตามที่ ธปท. ก าหนด
– Pillar 1 risks: CR, MR, OR
– Pillar 2 risks: CCR, IRRBB, LR, SR, RR

• มีการระบุความเสี่ยงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีตามลักษณะ
และความซับซ้อนของธุรกิจ 
- Pillar 2 risks: Model risk, Counterparty risk, Transfer risk, etc. 

• มีการประเมินระดับความมีนัยส าคัญและระดับความเสี่ยงส าหรับ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ

ธพ. มีการระบุประเภทความเสี่ยงได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ



 การประเมินและบริหารความเสี่ยง2

•  มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
– เชิงปริมาณ: การควบคุมความเสี่ยงผ่าน limits และ indicators ต่างๆ เช่น 

Credit limits, VaR limits, Liquidity gap, etc.
– เชิงคุณภาพ: การจัดการความเสี่ยงผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ เช่น Credit process, การปรับพอร์ตการลงทุน, การบริหารสภาพ
คล่อง

• มีการวิเคราะห์ถึงระดับเงินกองทุนที่อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีรองรับ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ หรือจะใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น 

ธพ. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงครบทุกประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด
รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ว่าจะมีเงินกองทุนรองรับในแต่ละความเสี่ยงหรือไม่
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เชิงคุณภาพ

ความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ

เชิงปริมาณ

การบริหาร
ความเสี่ยง

การด ารง
เงินกองทุน

 การประเมินและบริหารความเสี่ยง2



1. การก าหนด limit

0 2 4 6 8 10 12

VaR (99%)

2. การจัดการความเสี่ยง
-Credit Process
-Client suitability, KYC
-Slow down asset growth
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ประเภทความเส่ียง
การควบคุมโดย 

Limits & Indicators

การบริหาร

จัดการความเส่ียง
ใช้เงินกองทนุรองรับหรือไม่

1. เครดิต   ใช้เงินกองทนุรองรับ

2. ตลาด   ใช้เงินกองทนุรองรับ

3. ปฏบัิติการ   ใช้เงินกองทนุรองรับ

4. การกระจุกตัว

     4.1 ลูกหนี้รายใหญ่   ใช้เงินกองทนุรองรับหากเกินเกณฑ์ ธปท.

     4.2 ภาคธุรกิจ   ใช้เงินกองทนุรองรับหากเกินเกณฑ์ ธพ.

5. IRRBB   ใช้เงินกองทนุรองรับหากเกินเกณฑ์ ธปท.

6. สภาพคล่อง   ไม่ใช้เงินกองทนุรองรับ

7. กลยุทธ์  ไม่ใช้เงินกองทนุรองรับ

8. ช่ือเสียง  ไม่ใช้เงินกองทนุรองรับ

9. ความเส่ียงอ่ืนๆ   ไม่ใช้เงินกองทนุรองรับ

 การประเมินและบริหารความเสี่ยง2
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3

• มีการวิเคราะห์ฐานะเงินกองทุนในปัจจุบันส าหรับความเสี่ยงตาม 
Pillar 1 และ Pillar 2 ทั้งในแง่ของ capital demand และ capital 
supply 

• มีผลการประเมินระดับเงินกองทุนที่อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีรองรับ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ

• มีผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบนั

ธพ. มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนปัจจุบันส าหรับ
ความเสี่ยงตาม ICAAP 2



Pillar 1 
Capital

Pillar 2 
Capital

Internal 
Capital

Tier 1 
Capital

Total 
Capital

Capital Demand Capital Supply

(add-on risks 
and  Stress-

Test

    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3



    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3

• มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประมาณ
การทางการเงิน 3 ปี 

• ผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติ 3 ปีล่วงหน้าและ
ภายใต้ภาวะวิกฤต 2 ปีล่วงหน้า

• มีการทดสอบภาวะวิกฤตส าหรับความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ CR, MR, IRRBB, LR
• มีรายละเอียดกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต ดังนี้

– การก าหนดสถานการณ์จ าลอง
– รายละเอยีดพอร์ตที่ใช้ทดสอบ
– เครื่องมือ/วิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบแต่ละพอร์ตและประเภทความเสีย่ง
– ผลการทดสอบภาวะวิกฤต

ธพ. มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 3 ปีล่วงหน้าภายใต้ภาวะปกติ
และ 2 ปีล่วงหน้าภายใต้ภาวะวิกฤต



กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ

• แผนกลยุทธ์
• แผนธุรกิจ 
• ประมาณการผลการ

ด าเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์เส่ียง (RWA)
• ยอดหน้ีคงค้าง
• การเติบโตของสินเชื่อ
2. แหล่งเงินทุน ๖Funding)
• ยอดเงินฝาก
• การเติบโตของฐานเงินฝาก

3. รายได้ (Revenue)
• NIM
• การเปลี่ยนแปลงของ NIM
4. ผลขาดทุน (Loss)
• NPL
• NPL/สินเชื่อคงค้าง

งบก าไรขาดทุน
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3

Capital Supply
• Tier 1 Capital
• Tier 2 Capital
• Total Capital

Capital Demand
• Pillar 1 risks
• Pillar 2 risks
• Stress test

Tier 1 ratio
BIS ratio



กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต

Scenarios Setting
การก าหนดสถานการณ์
จ าลองต่างๆ ภายใต้

ภาวะวิกฤต

Testing Process
การทดสอบภาวะวิกฤต
ส าหรับความเส่ียง 

4 ด้าน ได้แก่ 
CR, MR, IRRBB, LR

Results
ผลการทดสอบ

ภาวะวิกฤตภายใต้
สถานการณ์จ าลองต่างๆ

1. Capital add-on

ด ารงเงินกองทุนเพ่ิม

2. Contingency Plan
แผนรองรับผลกระทบ

จากการทดสอบ
ภาวะวิกฤต
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3



    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3

• มีการติดตามระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Trigger levels) 
• มีการวิเคราะห์ทางเลือก (Options) ในการบริหารระดับเงินกองทุนหรือ
ปรับลดความเสี่ยง

• มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน (Action plan) เพื่อบริหารระดับ
เงินกองทุน หรือปรับลดความเสี่ยงเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนที่ต้องการ

ธพ. มีการจัดท าแผนเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจและ 
Risk appetite/ Risk tolerance ของ ธพ. ภายใต้ภาวะปกติและวิกฤต
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• ธพ. มีการก าหนด Trigger level ของเงินกองทุนในระดับความรุนแรงต่างๆ กันเช่น 
ก าหนดระดับความรุนแรงของเงินกองทุนตาม CAR level

ตัวอย่าง Trigger Level

CAR Level Options/Strategies
12.5% -รายงานคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง

-ติดตามฐานะความเสี่ยงและ BIS Ratio รายเดือน

11.5% -ติดตามฐานะความเสี่ยงและ BIS Ratio รายสัปดาห์
-ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกนัความเสี่ยง เช่น credit insurance
-ลดวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้
-ทบทวนและลดการอนุมัติสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง

10.5% -ปรบั underwriting standard ให้เข้มงวดขึ้น
-ลดการลงทุนท่ีมีความเสี่ยง เช่น Corporate bonds 
-เตรียมระดมทุนเพิ่มโดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์

9.50% -ด าเนินการออกหุ้นเพิ่มทุน

    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3
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ตัวอย่าง Options
• ธพ. มีการก าหนดทางเลือกของมาตรการที่จะใช้ในการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Options)Options/Strategies ช่วงเวลาด าเนินการ เหตุผล

-รายงานคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
-ติดตามฐานะความเส่ียงและ BIS Ratio รายเดือน

- รายเดือน
- รายเดือน

- สามารถตดิตามและรักษาระดับเงินกองทุน
ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

-ติดตามฐานะความเส่ียงและ BIS Ratio รายสัปดาห์
-ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันความเส่ียง เช่น credit insurance
-ลดวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้
-ทบทวนและลดการอนุมัติสินเชื่อที่มีความเส่ียงสูง

- รายสัปดาห์
- ทันที
- 6 เดือน
- 6 เดือน

- สามารถติดตามและรกัษาะดับเงินกองทุน 
รวมทั้งลดความเส่ียงของพอร์ตได้อย่าง
ใกล้ชิด แต่อาจด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่
มีไม่มีผลทางกฎหมายเท่านั้น

-ปรับ underwriting standard ให้เข้มงวดขึ้น
-ลดการลงทุนที่มีความเสี่ยง เช่น Corporate bonds 
-เตรียมระดมทุนเพิ่มโดยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์

- ทันที
- ขึ้นกับสถานการณ์
- 1-6 เดือน

- สามารถตดิตามและรักษาระดับเงินกองทุน
ได้ทันกาล แตอ่าจมีขอ้จ ากัดเก่ียวกับภาวะ
ตลาด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการ

-ด าเนินการออกหุ้นเพ่ิมทุน - 1-6 เดือน หรือ
ขึ้นกับสถานการณ์

- สามารถตดิตามและรักษาระดับเงินกองทุน
ให้สูงกว่าเกณฑ์ทางการ แตก่ารระดมทุนมี
ต้นทุนสูง

    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3



24

• กรณีที่ผลการประเมินความเพียงพอเงินกองทุนแสดงว่า ธพ. จะมีเงินกองทุน
ไม่เพียงพอ ธพ. จะต้องมีแผนเพ่ิมทุนที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัต ิรวมทั้งแผน
ฉุกเฉินเงินกองทุนด้วย (ไม่จ าเป็นต้องมี ถ้าระดับเงินกองทุนมีเพียงพอ)

ตัวอย่าง Action Plan

Date Action Plan
ม.ค.xx - ออกตราสารด้อยสิทธิ์ที่มีลัษณะคล้ายทุน (Hybrid Tier 1) 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินกองทุน
ชั้นที่  1

ม.ิย. xx - ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม/ใหม่

ธ.ค. xx - ขอความช่วยเหลือจาก ธปท.

    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต3
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     การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

     การประเมินและบริหารความเสี่ยง

แนวทางการประเมินกระบวนการ ICAAP 5 ด้าน
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    การประเมินฐานะเงินกองทุนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต4

• มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานต่างๆ อย่างชัดเจน
• มีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ดีเพียงพอ
• มีการจัดท าเอกสารประกอบการพัฒนากระบวนการ ICAAP อย่างเป็น
ระบบ

• มีการจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจได้ทันกาล 

ธพ. มีการจัดท ารายงานความเพียงพอของเงินกองทุนและรายงานอื่นๆ 
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงตามก าหนดเวลา 



    การสอบทานและการสื่อสาร5

• มีนโยบายการสอบทานกระบวนการ ICAAP
• มีผู้รับผิดชอบที่เป็นอิสระ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน
• มีการรายงานผลการสอบทานอย่างน้อยปีละคร้ัง เช่น รายงานไปยัง 

Audit committee
• ผู้สอบทานมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ICAAP และสามารถตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ICAAP ตามนโยบาย
ของธนาคาร และเกณฑ์ขั้นต่ าของ ธปท. 

• ผู้สอบทานน าเสนอประเด็นข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขต่อคณะ
กรรมการฯ และได้รับอนุมัติให้แก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันกาล

ธพ. มีนโยบายการสอบทานกระบวนการ ICAAP และผู้รับผิดชอบ
ที่เป็นอิสระ
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    การสอบทานและการสื่อสาร5
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4. ผลการประเมินความพร้อมของกระบวนการ ICAAP 
และประเด็นข้อสังเกต 
• การเตรียมความพร้อมของกระบวนการ ICAAP อยู่ใน

ระดับ “น่าพอใจ” กล่าวคือ ธพ. มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการของ Pillar II และมีกระบวนการ ICAAP ที่
สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

• อย่างไรก็ตาม ธพ. บางแห่งอาจมีข้อสังเกตบางประเด็น 
แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการเตรียม
ความพร้อมของกระบวนการ ICAAP



• ภาพรวมกระบวนการ ICAAP 
ธพ. มีความพร้อมในการจัดเตรียมกระบวนการ ICAAP และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามแนวทางขั้นต่ า โดยคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงได้อนุมัตินโยบายต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ICAAP แล้ว 
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน
- นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต 

• การก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ธพ. ทุกแห่งมีการก าหนดเป้าหมายอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ า
ที่ตัวเองจะด ารง โดยอัตราส่วนดังกล่าว (CAR) อยู่ในช่วง 10.5-13%

30

ผลการประเมินความพร้อมของ ธพ. ไทย



• ความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันและอนาคต
ธพ. ส่วนใหญ่ประเมินว่ามีระดับเงินกองทุนในปัจจุบันและอนาคต
เพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และไม่จ าเป็นต้องด ารง
เงินกองทุนตาม Pillar 2 เพิ่มเติม* เนื่องจากสามารถใช้การบริหาร
จัดการได้

• แผนเงินกองทุน
ธพ. ส่วนใหญ่มีแนวทางในการติดตามดูแลระดับเงินกองทุน มีการ
จัดเตรียมแผนเงินกองทุนตามระดับความรุนแรงต่างๆ และ/หรือมี
การก าหนดทางเลือกในการด าเนินการตามแผนเงินกองทุน

* ธพ. บางแห่งค านวณเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยง Pillar 1 Pillar 2 และผลการทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งยังคงมี
ระดับเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 31

ผลการประเมินความพร้อมของ ธพ. ไทย



• ความเสี่ยงตาม Pillar II
– ธพ. ส่วนใหญ่มีการประเมินประเภทความเสี่ยงตาม Pillar 2 

ตามที่ ธปท. ระบุเท่านั้น (5 ประเภทความเสี่ยง)

• การท า Stress Test 
– สมมติฐานในการท า Scenario 3 ปี และแนวทางการทดสอบภาวะ

วิกฤตของแต่ละ ธพ. มีความแตกต่างกันมาก 

• แผนเงินกองทุน
– ธพ. บางแห่งประเมินว่ามีเงินกองทุนเพียงพอทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะวิกฤต จึงไม่มีการจัดเตรียมแผนเงินกองทุนที่ชัดเจนเพียงพอ

32

ข้อสังเกตจากการประเมิน ธพ. ไทย
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5. ความคาดหวังของ ธปท. ต่อกระบวนการ ICAAP 

• มีกระบวนการ ICAAP ที่มีคุณภาพเพียงพอ และเหมาะสม
กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ

• มีการด ารงเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยง
• มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
• น าผลจากกระบวนการ ICAAP ไปใช้ในการตัดสินใจและ

การด าเนินธุรกิจ
• มีการพัฒนากระบวนการ ICAAP อย่างต่อเนื่อง



34

• ICAAP Report เป็นความรับผิดชอบของ ธพ. เอง
• โดยภาพรวม ธพ. ทุกแห่งสามารถจัดส่ง ICAAP Report 

ได้ตามเวลาที่ก าหนด ยกเว้น ธพ. บางแห่ง
• คุณภาพในการจัดท า ICAAP Report แตกต่างกันไป ซึ่งจะ

มีการแจ้งไปยังแต่ละ ธพ. ต่อไป
• รวมทั้ง ธปท. ขอความร่วมมือในการจัดส่ง ICAAP 

Report ตามที่ปรับปรุงเมื่อ 1 มกราคม 2555 และข้อมูล
ตามตารางแนบ

6. ข้อสังเกตในการจัดท า ICAAP Report  ในปี 2554 
และความคาดหวังของ ธปท. ในปี 2555
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เอกสารแนบ 1 ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
• Executive Summary

– แผนเงินกองทุน: ผลการประเมินความเพียงพอเงินกองทุนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เงินกองทุน

– การปรับปรงุหรือพฒันากระบวนการ ICAAP ในรอบปีที่ผ่านมา

• Bank’s profile
– ภาพรวมธุรกรรมที่ส าคัญของ ธพ.
– สมมติฐานในการจัดท าประมาณการงบการเงิน 

• ICAAP Overview & ICAAP 1
– สรุปภาพรวมกระบวนการ ICAAP และ ICAAP Flow chart
– แนวทางในการก าหนด Risk appetite/ risk tolerance รวมถึงเป้าหมายเงินกองทุน 

(Min CAR, Target CAR, CAR buffer)
– โครงสร้างการก ากับดูแลกระบวนการ ICAAP (ICAAP policy & governance 

structure)
– อ้างองิเอกสารการอนุมัติ Risk appetite/ tolerance เงินกองทุน และภาวะวิกฤต
– หลักการในการเชื่อมโยง risk tolerance ไปยัง risk limits
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เอกสารแนบ 1 ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
• Risk Identification and measurement

– แนวทางในการพจิารณาประเภทความเส่ียงที่มีนัยส าคัญ
– การประเมินระดับความเส่ียง (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

• Stress Test
– แนวทางการก าหนดสถานการณ์จ าลอง: mild, moderate, severe
– ผลการทดสอบภาวะวิกฤต: RWA รายความความเสี่ยง
– การน าผลการทดสอบภาวะวิกฤตไปใช้

• Capital planning
– Capital Demand & Capital Supply: ปัจจุบัน (ปกติ & วิกฤต) 
– Capital Demand & Capital Supply: อนาคต (ปกติ 3 ปี & วิกฤต 2 ปี)
– แผนเสริมสร้างเงินกองทุน: Trigger level, Options, Action Plan, ผูร้ับผิดชอบ
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เอกสารแนบ 1 ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
• ICAAP monitoring and report

– ภาพรวมระบบการรายงาน

– ค าอธิบายอย่างย่อของรายงานที่เสนอ BOD, RMC, ALCO

– รายงานล่าสุด และ Management actions

• ICAAP review
– ขอบเขตการสอบทาน และรายงาน ICAAP review ล่าสุด
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางแสดงประมาณการฐานะเงินกองทนุ ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และอัตราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง 

1. ประมาณการฐานะเงินกองทนุ (หน่วย: ลา้นบาท)

ป ี2557 (F)

Mild Moderate Severe Mild Moderate Severe Mild Moderate Severe

เงินกองทนุทีม่ีอยูท่ัง้สิน้ (Captial Supply)

เงินกองทุนชั้นท่ี 1
เงินกองทุนชั้นท่ี 2

เงินกองทนุทีต่อ้งการทัง้สิน้ (Capital Demand)

เงินกองทุนตาม Pillar 1
ความเส่ียงด้านเครดิต
ความเส่ียงด้านตลาด
ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ

เงินกองทุนตาม Pillar 2
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ในแต่ละภาคธรุกจิ
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ในบัญชีเพือ่การธนาคาร
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
ความเส่ียงด้านชื่อเสียง
ความเส่ียงอืน่ๆ (โปรดระบุ)
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

เงินกองทนุสว่นเกิน (Excess capital)

2. ประมาณผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤต 

อตัราส่วน NPL ต่อสินเชื่อท้ังส้ิน (NPL ratio หน่วย: ร้อยละ)
ปริมาณเงินส ารองท่ีต้ังเพิม่จากท่ีมอียู่ (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้สุทธ ิ(Net income หน่วย: ล้านบาท)

3. อัตราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพยเ์สีย่ง (หน่วย: ร้อยละ)

สนิทรัพยเ์สีย่งทัง้สิน้ (Pillar 1 & Pillar 2 RWA)
Pillar 1 RWA
Pillar 2 RWA

เงินกองทนุทัง้สิน้ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งทัง้สิน้ทัง้ Pillar 1 & Pillar 2 (BIS ratio)

เงินกองทนุชั้นที ่1 ตอ่สนิทรัพยเ์สีย่งทัง้สิน้ทัง้ Pillar 1 & Pillar 2 (Tier 1 ratio)

ปปีจัจบุนั (เช่น ป ี2554) ป ี2555 (F) ป ี2556 (F)

ภาวะวิกฤต
ภาวะปกติภาวะปกติ

ภาวะวิกฤต
ภาวะปกติ

ภาวะวิกฤต
ภาวะปกติ


