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ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดท า
แผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหานี้เป็นการบูรณาการกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกันมากขึ้น อันจะเป็นการช่วย
ยกระดับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม (enterprise risk management) ให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันการณ์ โดยมีความพร้อมในการเพ่ิมสภาพคล่องหรือฟ้ืนฟูฐานะทางการเงิน ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงได้ด้วยตนเอง

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา 41 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) เพ่ือก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดใน
ประกาศฉบับนี้ 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

4. เนื้อหา 

4.1 ค าจ ากัดความ 

“ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งหมายความ
รวมถึง ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

 “ธนาคารพาณิชย์ที่มีความส าคัญต่อระบบการเงินในประเทศ (Domestic Systemically 
Important Banks – D-SIBs)” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่าเป็น
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
แนวทางการระบุและการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ 

“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธรุกิจทางการเงินตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“แผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา” (recovery plan) 
หมายความว่า แผนด าเนินการที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของธนาคารพาณิชย์
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง ข้อมูลที่จ าเป็น และ
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการช่วยให้ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถ
แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงได้ด้วยตนเองเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน 
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“แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง” (recovery option) หมายความว่า แนวทาง 
ที่ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน เช่น แนวทางการเพ่ิมสภาพคล่อง และแนวทางการฟ้ืนฟูฐานะทางการเงิน 

“ธุรกิจที่ส าคัญ” (core business line) หมายความว่า ธุรกิจหรือบริการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่มีความส าคัญต่อธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ในเชิงสินทรัพย์ รายได้ ชื่อเสียง การด าเนินงาน หรือความเชื่อมั่นของลูกค้า  

“หน่วยงานที่ส าคัญ” (key legal entity) หมายความว่า หน่วยงานของธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของธุรกิจที่ส าคัญ หรือมีความส าคัญ
ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจที่ส าคัญ หรือมีความส าคัญต่อการด าเนินงานโดยรวมของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่หากหน่วยงานหรือบริษัทดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“บริการที่ส าคัญต่อระบบ” (critical function) หมายความว่า ธุรกิจหรือบริการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ให้แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์นั้น ที่หากธุรกิจหรือบริการดังกล่าวไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม 

“บริการสนับสนุนที่ส าคัญ” (critical shared service) หมายความว่า ธุรกิจหรือบริการ 
ที่ด าเนินงานโดยธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือผู้ให้บริการจากภายนอก ที่หากบริการ
ดังกล่าวไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลท าให้บริการที่ส าคัญต่อระบบไม่สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างต่อเนื่องด้วย  

4.2 หลักเกณฑ์ 

4.2.1 การจัดท าแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา 
(recovery plan) 

ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท า recovery plan ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปริมาณ
ธุรกรรม และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ซ่ึงการจัดท า recovery plan นี้ เป็นการเตรียมกลไกและเตรียม
ความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีกรอบ 
การด าเนินการที่เป็นระบบที่ช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถน ามาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ไม่ถูกจ ากัดให้ต้อง
ด าเนินการเฉพาะตามกลไกหรือแนวทางที่ก าหนดใน recovery plan เท่านั้น  

คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์และผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ให้รับผิดชอบ recovery plan ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการจัดท าแผน ดูแลให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า recovery plan มีระเบียบปฏิบัติและ
กระบวนการภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผน ดูแลให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแผนเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในแผนที่จัดท าข้ึน เพ่ือให้สามารถน า
แนวทางที่ก าหนดในแผนมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินขึ้น  

recovery plan ควรมีเนื้อหาครอบคลุมสาระตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา 
(recovery plan) ของธนาคารพาณิชย์ โดยควรมีบทสรุปของ recovery plan (executive summary) 
ที่สรุปแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญท่ีมีผลต่อข้อมูลในแผน 
(หากมี) รวมทั้ง ควรมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้   

(1) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
กรอบการบริหารความเสีย่ง และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจดัท า การทบทวน การอนุมัติ และการพิจารณา
ตัดสินใจใช ้recovery plan เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และให้มั่นใจว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ recovery plan ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ 

(2) ข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญ บริการที่ส าคัญต่อระบบ และบริการสนับสนุนที่ส าคัญ 
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของธุรกิจที่ส าคัญ บริการทีส่ าคัญต่อระบบ และบริการ
สนับสนุนที่ส าคัญดังกล่าว พร้อมแสดงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เหตุผล และข้อมูลสนับสนุน เพ่ือให้
ธนาคารพาณิชย์ได้พิจารณาถึงผลกระทบและแนวทางด าเนินการกับธุรกิจที่ส าคัญและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในกรณีทีเ่กิดภาวะวิกฤตทางการเงิน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทยในการเตรียม
แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือรักษาความต่อเนื่องของบริการที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม 

(3) ข้อมูลตัวบ่งชี้ (indicator) และจุดที่พิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม 
recovery plan (recovery trigger) เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการติดตามสถานการณ์และ 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรับทราบสถานการณ์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและด าเนินการจัดการ
กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันการณ์ 

(4) ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (recovery option) ทั้งในด้าน
สภาพคล่องและฐานะทางการเงิน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางการเสริมสร้าง
ความม่ันคงดังกล่าว เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ทราบถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ความมั่นคง โดยพิจารณาทั้งในส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและระยะเวลาที่สามารถใช้แนวทาง
ดังกล่าวได้สัมฤทธิ์ผล 

(5) ข้อมูลสถานการณ์จ าลอง (scenario) เพ่ือใช้ทดสอบแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง และผลการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (scenario testing) เพ่ือให้ 
ธนาคารพาณิชย์สามารถวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ล่วงหน้า สามารถวางแนวทาง 
การเสริมสร้างความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และทราบถึงผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทั้งด้านสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน 
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ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดเก็บเอกสารที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท าสถานการณ์จ าลองและการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงดังกล่าวไว้ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบเมื่อร้องขอ โดยเอกสารดังกล่าวอย่างน้อยควรแสดงข้อมูลสมมติฐาน  
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประกอบการก าหนดสมมติฐาน และข้อมูลวิธีการค านวณต่าง ๆ 

(6) ข้อมูลกระบวนการด าเนินการของแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง
และการบริหารจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์น ากรอบกระบวนการที่ก าหนดมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์  
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

(7) ข้อมูลแผนการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้รับสาร และผู้รับผิดชอบ
ในการสื่อสาร เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีกระบวนการด้านการสื่อสารที่ชัดเจนและสามารถน าไปปรับใช้
ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ที่มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศ คณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ต้องมั่นใจว่า recovery plan ที่จัดท าข้ึนมีความสอดคล้องกับ 
recovery plan ของทั้งกลุ่มของบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศในภาพรวม 

4.2.2 การทบทวนแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสรา้งความม่ันคงและแกไ้ขปัญหา 

หลังจากท่ีมีการจัดท า recovery plan ในครั้งแรกแล้ว ธนาคารพาณิชย์ต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ทบทวน recovery plan อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และ 

(2) ทบทวน recovery plan เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญที่อาจส่งผล
กระทบต่อ recovery plan และความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการใช้แนวทางการเสริมสร้างความ
มั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการติดตามและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
และการทบทวน recovery plan ต่อคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

 4.2.3 การน าส่งแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(1) ธนาคารพาณิชย์ต้องน าส่ง recovery plan ซึ่งได้มีการทบทวนตาม 
ข้อ 4.2.2 (1) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ ให้สายก ากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดย recovery plan ซึ่งจัดท าข้ึนเป็นครั้งแรก 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

  (1.1) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความส าคัญต่อระบบ
การเงินในประเทศอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้น าส่งแผนให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายในเดือนมิถุนายนของปี 2562  
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แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง  การเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan)  

ของธนาคารพาณิชย์ 
________________________________________________________ 

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการก ากับดูแลสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ
สอดคล้องกับแนวทางสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสถาบันการเงิน เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์
ก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ก ากับดูแลสถาบันการเงินที่มีความส าคัญต่อ
ระบบเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และการก ากับดูแลสถาบันการเงินให้ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
และให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงฐานะการด าเนินงานของสถาบันการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง โดยผสมผสานการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการบริหารความเสี่ยงและใช้หลักมองไปข้างหน้า 

นอกจากการก าหนดหลักเกณฑ์และการตรวจสอบเพ่ือดูแลให้สถาบันการเงินมีความม่ันคง
แข็งแรงแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการก าหนดให้สถาบันการเงิน มีการเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้าในขณะที่สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง  
ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น      
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบหลักการ Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions 
(KAs) ของ Financial Stability Board (FSB) ที่น าเอาบทเรียนวิกฤตการเงินโลกที่เกิดข้ึนในปี 2550 มาจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยครอบคลุมทั้งแนวทางเชิงป้องกันเพ่ือลดโอกาสที่สถาบันการเงินจะประสบปัญหา 
และแนวทางเชิงแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม โดยมีหลักการส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การให้สถาบันการเงินมีการจัดท าแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไข
ปัญหา (recovery plan) ในขณะที่สถาบันการเงินยังมีความเข้มแข็ง เพ่ือให้มีความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกแนวปฏิบัติฉบับนี้ เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดท าแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนลว่งหนา้รองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปริมาณธุรกรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถ
น าไปปรับใช้ได้จริง  

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
ยกเว้น สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
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3. เนื้อหา 

3.1 ค าจ ากัดความ 

“อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต” (conservation 
buffer) หมายความวา่ อัตราสว่นเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (conservation buffer) 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

“เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง
เชิงระบบในประเทศ” (higher loss absorbency) หมายความว่า เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหาย
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยแนวทางการระบุและการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ 

3.2 สาระส าคัญในแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา 
(recovery plan) 

Recovery plan ควรมีรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็นที่เหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปริมาณ
ธุรกรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ควรจัดท าบทสรุปของ recovery plan 
(executive summary) เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าใจและประเมิน
ภาพรวม recovery plan ได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ในช่วงเวลาที่ประสบปัญหา โดยสรุปแนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อข้อมูลในแผนเมื่อเทียบกับข้อมูล  
ปีก่อนหน้า (หากมี)  

ทั้งนี้ สาระส าคัญใน recovery plan ควรมีเนื้อหาตามที่ก าหนดดังนี้ 

3.2.1 ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
กรอบการบริหารความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนล่วงหน้ารองรับ
การเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และให้มั่นใจว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ recovery plan ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูล
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังนี้ 

(1) โครงสร้างองค์กรของธนาคารพาณิชย์และการถือหุ้นภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน การด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ความเชื่อมโยงและการพ่ึงพาระหว่างกันของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ทั้งการพ่ึงพาทางการเงินและการด าเนินงาน) และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ 

(2) ภาพรวมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ซึ่งรวมถึงโครงสร้างแหล่งเงินทุน การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน ความเสี่ยงของการกระจุกตัว ฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน 
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(3) คณะกรรมการ หน่วยงาน และผูร้ับผิดชอบในกระบวนการจัดท า การทบทวน 
การอนุมัต ิและการตัดสินใจใช้ recovery plan รวมถึงกรอบการรายงานสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิกฤต
ทางการเงินต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (escalation framework) และบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจน า recovery plan มาปรับใช้ 
อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์ที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ควรแสดงกรอบการรายงานสถานการณ์
ปัญหาหรือภาวะวิกฤตต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโฮลดิ้ง รวมถึง บทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว 

(4) ความเชื่อมโยงของกระบวนการในการเสริมสร้างความมั่นคงกับกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการจัดท า การทบทวน การอนุมัติ และ
การพิจารณาตัดสินใจใช้ recovery plan เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม
recovery plan (recovery trigger) กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) และ กรอบการประเมิน
ความเสี่ยง กระบวนการรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและความเชื่อมโยงกับการรายงานการบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ 

3.2.2 ข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญ บริการที่ส าคัญต่อระบบ และบริการสนับสนุนที่ส าคัญ 
รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของธุรกิจที่ส าคัญ บริการที่ส าคัญต่อระบบ และบริการ
สนับสนุนที่ส าคัญดังกล่าว 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ได้พิจารณาถึงผลกระทบและแนวทางด าเนินการกับธรุกิจ
ที่ส าคัญและหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของธุรกิจที่ส าคัญในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน 
และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทยในการเตรียมแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือรักษาความต่อเนื่อง
ของบริการที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญ 
หน่วยงานที่ส าคัญ บริการที่ส าคัญต่อระบบ และบริการสนับสนุนที่ส าคัญ พร้อมปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 
เหตุผล และข้อมูลสนับสนุน รวมถึงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังนี้ 

(1) ข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญ (core business line)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ส าคัญ เช่น 
ประเภทธุรกิจ กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการด าเนินธรุกิจ และความเสี่ยงที่ส าคัญ  

ทั้งนี้ ตัวอย่างปัจจยัที่ธนาคารพาณิชย์จะใช้ในการพิจารณาก าหนดธุรกิจ  
ที่ส าคัญ เช่น 

 ปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น ปริมาณรายได้หรือก าไรจากการด าเนินงาน 
สัดส่วนก าไรที่ได้จากธุรกิจที่ส าคัญต่อก าไรจากการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สัดส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (return on asset) และสัดส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(return on equity) 

 ปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น ความเชื่อมั่นของลูกค้า ชื่อเสียงและมูลค่า
ทางธุรกิจ (franchise value) และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (strategic impact) 
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(2) ข้อมูลหน่วยงานที่ส าคัญ (key legal entity)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ส าคัญ เช่น 
ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการก ากับดูแล (เช่น คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง) ฐานะทางการเงิน 
ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่ส าคัญ ความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ส าคัญ ประเภทและปริมาณธุรกรรมที่ท ากับ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบุคคลภายนอก (counterparties)  

ทั้งนี ้ในการพิจารณาก าหนดหน่วยงานที่ส าคัญ นอกจากธนาคารพาณิชย์
จะพิจารณาจากการท าหน้าที่ในการด าเนินการในส่วนของธุรกิจที่ส าคัญแล้ว ธนาคารพาณิชย์ยังต้องพิจารณา
ถึงการท าหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด้วย 
โดยตัวอย่างปัจจัยทีธ่นาคารพาณิชย์จะใช้ในการพิจารณา เช่น 

 สัดส่วนก าไร ปริมาณสินทรัพย์ และแหล่งเงินทุน เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

 การท าหน้าที่ที่ส าคัญด้านการสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ 
ที่ส าคัญหรือการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่น การท าหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การท าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 

 ผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินหากมีการขาย
หรือเลิกกิจการ 

(3) ข้อมูลบริการที่ส าคัญต่อระบบ (critical function)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ส าคัญต่อระบบ เช่น 
ประเภทของบริการ ลักษณะของบริการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้บริการที่ส าคัญต่อระบบ  

ทั้งนี้ ตัวอย่างปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการพิจารณาก าหนดบริการ
ที่ส าคัญต่อระบบ เช่น 

(3.1) ผลกระทบ (impact assessment) กล่าวคือ บริการใดบริการหนึ่ง
อาจถูกพิจารณาได้ว่ามีความส าคัญต่อระบบ หากการบริการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือการ
หยุดชะงักของบริการดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคลอ่ืนในวงกว้าง โดยธนาคาร
พาณิชย์ควรพิจารณาทั้งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลอ่ืนที่ต้องพ่ึงพาการให้บริการอย่างต่อเนื่องของบริการ
ดังกล่าว และผลกระทบในเชิงระบบจากความเชื่อมโยงของการลุกลาม (contagion effect) ของการไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือการหยุดชะงักของบริการดังกล่าวต่อตลาดและผู้เล่นอื่น และผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นในตลาด (market confidence) โดยตัวอย่างปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการประเมิน 
ผลกระทบ เช่น 

 ลักษณะของบริการและความครอบคลุมของบริการ เช่น 
ประเภทของบริการ ลักษณะของบริการ ช่องทางการให้บริการ ปริมาณและจ านวนธุรกรรม และจ านวน
ผู้ใช้บริการและคู่ค้า 
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 ระดับความส าคัญของการให้บริการ เช่น ส่วนแบ่งตลาด 
(อาจพิจารณาในด้านมูลค่า ปริมาณและจ านวนธุรกรรม และจ านวนผู้ใช้บริการ เป็นสัดส่วนเทียบกับตลาด 
ซ่ึงระดับของส่วนแบ่งตลาดที่พิจารณาความส าคัญอาจแตกต่างกันตามประเภทหรือลักษณะของบริการ) และ
ความเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืน 

 ประเภทหรือลักษณะของผู้ใช้บริการและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
เช่น ผู้ใช้บริการรายย่อย ผู้ใช้บริการประเภทนิติบุคคลขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์อื่น (interbank) ผู้ให้บริการ
ทางการเงินอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้บริการระบบการช าระเงินและช าระดุล และภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

 ผลกระทบของการไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหรือ
การหยุดชะงักของบริการดังกล่าวต่อตลาดและผู้เล่นอ่ืน โครงสร้างพ้ืนฐาน และผู้ใช้บริการ เช่น ผลกระทบต่อ
สภาพคล่องในตลาดที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ใช้บริการ ความรวดเร็วในการรับรู้ปัญหาและการ
ตอบสนองของผู้ใช้บริการ คู่ค้าและสาธารณชน และความเชื่อมโยงและการพ่ึงพากันกับตลาดหรือบริการอ่ืน 

(3.2) สภาพลักษณะตลาด (supply side analysis) โดยเฉพาะในด้าน
ความกระจุกตัวของบริการ (concentration) และความสามารถในการทดแทนกันได้ของผู้ให้บริการ 
(substitutability) ซึ่งโครงสร้างตลาดของบริการและปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องของการให้บริการดังกล่าว (เช่น 
ปัจจัยด้านปฏิบัติการ) อาจท าให้การหาบริการอ่ืนมาทดแทนบริการนั้นท าได้ยากในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่
สามารถท าได้โดยไม่ส่งผลกระทบตลาด รวมถึงเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม 
ทั้งนี้ ตัวอย่างปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการวิเคราะห์ความกระจุกตัวของบริการและความสามารถ
ในการทดแทนกันได้ของผู้ให้บริการ เช่น 

 การวิเคราะห์ความกระจุกตัวของบริการ ซ่ึงตัวอย่างปัจจัยที่
ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการพิจารณาความกระจุกตัวของบริการ เช่น จ านวนและการกระจุกตัวของผู้ให้บริการ
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ความคล้ายกันหรือเชื่อมโยงกันของผู้ให้บริการรายใหญ่ (เช่น หากผู้ให้บริการ
รายใหญ่รายหนึ่งประสบปัญหา ผู้ให้บริการรายใหญ่รายอ่ืนอาจประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน) 

 การวิเคราะห์ความสามารถในการทดแทนกันได้ของผู้ให้บริการ 
ซ่ึงตัวอย่างปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการพิจารณาความสามารถในการทดแทนกันได้ของผู้ให้บริการ เช่น 

– ความสามารถของผู้ให้บริการอ่ืนในการรองรับ (capacity) 
การให้บริการหรือผู้ใช้บริการดังกล่าว 

– ความสนใจของผู้ให้บริการอ่ืน (willingness) ที่จะรับบริการ
ดังกล่าวไปด าเนินการต่อ 

– ความแตกต่างระหว่างบริการดังกล่าวกับบริการของแต่ละ
ผู้ให้บริการ 

– อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (barrier to entry) ของผู้ให้ 
บริการรายใหม่และการด าเนินการที่จ าเป็นในการให้บริการ เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรหรือการเตรียม
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โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้บริการ การฝึกอบรมพนักงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ ต้นทุนในการให้บริการ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 

– ระยะเวลา ขั้นตอน และต้นทุนต่อผู้ใช้บริการในการเปลี่ยน
ผู้ให้บริการ รวมถึงประมาณการระยะเวลาในการเปลี่ยนผู้ให้บริการเปรียบเทียบกับประมาณการระยะเวลา
ที่ยอมรับได้ในการด าเนินการเพ่ือที่จะท าให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่ท าให้เกิดการหยุดชะงัก
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งกรอบระยะเวลาด าเนินการและผลกระทบของการหยุดชะงักอาจแตกต่างกันตามประเภท
ของบริการ เช่น บริการบางประเภทต้องด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (เช่น บริการช าระเงิน) ในขณะที่
บริการบางประเภทอาจยอมรับการหยุดชะงักได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในการด าเนินการเปลี่ยนผู้ให้บริการ 

ทั้งนี้ ตัวอย่างประเภทบริการของธนาคารพาณิชย์ที่ควรน ามาพิจารณา
ถึงความส าคัญต่อระบบ เช่น บริการด้านเงินฝาก บริการด้านสนิเชื่อ บริการช าระเงินและช าระดุล บริการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมในตลาดเงินและตลาดทุน (wholesale functions) และธุรกรรมด้านตลาดทุนและการลงทุน ซ่ึง
ธนาคารพาณิชย์ควรวิเคราะห์แยกในระดับกลุ่ม (segment) ของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทด้วย 

(4) ข้อมูลบริการสนับสนุนที่ส าคัญ (critical shared service) 

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการสนับสนุนที่ส าคัญ 
เช่น ประเภทของบริการ ลักษณะของบริการ ความเชื่อมโยงกับแต่ละบริการที่ส าคัญต่อระบบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินการให้บริการสนับสนุนที่ส าคัญ หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บริการ ผลการวิเคราะห์
ความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องของบริการสนับสนุนที่ส าคัญ (เช่น เงื่อนไขท่ีการให้บริการสนับสนุน
ที่ส าคัญอาจถูกยกเลิก โดยเฉพาะในกรณีของการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก)  

ทั้งนี้ ตัวอย่างปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการพิจารณาก าหนด
บริการสนับสนุนที่ส าคัญ ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาจากปัจจัย เช่น 

 ผลกระทบ (impact assessment) กล่าวคือ บริการใดบริการหนึ่ง
อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นบริการสนับสนุนที่ส าคัญ หากการบริการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
หรือการหยุดชะงักของบริการสนับสนุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบท าให้บริการที่ส าคัญต่อระบบไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือหยุดชะงักด้วย หรืออาจท าให้การให้บริการที่ส าคญัต่อระบบมีอุปสรรคอย่างมาก 

 ความสามารถในการทดแทนกันได้ของผู้ให้บริการ (substitutability) 
ซ่ึงตัวอย่างปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ควรใช้ในการพิจารณาความสามารถในการทดแทนกันได้ของผู้ให้บริการ เช่น 
ความรวดเร็วในการหาผู้ให้บริการอ่ืนมาทดแทนผู้ให้บริการดังกล่าวในระดับและคุณภาพบริการที่ใกล้เคียงกัน 
และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้บริการสนับสนุนที่ส าคัญ
อาจเป็นหนว่ยงานของธนาคารพาณิชย์ บริษัทในกลุ่มธรุกิจทางการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกก็ได้ โดยตัวอย่าง
ของบริการสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ควรน ามาพิจารณาถึงความส าคัญต่อการช่วยให้บริการที่ส าคัญต่อระบบ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นได้ทั้งบริการสนับสนุนด้านการเงิน (finance-related shared service) เช่น 
การบริหารเงิน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารความเสี่ยงและประเมินมูลค่า การบัญชี และ 
การบริหารจัดการเงินสด และบริการสนับสนุนด้านปฏิบัติการ (operational shared service) เช่น การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล การจัดการระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลธุรกรรม การบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

3.2.3 ข้อมูลตัวบ่งชี้ (indicator) จุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตามแผน
ล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา (recovery trigger) และแนวทางการ
รายงานข้อมูล 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ธนาคาร
พาณิชย์สามารถรับทราบสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและด าเนินการจัดการ
กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันการณ์ ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังนี้ 

(1) ข้อมูลตัวบ่งชี้และจุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตามแผนล่วงหน้า
รองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา  

 ธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดตัวบ่งชี้และจุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการ
ตาม recovery plan ให้สะท้อนถึงลักษณะปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางการเงินที่แตกต่างกันที่อาจกระทบต่อ
ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งอย่างน้อยควรสะท้อนถึงปัญหาด้านสภาพคล่อง
และด้านเงินกองทุน  

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และจุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการ
ตาม recovery plan ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาทั้งปัจจัยเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ โดยให้มีความเหมาะสม
กับลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ปริมาณธุรกรรม และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง เช่น 

(1.1) ข้อมูลตัวบ่งชี้ (indicator) ธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดตัวบ่งชี้ให้
สอดคล้องกับกรอบบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยอาจอ้างอิงกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (early warning 
indicators : EWIs) ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ หรืออ้างอิงกับตัวบ่งชี้ระดับ
ความผิดปกตทิี่ก าหนดในแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของสถาบันการเงิน) และแผนเสริมสร้างเงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุน
โดยทางการ (Pillar 2)) นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ควรมีลักษณะที่เอ้ือต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
(เช่น สามารถบริหารจัดการและติดตามได้ง่าย) และควรสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว (leading) และสะท้อนการคาดการณ์อนาคต (forward looking) 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ด้านสภาพคล่องและด้านเงินกองทุน
ในเชิงปริมาณ ธนาคารพาณิชย์อาจพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ด้านภาวะเศรษฐกิจมหภาค (macroeconomic 
indicator) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงตัวบ่งชี้ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพอ่ืน ๆ เช่น การถอนเงินฝากจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง การถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือ การลดลง
อย่างมีนัยส าคัญของมูลค่าหุ้น การประสบปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุน การเรียกช าระหนี้ล่วงหน้าจาก
คู่สัญญา การมีข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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(1.2) ข้อมูลจุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan 
(recovery trigger) ธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดจุดพิจารณาตดัสินใจด าเนินการตาม recovery plan ให้อยู่ใน
ระดับที่สูงเพียงพอที่จะสามารถเตือนให้ธนาคารพาณิชย์ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิกฤตทาง
การเงินไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีระยะเวลาเพียงพอที่จะด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนที่
ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถด ารงสถานะต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดได้ เช่น 
ในกรณีท่ีก าหนดอัตราการด ารงเงินกองทุนเป็นตัวบ่งชี้ด้านเงินกองทุน ธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดจุดพิจารณา
ตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ารวมกับอัตราเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมที่ต้องด ารงตามหลักเกณฑ์อ่ืน เช่น อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 
และเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสีย่งเชิงระบบในประเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะที่ภาวะวิกฤตเกิดขึ้นจริง จุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม recovery 
plan ที่ก าหนด เป็นจุดที่คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์หรือผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณา
ความเหมาะสมในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการตาม recovery plan มิได้เป็นจุดที่ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ต้องด าเนินการตาม recovery plan ที่ก าหนดขึ้นในทุกกรณี  

(2) ข้อมูลแนวทางการรายงานข้อมูล 

ธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดแนวทางในการรายงาน ดังต่อไปนี้ 

(2.1) แนวทางการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์
หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง (escalation process) ซึ่งรวมถึง
แนวทางในการด าเนินการเมื่อตัวบ่งชี้อยู่ในระดับของจุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan 
เช่น แนวทางการเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินและเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และ 

(2.2) แนวทางการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ก ากับดูแลทีเ่กี่ยวข้อง 

3.2.4 ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง (recovery option) ทั้งในด้าน
สภาพคล่องและฐานะทางการเงิน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางการเสริมสร้าง
ความม่ันคงดังกล่าว 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ทราบถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเสริมสร้างความมั่นคง 
โดยพิจารณาทั้งในส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและระยะเวลาที่สามารถใช้แนวทางดังกล่าวได้สัมฤทธิ์ผล 
ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังนี้ 

(1) ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (recovery option) 

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทีม่ีความ
เป็นไปได้ทั้งหมดทีธ่นาคารพาณิชย์อาจเลือกใช้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต (long listed options) และรายละเอียด
ของแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (เช่น ประเภทของแนวทาง กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณธรุกรรม) 
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เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีทางเลอืกเพียงพอที่จะใช้ในการด าเนนิการเพ่ือรองรับสถานการณ์ปญัหาหรือภาวะวิกฤต
ที่หลากหลาย โดยธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงให้เหมาะสมกับลักษณะ
และความซับซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ปริมาณธุรกรรม และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ก าหนด
ในแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและแผนเสริมสร้างเงินกองทุนที่มีอยู่มาพิจารณาปรับตามความ
เหมาะสมในการก าหนดเป็นแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง และอาจพิจารณาก าหนดแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตท่ีรุนแรงขึ้น 

ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงท่ีธนาคารพาณิชย์อาจ
พิจารณาก าหนดปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 1 โดยแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงดังกล่าวควรครอบคลุมถึง
แนวทางที่สามารถรองรับความเสี่ยงที่รุนแรงกว่าระดับต่ าและปานกลาง เช่น แนวทางที่อาจท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่น 
การขายธุรกิจบางส่วนของธนาคารพาณิชย์ การขายบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การออกตราสารทุน
ในระยะเวลาอันสั้น การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้และการขอปรับโครงสร้างหนี้ การลดหรือระงับการจ่ายปันผล
หรือผลตอบแทนอื่น และการลดการท าธุรกรรมใหม่ 

(2) ข้อมูลผลกระทบของการใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง 

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงผลกระทบของการใช้แต่ละแนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคง โดยวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงระบุประมาณการของผลกระทบ สมมติฐาน และเหตุผลสนับสนุน เช่น 

 ผลกระทบด้านสภาพคล่อง โดยอย่างน้อยธนาคารพาณิชย์ควรประเมิน 
ผลกระทบในเชิงปริมาณต่ออัตราส่วนที่ส าคัญ เช่น อัตราส่วนสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับสถานการณด้์าน
สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (liquidity coverage ratio) 

 ผลกระทบด้านเงินกองทุนและฐานะทางการเงิน โดยอย่างน้อย
ธนาคารพาณิชย์ควรประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณต่ออัตราส่วนที่ส าคัญด้านเงินกองทุน เช่น อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น (leverage ratio) 

 ผลกระทบต่อด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านแผนการด าเนิน
ธุรกิจ (business model) ด้านการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงด้านชื่อเสียงและมูลค่าทางธุรกิจ 
และอันดับความน่าเชื่อถือ 

ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการใช้แต่ละแนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ตามท่ีระบุข้างต้น ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาทั้งในเชิงบวก (เช่น 
ความสามารถในการช่วยฟ้ืนฟูสถานะความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) และในเชิงลบ 
(เช่น ผลกระทบข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการด าเนินงานและการให้บริการ) 
รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวของการใช้แนวทางการเสริมสร้างความม่ันคงต่อการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือมิให้การแก้ไขสถานการณป์ัญหาหรือภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึน
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ในระยะสั้นกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินใน
ระยะยาว (เช่น การขายธุรกิจที่ส าคัญ อาจช่วยฟื้นฟูฐานะทางการเงินได้ในระยะสั้นแต่อาจกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจและความม่ันคงในระยะยาว) 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจอ้างอิงประสบการณ์ในอดีตที่เคยด าเนินการ
ในลักษณะที่คล้ายกับแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงมาประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ 
โดยธนาคารพาณิชย์ควรระบุรายละเอียดข้อมูลสนับสนุนและสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ ข้างต้นด้วย 
(เช่น แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงประเภทการขายธุรกิจ (disposal option) ธนาคารพาณิชย์ควรระบุ
ความเชื่อมโยงของธุรกิจที่จะขายกับการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งรวมทั้ง
ด้านการเงินและการด าเนินงาน ความเป็นไปได้ในการแยกส่วนธุรกิจหรือหน่วยงานที่จะขายออกจากธนาคาร
พาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการให้บริการที่ส าคัญหรือบริการสนับสนุน
ที่ส าคัญ กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ซื้อ วิธีการประเมินมูลค่า โดยควรมีการประมาณการอัตราคิดลดที่เหมาะสม
ซึ่งได้ค านึงถึงสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และสมมติฐานที่ใช้ประเมิน) โดยตัวอย่างตารางสรุปผลกระทบของ
การใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคงปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 2 

(3) ข้อมูลประมาณการระยะเวลาด าเนินการที่จะใช้ในแต่ละแนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคง (time to execute) และระยะเวลาที่คาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล (time to realize 
benefits)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงประมาณการระยะเวลาด าเนินการที่จะใช้ใน
แต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงและระยะเวลาที่คาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล โดยแต่ละระยะเวลาควร
ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(3.1) ระยะเวลาด าเนินการที่จะใช้ในแต่ละแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง (time to execute) ซ่ึงครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การเตรียมการ การตัดสินใจ การขออนุมัติ
ด าเนินการจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น การขออนุญาตหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง จนถึงการเริ่มใช้ 
แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง 

(3.2) ระยะเวลาที่คาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล (time to realize benefits) 
ซ่ึงครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การเตรียมการ การตัดสินใจ การขออนุมัติด าเนินการจากคณะกรรมการหรือ  
ผู้ถือหุ้น การขออนุญาตหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง การเริ่มใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง 
จนถึงการเห็นผลส าเร็จของการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง 

(4) ข้อมูลอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้แต่ละ
แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง โดยระบุทั้งในภาวะที่เกิดปัญหาเฉพาะรายธนาคารพาณิชย์ 
(idiosyncratic stress) ภาวะที่เกิดปัญหาทั้งระบบ (market wide stress) และในภาวะที่เกิดปัญหาเฉพาะ
รายธนาคารพาณิชย์และปัญหาทั้งระบบพร้อมกัน (combination stress) รวมถึงแนวทางด าเนินการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือข้อเสนอแนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเพ่ือลดอุปสรรคดงักล่าว ซึ่งอุปสรรค
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อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินหรือตลาดการเงิน หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ของหน่วยงานต่าง ๆ กระบวนการในการด าเนินการ 

(5) ข้อมูลความเชื่อมโยงของผลกระทบกับธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน  

 ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลความเชื่อมโยงของผลกระทบกับธนาคาร
พาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการพ่ึงพาระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการพ่ึงพา
บุคคลอ่ืนในการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งหากการด าเนินการตามแนวทางการเสริมสร้าง
ความม่ันคงจ าเป็นต้องมีการพ่ึงพาบริษัทแม่ บริษัทอ่ืนภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือบุคคลอื่น ทั้งในส่วน
ของการพ่ึงพาด้านการเงินและด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาถึงผลกระทบ 
ความเชื่อมโยง และการพ่ึงพาระหว่างกันด้วย และควรระบุไว้เป็นเงื่อนไขในการใช้หรือเป็นปัจจัยที่อาจกระทบ
ต่อการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงดังกล่าว เช่น การใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทแม่ หรือ ในกรณีท่ีบริษัทแม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน บริษัทแม่ก็จะไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้ 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีบริษัทแม่เป็นโฮลดิ้ง การเลือก 
ใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงที่อาจกระทบต่อบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ธนาคารพาณิชย์ควรให้คณะกรรมการของบริษัทแม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทั้งหมด
ในกลุ่มด้วย  

3.2.5 ข้อมูลสถานการณ์จ าลอง (scenario) เพื่อใช้ทดสอบแนวทางการเสริมสร้าง
ความม่ันคง และผลการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง (scenario testing) 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์สามารถวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ได้ล่วงหน้า และสามารถวางแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งทราบถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งด้านสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน ซ่ึงธนาคารพาณิชย์ต้อง
พิจารณาถึงประสิทธิภาพของแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงในการรองรับสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิฤต
ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบหลัก
แต่ละส่วนของ recovery plan ภายใตภ้าวะวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้น (เช่น ตัวบ่งชี้และจุดพิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการตาม recovery plan กระบวนการรายงานต่อผู้บริหารและการตัดสินใจ และแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง) ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) ข้อมูลสถานการณ์จ าลองเพ่ือใช้ทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลองท่ีใช้
ทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงโดยมีค าอธิบายลักษณะของสถานการณป์ัญหาหรือภาวะวิกฤตทาง
การเงินและสมมติฐานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (เช่น ปัจจัยเฉพาะที่กระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจมหภาค) ซึ่งควรครอบคลุมถึงระดับความรุนแรง ระยะเวลา และความเร็วของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ
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อธิบายเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาไปยังจุดทีธ่นาคารพาณิชย์อาจได้รับผลกระทบ เช่น ด้านสภาพคล่อง 
และด้านเงินกองทุน 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดสถานการณ์จ าลองที่สอดคลอ้งกับลักษณะ
และความซับซ้อนของโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปริมาณ
ธุรกรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาเฉพาะรายธนาคารพาณิชย์หรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (idiosyncratic) สถานการณ์ปัญหาทั้งระบบ (market wide) และสถานการณ์ที่เป็น
ผลรวมของทั้งสถานการณ์ปัญหาเฉพาะรายและปัญหาทั้งระบบ (combination) ซึ่งธนาคารพาณิชย์อาจ
ก าหนดสถานการณ์จ าลองทั้งที่เป็นสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางการเงินแบบชั่วคราวระยะสั้น
และแบบระยะยาว โดยสถานการณ์จ าลองดังกล่าวควรมีความรุนแรงในระดับที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณา
ตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan 

(2) ข้อมูลผลกระทบของแต่ละสถานการณ์จ าลองต่อตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงผลกระทบของแต่ละสถานการณ์จ าลองต่อตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้เป็นระยะภายใต้สถานการณ์จ าลองแต่ละสถานการณ์
ทีก่ าหนด โดยควรประมาณการผลกระทบอย่างน้อยต่อด้านสภาพคล่อง ด้านเงินกองทุน และด้านชื่อเสียง
และมูลค่าทางธุรกิจ โดยตัวอย่างตารางสรุปผลกระทบของแต่ละสถานการณ์จ าลองต่อตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง
ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 3 

(3) ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงส าหรับแตล่ะสถานการณ์จ าลอง  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงส าหรบั
แต่ละสถานการณ์จ าลอง ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ความเหมาะสมและเหตุผลสนับสนุนในการเลือกใช้แนวทาง 
การเสริมสร้างความมั่นคงภายใต้แต่ละสถานการณ์ที่ก าหนด โดยหากธนาคารพาณิชย์เลือกใช้แนวทาง  
การเสริมสร้างความมั่นคงมากกว่าหนึ่งแนวทางในแต่ละสถานการณ์ ธนาคารพาณิชย์ควรระบุล าดับการใช้
แต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงภายใต้สถานการณ์จ าลองแต่ละสถานการณ์นั้นด้วย 

(4) ข้อมูลผลการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงส าหรับแต่ละ
สถานการณ์จ าลอง  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลผลการทดสอบแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคงส าหรับแต่ละสถานการณ์จ าลอง ซึ่งแสดงข้อมูลผลลัพธ์การใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคงส าหรับแต่ละสถานการณ์จ าลอง เช่น 

 ประมาณการผลลัพธ์และผลกระทบของการใช้แนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคงส าหรับแต่ละสถานการณ์จ าลอง ทั้งด้านเงินกองทุนและฐานะทางการเงิน ด้านสภาพคล่อง และ
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน (เช่น ความต่อเนื่องในการให้บริการ) และด้านชื่อเสียงและมูลค่าทางธุรกิจ 
(เช่น ผลกระทบต่อชื่อเสียงและธุรกิจที่ส าคัญทีอ่าจเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงส าหรับ
แต่ละสถานการณ์จ าลอง) 
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 ประมาณการระยะเวลาด าเนินการเพ่ือใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง โดยควรแสดงรายละเอียดการด าเนินการและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน  และระยะเวลา 
ที่คาดว่าจะสัมฤทธิ์ผลในแต่ละสถานการณ์ 

ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชย์เลือกใช้แนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง
มากกว่าหนึ่งแนวทางในแต่ละสถานการณ์ ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงผลลัพธ์รวมสะสมของการใช้แนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคงหลายแนวทางร่วมกันดังกล่าว พร้อมแสดงข้อมูลสนับสนุนและระบุสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง
แต่ละแนวทางที่เลือกใช้ รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจกระทบต่อการใช้แนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้วย โดยตัวอย่างตารางสรุปผลลัพธ์ของการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงส าหรับแต่ละ
สถานการณ์จ าลองปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 4 

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจจัดท าแผนภาพแสดงสถานะด้านสภาพคล่อง
และด้านเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตาม
สถานการณ์จ าลองที่ก าหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามสถานการณ์จ าลองดังกล่าว (ซึ่งครอบคลุมสถานะตั้งแต่
จุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan และช่วงระหว่างที่มีการด าเนินการตามแนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคง) จนถึงจุดที่ด าเนินการสัมฤทธิ์ผล โดยแสดงการเปรียบเทียบสถานะดังกล่าวระหว่าง
กรณีท่ีมีการด าเนินการตามแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงและกรณีท่ีไม่มีการด าเนินการใด ๆ 

(5) ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงที่พบ
จากการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง และแนวทางการแก้ปัญหาหรือลดอุปสรรค  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการใช้
แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงแต่ละแนวทางหรือหลายแนวทางร่วมกัน พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา
หรืออุปสรรคดังกล่าว เช่น หากภายหลังการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง ธนาคารพาณิชย์
พบว่า จุดพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan ที่ก าหนดอาจไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์
ปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางการเงิน หรือไม่สามารถส่งสัญญาณเตือนให้ธนาคารพาณิชย์ทราบล่วงหน้าได้
อย่างทันการณ์ทีธ่นาคารพาณิชย์จะใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ธนาคารพาณิชย์ควรระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ความมั่นคง หรือการพิจารณาลดระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของการใช้แนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

ในการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง ธนาคารพาณิชย์อาจ
อ้างอิงและปรับใช้แนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และแนวนโยบายอื่นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามความเหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 
(กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) และการทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์
จ าลองที่มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด (supervisory scenario)) และแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี สถานการณจ์ าลองทีธ่นาคารพาณิชย์ก าหนดควร
มีความรุนแรงในระดับที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan ซ่ึง
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ธนาคารพาณิชย์อาจพิจารณาก าหนดสถานการณ์จ าลองโดยใช้วิธีการทดสอบภาวะวิกฤตแบบย้อนกลับ 
(reverse stress test) ได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี ้ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดเก็บเอกสารที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าสถานการณ์จ าลองและการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงดังกล่าวไว้ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตรวจสอบเมื่อร้องขอ โดยเอกสารดังกล่าวอย่างน้อยควรแสดงข้อมูลสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลประกอบการก าหนดสมมติฐาน และข้อมูลวิธีการค านวณต่าง ๆ 

3.2.6 ข้อมูลกระบวนการของแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคงและการบริหาร
จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีการก าหนดกระบวนการที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้าในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง และเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์น ากรอบกระบวนการที่ก าหนดมาปรับใช้ให้
เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังนี้ 

(1) ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง ดังนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(1.1) ผู้รับผิดชอบในการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง เช่น 
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจใช้ recovery plan และเลือกใช้แนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

(1.2) ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของแต่ละแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคง รวมถึงประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 

(1.3) ข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ส าหรับการด าเนินการของแต่ละแนวทาง 
การเสริมสร้างความมั่นคง เช่น ข้อมูลการประเมินราคาหลักทรัพย์ และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
หลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (management information 
system : MIS)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการตาม recovery plan เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจด าเนินการตาม recovery plan ได้อย่างรวดเร็ว โดยธนาคารพาณิชย์ควรระบุระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการทีส่ าคัญต่อการด าเนินการตาม recovery plan และแนวทางการรักษาความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการของระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการดังกล่าว (เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบัญชี 
และระบบบริหารความเสี่ยง) ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงกับระบบข้อมูล
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สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประเภทของข้อมูลที่จ าเป็น (เช่น ข้อมูลปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ข้อมูลสินเชื่อ 
และข้อมูลรายการระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยตัวอย่างตารางรายการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่จ าเป็นในการด าเนินการตาม recovery plan ปรากฏอยู่ใน 
เอกสารแนบ 5 

(3) ข้อมูลแนวทางการรักษาความต่อเนื่องในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการเงิน (financial market infrastructure)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลแนวทางการรักษาความต่อเนื่องในการ
เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการช าระเงินและช าระดุล โดยธนาคารพาณิชย์
ควรระบุโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ รายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการ
หรือการเป็นสมาชิกในระบบที่อาจท าให้ธนาคารพาณิชย์ถูกระงับการใช้บริการ และแนวทางในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือการเป็นสมาชิกในขณะที่ใช้แนวทางเสริมสร้างความมั่นคง รวมถึง กระบวนการ
รองรับกรณีที่ถูกระงับการให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน เพ่ือรักษาความต่อเนื่องในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

(4) ข้อมูลการเตรียมการส าหรับขอความช่วยเหลือจากทางการในกรณีที่มี
ความจ าเป็น โดยธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 

(4.1) สถานการณ์ที่อาจท าให้ธนาคารพาณิชย์มีความจ าเป็นต้องขอ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากทางการ และสมมติฐานของสถานการณ์ดังกล่าว 

(4.2) การเตรียมการในการขอความช่วยเหลือและการบริหารจัดการข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับการขอความช่วยเหลือจากทางการ โดยธนาคารพาณิชย์ควรระบุข้อมูล เช่น การรายงาน
สถานการณ์ต่อผู้ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง จ านวนเงินที่ต้องการขอความช่วยเหลือ แนวทางและระยะเวลาการ
ช าระคืน ประเภทสินทรัพย์ และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จะน ามาใช้เป็นหลักประกันในการขอความ
ช่วยเหลือจากทางการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.2.7 ข้อมูลแผนการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มผู้รับสารและผู้รับผิดชอบ
ในการสื่อสาร 

เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีกระบวนการด้านการสื่อสารที่ชัดเจนและสามารถ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูล
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังนี้ 
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(1) ข้อมลูกลุ่มผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลกลุ่มผู้รับสารทั้งภายในและภายนอก
ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้ เพ่ือให้สามารถเตรียมการสื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลให้กับ
ผู้รับสารแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

 ผู้รับสารภายในธนาคารพาณิชย์ เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน 
ทั้งของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ผู้รับสารภายนอกธนาคารพาณิชย์ เช่น ลูกค้า นักลงทุน สาธารณชน 
สื่อมวลชน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(2) ข้อมูลแนวทางการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมูลส าหรับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงแนวทางการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ
ผู้รับสารแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยแนวทางการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมูลควร
ครอบคลุมตั้งแต่เมื่อธนาคารพาณิชย์เริ่มพิจารณาว่ามสีัญญาณของความเสี่ยงเกิดขึ้น 

(3) ข้อมูลผู้รับผิดชอบในกระบวนการสื่อสาร ผู้ท าหน้าที่ในการสื่อสาร 
ขั้นตอนการสื่อสาร และข้อความส าคัญที่จะสื่อสาร (key message)  

ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงผู้รับผิดชอบในกระบวนการสื่อสาร ผู้ท าหน้าที่
ในการสื่อสาร และข้อความส าคัญท่ีจะสื่อสารให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิกฤต
ทางการเงินและเหมาะสมกับแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาท
หน้าที่และความรบัผิดชอบของตนเมื่อเกิดสถานการณ์ปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางการเงนิ และให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณท์ี่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้ 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้บังคับใช้พร้อมกับการบังคับใช้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา 
(recovery plan)  
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เอกสารแนบ 1 

ตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง (recovery option) 

ประเภท แนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง 
สินทรัพย์  การลดปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการค้า 

 การลดการให้สินเชื่อหรือยกเลิกวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 
 การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) 
 การยกเลิกธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บางประเภท  
 การขายตราสารที่มีสภาพคล่อง 
 การขายสินทรัพย์ เช่น การขายพอร์ตสินเชื่อบางประเภท การขายที่ดินและอาคาร 
 การขายธุรกิจบางส่วน 
 การขายบริษัทลูก 
 การขายหุ้นในบริษัทอ่ืน 

หนี้สิน  การออกหุ้นกู้ 
 การจัดหาเงินฝาก 
 การกู้ยืมในตลาดเงิน เช่น การกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ การซื้อคืนพันธบัตร 
 การท าธุรกรรมการขายตราสารโดยมีสัญญาซื้อคืน 
 การกู้ยืมจากบริษัทแม่หรือบริษัทอ่ืนภายในกลุ่ม 

ทุน/ส่วนของ
เจ้าของ 

 การออกหุ้นหรือตราสารทุน 
 การออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) 
 การออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) 
 การแปลงตราสารหนี้เป็นทุน  
 การลดหรือระงับการจ่ายเงินปันผล 
 การขอการสนับสนุนฐานะเงินกองทุนจากบริษัทแม่ 

อ่ืน ๆ  การลดค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ลดจ านวนพนักงาน ลดเวลางาน ลดสิทธิ
ประโยชน์ งดการจ่ายโบนัส 

 การชะลอหรือระงับการลงทุนต่าง ๆ เช่น การลงทุนในระบบข้อมูลสารสนเทศ 
อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ 
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เอกสารแนบ 2 

ตัวอย่างตารางสรุปผลกระทบของการใช้แต่ละแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง 

ประเภท วิธีการ รายละเอียด 

การเปลี่ยนแปลงหลังการด าเนินการตาม Recovery option สมมติฐานท่ีใช้ใน
การประมาณการ 
การปลี่ยนแปลง 
(เช่น อตัราคิดลด) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

อุปสรรคใน
การด าเนินการ 

ด้านฐานะเงินกองทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านอื่น เช่น ผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและมูลค่าทางธุรกิจ / 

การด าเนินงาน เงินกองทุน1) สินทรัพย์เสี่ยง 
(RWA)1) 

CET1 
Ratio 

Tier1 
Ratio 

BIS 
Ratio 

ตัวบ่งช้ีอื่น 
(ถ้ามี) 

LCR 
Ratio 

ตัวบ่งช้ีอื่น 
(ถ้ามี) 

สินทรัพย์ 

ขายหน่วยธุรกิจ 

บริษัท A             
ธนาคาร D (ประเทศ E)             
             

หยุดการลงทนุใหม ่              
ลดการให้สนิเชือ่              
              

หนี้สิน 

ออกหุ้นกู ้

หุ้นกู้ระยะสั้นสกุลเงนิบาท             
หุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท             
             

จัดหาเงินฝาก              
              

ทุน/สว่นของ
เจ้าของ 

เพิ่มทนุ 
ออกหุ้นสามญั             
ออกตราสาร Tier 1, Tier 2             

ลดการจ่ายเงินปันผล              
              

หมายเหตุ : 

1) เงินกองทุนและสนิทรัพย์เสี่ยง (Risk-weighted assets : RWA) หน่วย : ล้านบาท
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เอกสารแนบ 3 

ตัวอย่างตารางข้อมูลปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ณ วันที่ ... ) 

ด้านฐานะเงินกองทุน ด้านสภาพคล่อง 
เงินกองทุน1) สินทรัพย์เสีย่ง (RWA) 1) CET1 Ratio Tier1 Ratio BIS Ratio ตัวบ่งชี้อ่ืน (ถ้ามี) LCR Ratio ตัวบ่งชี้อ่ืน (ถ้ามี) 

        

ตัวอย่างตารางสรุปผลกระทบของแต่ละสถานการณ์จ าลองต่อตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทสถานการณ์จ าลอง สถานการณจ์ าลอง 

ผลกระทบจากสถานการณจ์ าลอง 

ด้านฐานะเงินกองทุน ด้านสภาพคล่อง 
ด้านอื่น เช่น ผลกระทบต่อชื่อเสียงและ

มูลค่าทางธุรกิจ / การด าเนินงาน เงินกองทุน1) 
สินทรัพย์เสีย่ง 

(RWA)1) 
CET1 Ratio Tier1 Ratio BIS Ratio 

ตัวบ่งชี้อ่ืน 
(ถ้ามี) 

LCR Ratio 
ตัวบ่งชี้อ่ืน 

(ถ้ามี) 

สถานการณ์ปัญหา 
เฉพาะรายธนาคารพาณิชย์หรอืกลุม่
ธุรกจิทางการเงิน (idiosyncratic) 

Scenario 1 

         

สถานการณ์ปัญหาทั้งระบบ  
(market wide) 

Scenario 2 

         

สถานการณท์ี่เป็นผลรวมของทั้ง
สถานการณ์ปัญหาเฉพาะรายและปญัหา
ทั้งระบบ (combination) 

Scenario 3 

         

หมายเหตุ : 

1) เงินกองทุนและสนิทรัพย์เสี่ยง (Risk-weighted assets : RWA) หน่วย : ล้านบาท  
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เอกสารแนบ 4 

ตัวอย่างตารางสรุปผลลัพธ์ของการใช้แนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง 

ประเภท 
สถานการณจ์ าลอง 

สถานการณ์
จ าลอง 

Recovery 
option 

ผลลัพธ์ของการใช ้Recovery option ภายใต้สถานการณ์จ าลอง 

ระยะเวลา
สัมฤทธิ์ผล2) 

เหตุผลใน 
การเลือกใช ้

อุปสรรคใน 
การด าเนินการ3) 

ด้านฐานะเงินกองทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านอื่น เช่น ผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและมูลค่าทางธุรกิจ 

/ การด าเนินงาน เงินกองทุน1) 
สินทรัพย์เสีย่ง 

(RWA)1) 
CET1 
Ratio 

Tier1 
Ratio 

BIS 
Ratio 

ตัวบ่งชี้อ่ืน 
(ถ้ามี) 

LCR 
Ratio 

ตัวบ่งชี้อ่ืน 
(ถ้ามี) 

สถานการณ์ปัญหา
เกิดขึ้นเฉพาะราย สง. 
(Idiosyncratic) 

Scenario 1 

Option 1             
             
             
             

สถานการณท์ี่เกิดปัญหา
ทั้งระบบ  
(Market-wide) 

Scenario 2 

Option 1             
             
             
             

สถานการณจ์ าลองที่เป็น
ผลรวมของทั้งสอง
สถานการณ ์
(Combination) 

Scenario 3 

Option 1             
             
             
             

หมายเหตุ : 

1) เงินกองทุนและสนิทรัพย์เสี่ยง (Risk-weighted assets : RWA) หน่วย : ล้านบาท  

2) ระยะเวลาที่คาดวา่จะสมัฤทธิ์ผลในการด าเนินการตามแนวทางการเสริมสรา้งความมั่นคงส าหรับแต่ละสถานการณจ์ าลองทีก่ าหนด 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้แนวทางการเสริมสร้างความมัน่คงส าหรับแต่ละสถานการณ์จ าลองที่ก าหนด 
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เอกสารแนบ 5 

ตัวอย่างตารางรายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการที่จ าเป็นในการเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหา 

ระบบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ให้บริการ (หน่วยงานภายในธนาคารพาณิชย์หรือ 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือผู้ให้บริการภายนอก 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและข้อมูล ประเภทข้อมูลท่ีจ าเป็น ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล/ประมวลผล 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานภายในธนาคารพาณชิย์ ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง ข้อมูลตวับ่งชี้ที่ใช้ตดิตามความเสี่ยง 1 วัน 

ผู้ให้บริการจากภายนอก (บริษัท B)    
ระบบบัญช ี     

     

ตัวอย่างตารางรายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการที่จ าเป็นในการด าเนินการตามแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง 

แนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง ระบบและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบและข้อมูล ประเภทข้อมูลท่ีจ าเป็น 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล / 

ประมวลผล 

การออกหุ้นเพิ่มทนุ ระบบ A ฝ่ายงาน C 
ข้อมูลการวิเคราะห์ประมาณการทางการเงิน 

ที่ต้องการเพิ่มทุน 
สามารถดงึข้อมูลได้ทนัท ี

     
     

 



 

 

   

 

คำถาม – คำตอบแนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคง 

และแก้ไขปัญหา (Recovery plan)  
ลงวันที่  25 กันยายน 2561 

ข้อ คำถาม คำตอบ 
ขอบเขตการบังคับใช้ 
1. เหตุผลที่กำหนดให้บริษัทลูกของ ธพ. 

ต่างประเทศ (subsidiary) ตอ้งจัดทำ 
recovery plan ในขณะที่สาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศได้รับยกเว้น 

เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (subsidiary) จัดตั้ง
เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยแยกจากบริษัทแม่  
ซึ่งต่างจากสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่
เป็นนิติบุคคลเดียวกันกับบริษัทแม่ และ subsidiary 
สามารถประกอบธุรกิจได้เทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ไทย 
ซึ่งในอนาคตอาจขยายการประกอบธุรกิจและมี
ความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย 
จึงควรมีการเตรียมการรองรับการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองไว้เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งนี้ 
subsidiary สามารถจัดทำ recovery plan ทีม่ี
รายละเอียดเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของโครงสร้าง และการดำเนินธุรกิจ 
ในไทย (proportionate) หรือหากแผนของบริษัท
แม่ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย  
อาจพิจารณานำส่วนที่เกี่ยวข้องมาปรับเพื่อนำส่งให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยได ้

การจัดทำแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) 
2.  การจัดทำ recovery plan กรณี

ธนาคารพาณชิย์มีกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ต้องจัดทำให้ครอบคลุมระดับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วยใช่หรือไม่  
(เพิ่มเติมเมือ่วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

กรณีธนาคารพาณชิย์มีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การ
จัดทำ recovery plan ต้องจัดทำในระดับกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ความซับซ้อนของโครงสร้าง ตลอดจนการดำเนิน
ธุรกิจของทั้งธนาคารพาณิชย์และกลุม่ธุรกิจทาง
การเงิน เช่น ในการกำหนดจุดที่พิจารณาตัดสินใจ
ดำเนินการตาม recovery plan (recovery 
trigger) ควรกำหนดให้รองรับทั้งในระดับกลุ่ม
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
ธุรกิจทางการเงินและระดับธนาคารพาณิชย์ หรือ
ในการกำหนดสถานการณ์จำลอง (scenario) เพื่อ
ใช้ทดสอบแนวทางการเสริมสรา้งความมัน่คง ควร
พิจารณากำหนดให้มีความรุนแรงอยู่ในระดับที่ทำ
ให้ทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธนาคารพาณชิย์
ต้องพิจารณาตัดสนิใจดำเนินการตาม recovery 
plan เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับ
ดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปัจจุบันที่มีการกำกับดูแลความเสีย่งทั้งในระดับ
ธนาคารพาณชิย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

3. การจัดทำ recovery plan การประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) 
และแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน
สภาพคล่อง (liquidity contingency 
plan) และการรวมแผนฉุกเฉินต่างๆ มี
ความซ้ำซ้อนกันหรือไม ่

recovery plan เป็นแผนที่ให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำ
ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองไว้ล่วงหน้า ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องวิเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านผลลัพธ์ ผลกระทบ
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมข้อมูล
แนวทางที่จะใช้ในการส่ือสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
และการทดสอบประสิทธิภาพของแนวทางแก้ไข
ปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ไดร้ะบุใน
รายงาน ICAAP และ liquidity contingency plan 
อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์อาจพิจารณาจัดทำ 
recovery plan โดยอ้างองิหรือต่อยอดจากการทำ 
ICAAP และ liquidity contingency plan เช่น  
ในการกำหนด scenario อาจเพิ่มระดับความรุนแรง
ของสมมติฐานทีใช้ทดสอบแผนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
จนถึงระดับที่ต้องนำ recovery plan มาปรับใช้ 

4. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
recovery plan และระเบียบปฏิบัติ
และกระบวนการภายในเกี่ยวกับการ
จัดทำแผน ต้องให้คณะกรรมการของ
ธนาคารพาณิชย์อนุมัติ และนำส่งพร้อม
กับ recovery plan หรอืไม ่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ recovery plan 
ควรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคาร
พาณิชย์ สำหรับระเบียบปฏิบัติและกระบวนการ
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ recovery plan 
ขึ้นอยู่กับการดำเนนิการภายในของธนาคารพาณิชย์ 
ทั้งนี้ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ไม่จำเป็นต้องนำส่งให้
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ให้เก็บไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบหรือนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
เมื่อร้องขอ  

5. คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ 
สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่น 
ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
recovery plan และรายงานให้
คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ทราบ
ได้หรือไม ่

คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถ
มอบหมายการพิจารณาอนุมัต ิrecovery plan และ
การทบทวนแผนในแต่ละปีให้คณะกรรมการชุดอื่น
พิจารณาแทนได้ เนื่องจากการจัดทำ recovery 
plan เป็นเรื่องที่คณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์
ต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
การตัดสินใจที่เกี่ยวกับแผนและแนวทางการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดในแผน 

6. recovery plan จำเป็นต้องมีเนื้อหา
ครบถ้วนตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทั้งหมดหรือไม ่

recovery plan ควรมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่
กำหนดในประกาศในข้อ 4.2.1 สำหรับแนวปฏิบัติมี
วัตถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางสำหรับธนาคารพาณิชย์
ในการจัดทำแผนในรายละเอียด โดยธนาคารพาณิชย์
สามารถปรับรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและความซับซ้อนของโครงสร้างและการ
ดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ปริมาณธุรกรรมและความเส่ียงที่
เกี่ยวข้องได้ 

การทบทวนแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมัน่คงและแก้ไขปัญหา  
7. ขอทราบตัวอย่างการเปล่ียนแปลงที่ถือ

ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องทบทวน 
recovery plan เพิ่มเติมจากการ
ทบทวนประจำปี 

ตัวอย่าง “การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญ” ที่อาจต้องมี
การทบทวน recovery plan เช่น ธนาคารพาณิชย์มี
การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างองค์กร หรือ 
ปรับกลยุทธ์ของธนาคารพาณิชย์ (มีแผนลดขนาด
หรือขายธุรกิจที่สำคัญ) หรือ การเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะส่งผลต่อ recovery plan และ
ความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการใช้แนวทาง 
การเสริมสร้างความมั่นคงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การนำส่งแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
8. ช่วงเวลาของข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์จะ

นำมาจัดทำ recovery plan  
การจัดทำ recovery plan ธนาคารพาณิชย์ควรใช้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือมีความใกล้เคียงปัจจุบัน
มากที่สุดเท่าทีท่ำได้ เพือ่ให้แผนมีความพร้อม 
ในการนำไปปรับใช้ เช่น งบการเงินงวดล่าสุด 
โครงสร้างธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นปัจจุบัน  

9. ธนาคารพาณิชย์ต้องนำส่งผลทดสอบ 
scenario testing ตามที่ไดร้ะบุใน
ประกาศและแนวปฏิบัติให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในช่วงเวลาใด และสามารถ
นำผลดังกล่าวส่งรวมกับรายงาน ICAAP 
ได้หรือไม ่

รายงานผลทดสอบ scenario testing เป็นส่วนหนึ่ง
ของ recovery plan ตามประกาศ (ข้อ 5 เรื่อง ข้อมูล
สถานการณ์จำลอง (scenario) เพือ่ใช้ทดสอบแนวทาง
เสริมสร้างความมั่นคง และข้อมูลผลการทดสอบ 
แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง (scenario testing)) 
ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งแยกจากผลการ
ทดสอบในรายงาน ICAAP ที่ต้องนำส่งในเดือน
มีนาคมของทุกปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สถานการณ์ที่ใช้
ทดสอบ recovery plan จะมีความรุนแรงมากกว่า
ใน ICAAP เพื่อให้กระทบ recovery trigger และ 
มีการพิจารณาใช้ recovery option 

 



   

 

   

 

คำถาม – คำตอบแนบท้ายแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเตรียมแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความม่ันคง 

และแก้ไขปัญหา (Recovery plan) ของธนาคารพาณิชย์  
ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 

ข้อ คำถาม คำตอบ 
ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กรอบการบริหารความ
เสี่ยง และผู้รับผิดชอบในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความม่ันคงและแก้ไขปัญหา 
1. ควรแสดงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของ

ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินรวมถึงความเชื่อมโยงและการ
พึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอย่างไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ (บริษัทแม่) สามารถ
แสดงข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมโยงและ
การพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ตามทีก่ำหนดในแนวปฏิบัติ recovery 
plan ข้อ 3.2.1 ด้วยรูปแบบที่พิจารณาว่า
เหมาะสมกับลักษณะและความซับซ้อนของ
โครงสร้าง การดำเนินธรุกิจ และความเสี่ยง โดย
คำนึงถึงความสามารถในการนำข้อมูลไปปรับใช้
ในช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นจริง และควรจัดทำสรุปข้อมูล
การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินรวมถึงความเชื่อมโยงและการ
พึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน โดยเฉพาะรายละเอียดของบริการหรือ
ธุรกรรมที่มีการพึ่งพากันทั้งด้านการเงิน การ
ดำเนินงาน และด้านอ่ืน ๆ  
ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการดำเนินธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกัน
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทแม่อาจพิจารณาจัดทำปรากฏ
อยู่ในเอกสารแนบท้ายคำถาม – คำตอบฉบับนี้ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัทแม่จะสามารถจัดทำและแสดง
ข้อมูลอย่างน้อยตามตารางตัวอย่างในรอบการ
จัดส่งแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้างความ
ม่ันคงและแก้ไขปัญหา (recovery plan) ปี 2566 
เป็นต้นไป 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
ข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ บริการที่สำคัญต่อระบบ และบริการสนับสนุนที่สำคัญรวมถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของธุรกิจที่สำคัญ บริการที่สำคัญต่อระบบ และบริการสนับสนุนที่
สำคัญดังกล่าว 
2. การกำหนดธุรกิจที่สำคัญ หน่วยงานที่

สำคัญ และบริการที่สำคัญต่อระบบ 
ควรกำหนดสัดส่วนหรือ threshold ที่
เป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางให้
ธนาคารพาณิชย์พิจารณากำหนดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

การใหธ้นาคารพาณิชย์กำหนดธุรกิจที่สำคัญ 
หน่วยงานที่สำคัญ และบริการที่สำคัญต่อระบบด้วย
ตนเองนั้น เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ได้พิจารณาใน
มุมมองของตนเองว่าบริการหรือหน่วยงานใดของ
ธนาคารเป็นบริการที่สำคัญต่อธนาคารหรือสำคัญต่อ
ระบบ อย่างไรก็ดี ธปท. ได้ระบุตัวอย่างปัจจัยในการ
พิจารณาไว้ในแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ
ธนาคารพาณิชย์แล้ว และหากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยพิจารณาแล้วมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือแตกต่าง
จากที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่อไป 

3. ควรแสดงรายละเอียดข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ 
(core business line) และบริการที่
สำคัญต่อระบบ (critical function) 
อย่างไร  
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

วัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์กำหนด
ธุรกิจที่สำคัญและบริการที่สำคัญต่อระบบเพ่ือให้
ธนาคารพาณิชย์พิจารณาถึงผลกระทบและแนวทาง 
การดำเนินการกับธุรกิจที่สำคัญและบริการที่สำคัญ
ต่อระบบกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน โดย
ธนาคารพาณิชย์ควรแสดงข้อมูลธุรกิจที่สำคัญและ
บริการที่สำคัญต่อระบบทั้งในส่วนของประเภท
บริการ (business line) เช่น เงินฝาก สินเชื่อ และ
การวิเคราะห์แยกในระดับกลุ่ม (segment) เช่น 
สินเชื่อรายใหญ่ สินเชื่อรายย่อย  

ข้อมูลตัวบ่งชี้ (indicator) จุดพิจารณาตัดสินใจดำเนินการตามแผนล่วงหน้ารองรับการเสริมสร้าง
ความม่ันคงและแก้ไขปัญหา (recovery trigger) และแนวทางการรายงานข้อมูล 
4. การกำหนด recovery trigger ควร

เป็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละธนาคาร 
เนื่องจาก recovery trigger ควรขึ้นอยู่
กับการดำเนินธุรกิจและความซับซ้อน
ของธนาคารพาณิชย์ โดยการกำหนด 
recovery trigger ที่สูงเกินไปอาจทำให้ 
trigger ในขณะที่สถานการณ์ยังไม่ได้เข้าสู่
ภาวะวิกฤตจริง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ข่าว
รั่วไหล อาจทำให้เกิดความตืน่ตระหนกได ้

วัตถปุระสงค์ทีค่วรกำหนดให้ recovery trigger อยู่ใน
ระดับท่ีสูงกว่าหลักเกณฑ์ข้ันต่ำและมีส่วนเพิ่มที่
เพียงพอนั้น เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีระยะเวลาใน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ มิให้
สถานการณ์รุนแรงขึ้น จนอาจไม่สามารถดำรงสถานะ
ตามหลักเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนดได้ อย่างไรก็ตาม 
recovery trigger ไม่ได้เป็นจุดกำหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ต้องดำเนินการใช้ recovery option ที่
กำหนดใน recovery plan โดยอัตโนมัติในทันที แต่
เป็นจุดที่ให้รายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้พิจารณาแนวทาง
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
ดำเนินการที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณานำแผนมา
ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 

5. หลังจากธนาคารพาณิชย์ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยการใช้ recovery 
option แล้ว จุดใดเป็นจุดที่จะ
พิจารณาว่าสถานะของธนาคารพาณิชย์
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินพ้นจากภาวะ
วิกฤตทางการเงิน 
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

ธนาคารพาณิชย์ควรกำหนดจุดที่ประเมินว่าสถานะ
ของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงินพ้น
จากภาวะวิกฤตทางการเงิน (restoration point) 
โดยควรอยู่ในระดับสูงกว่าหลักเกณฑ์การดำรง
เงินกองทุนและสภาพคล่องขั้นต่ำและสามารถดำรง
สถานะดังกล่าวไว้ได้ระยะเวลาหนึ่งที่เพียงพอจะ
สร้างความเชื่อม่ันว่าธนาคารพาณิชย์จะสามารถ
ดำเนินการได้เป็นปกติ  

6. การกำหนดแนวทางการรายงานข้อมูล
ต่อทางการเมื่อถึงจุด recovery trigger 
ธนาคารพาณิชย์ควรรายงานธนาคาร
แห่งประเทศไทยอย่างไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

ธนาคารพาณิชย์ควรกำหนดแนวทางการรายงาน
ข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อระดับของ 
indicator ลดลงถึงจุด recovery trigger โดย
อย่างน้อยควรกำหนดแนวทางให้ผู้บริหารสูงสุด 
(chief executive officer) ของธนาคารพาณิชย์
แจ้งผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 1 โดยเร็ว 
และควรกำหนดช่องทางและระยะเวลาในการรายงาน 
ทั้งนี้ ในการรายงานข้อมูล ควรให้รายละเอียด
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา และ 
การดำเนินการของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และที่จะดำเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

ข้อมูลแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง (recovery option) ทั้งในด้านสภาพคล่องและฐานะ
ทางการเงิน รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางการเสริมสร้างความม่ันคงดังกล่าว 
7. ธนาคารพาณิชย์สามารถอ้างอิงว่า

รายละเอียดของ recovery option 
ระบุอยู่ในแผนฉุกเฉินอ่ืน เช่น  
แผนรองรับฉุกเฉินด้านสภาพคล่องและ
แผนเสริมสร้างเงินกองทุน ได้หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

การกำหนด recovery option มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ธนาคารพาณิชย์มีการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเป็นไปได้
ทั้งหมดในการเสริมสร้างความมั่นคงและเตรียมการ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการ ซึ่งธนาคารพาณิชย์
สามารถอ้างอิงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กำหนดใน
แผนฉุกเฉินอ่ืนเป็น recovery option โดยระบุถึง
การอ้างอิงให้ชัดเจนและแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างแผน อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ควรวิเคราะห์
แต่ละ recovery option ทีอ้่างอิงจากแผนอ่ืนให้
ครอบคลุมตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติฯ ข้อ 3.2.4 
ได้แก่ ประมาณการผลกระทบจากการใช้ recovery 
option ประมาณการระยะเวลาดำเนินการและ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล อุปสรรคท่ีอาจ
เกิดข้ึน และความเชื่อมโยงของผลกระทบจากการ
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
ดำเนินการใช้ recovery option กับธนาคารพาณิชย์
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้ง แสดงรายละเอียด
กระบวนการของ recovery option ดังกล่าวตามท่ี
กำหนดในแนวปฏิบัติฯ ข้อ 3.2.6 

8. ธนาคารพาณิชย์สามารถกำหนดการขอ
ความช่วยเหลือจากทางการตาม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
มาตรา 41 และ 42 เป็น recovery 
option ได้หรือไม่ 

recovery option ที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดใน 
recovery plan ควรเป็นแนวทางที่ธนาคารพาณิชย์
สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะขอความ
ช่วยเหลือจากทางการ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือ
โดย ธปท. ตาม ม.41 และ 42 ของ พ.ร.บ. ธปท. จึง
ไม่ถือเป็น recovery option เนื่องจากการตัดสินใจ
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของ ธปท. 
โดยให้ ธนาคารพาณิชย์ระบุการเตรียมการเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือจากทางการแยกไว้จากเรื่อง 
recovery option ตามแนวทางที่กำหนดใน 
ข้อ 3.2.6 (4) ของแนวปฏิบัติ recovery plan เช่น 
แนวทางการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จะนำมาใช้
เป็นหลักประกัน การจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น  
อย่างไรก็ด ีการใช้ช่องทางอ่ืนในการปรับสภาพคล่อง 
เช่น Intraday Liquidity Facilities (ILF) หรือ 
หน้าต่างตั้งรับในช่วงสิ้นวัน (Standing facilities) 
อาจระบุเป็น recovery option ของธนาคารพาณิชย์ได ้

9. การจัดทำข้อมูลการเตรียมการสำหรับ
ขอความช่วยเหลือจากทางการ ในกรณี
ที่มีความจำเป็น ตามที่ระบุในแนวปฏิบัติ 
ข้อ 3.2.6 (4.2) นั้น หมายถึงประเภท
สินทรัพย์ที่กำหนดสำหรับมาตรา 41 
และ 42 ของพระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม่ 

ในการเตรียมข้อมูลสำหรับการขอความช่วยเหลือ
จากทางการตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มาตรา 41 ธนาคารพาณิชย์สามารถ
อ้างอิงแนวทางการเตรียมข้อมูลจากระเบียบธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ ธปท.  
ที่ สกง. 1/2561 ว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการขายสินทรัพย์
หลักประกันชั้นที่หนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน 
สำหรับการให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 42 มี
เงื่อนไขตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติและต้อง 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ธนาคาร
พาณิชย์ควรเตรียมข้อมูลหลักประกันที่เป็นไปได้ 
ในการขอความช่วยเหลือจากทางการ รวมถึงแนวทาง
ในการประเมินมูลค่าและแนวทางการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักประกัน   

ข้อมูลสถานการณ์จำลอง (scenario) เพื่อใช้ทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง  
และผลการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคง (scenario testing) 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
10. การกำหนด scenario เพ่ือใช้ทดสอบ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนด
สถานการณ์และความรุนแรงให้ หรือ 
ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดเอง 

ให้ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดสถานการณ์และ
ความรุนแรงในแต่ละ scenario ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถนำเหตุการณ์ในอดีตมาใช้
ประยุกต์ได้ โดยสถานการณ์ควรมีความรุนแรงเพียงพอ 
ที่จะให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณานำ recovery 
option มาปรับใช้  

11. การกำหนด scenario แต่ละประเภท
เพ่ือใช้ทดสอบ ควรมีความรุนแรง
เพียงใด 
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

scenario ทั้ง 3 ประเภท (สถานการณ์ปัญหาเฉพาะ
รายธนาคารพาณิชย์ (idiosyncratic) สถานการณ์
ปัญหาทั้งระบบ (market wide) และสถานการณ์ท่ีเป็น
ผลรวมของทั้งสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเฉพาะรายและ
ปัญหาทั้งระบบ (combination)) ที่กำหนด ควรมี
ระดับความรุนแรงเพียงพอให้ธนาคารพาณิชย์
พิจารณาตัดสินใจดำเนินการตาม recovery plan 
คือ ทำให้สถานะของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเสื่อมลงจนถึงจุด recovery trigger ทั้งนี้ 
เพ่ือใช้ทดสอบประสิทธิผลของการใช้ recovery 
option ต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์แต่ละประเภท 

12. ขอทราบตัวอย่างผลกระทบด้าน 
การดำเนินงาน เช่น ความต่อเนื่อง 
ในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์เมื่อ
มีการใช้ recovery option ตามท่ีระบุ
ในแนวปฏิบัติ ข้อ 3.2.5 (4) เรื่อง  
ข้อมูลผลการทดสอบแนวทางการ
เสริมสร้างความมั่นคงสำหรับแต่ละ
สถานการณ์จำลอง 

ตัวอย่างผลกระทบจากการใช้ recovery option 
ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เช่น การขาย
ธุรกิจในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์หรือ
บริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อาจส่งผลกระทบ
ด้านการดำเนินงาน ทำให้ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มฯ 
ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

13. ระยะเวลาที่เหมาะสมของการพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทดสอบ 
scenario ใน recovery plan  

ธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้กำหนดช่วงระยะเวลา
ในการแสดงผลการทดสอบ scenario โดยให้ขึ้นอยู่
กับลักษณะของสถานการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด 
เช่น หากสถานการณ์ที่กำหนดมีความรุนแรงและ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (fast moving adverse event) 
ส่งผลให้ต้องใช้แผนทันที อาจพิจารณาผลกระทบ
ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่าในสถานการณ์ทีค่่อย ๆ 
รุนแรงและไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (slow moving 
adverse event) 

ข้อมูลกระบวนการของแต่ละแนวทางการเสริมสร้างความม่ันคงและการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
14. การระบุรายละเอียดข้อมูลโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางการเงิน (financial market 
infrastructure: FMI) ควรครอบคลุม 
ข้อมูลใดบ้าง 
(เพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

วัตถุประสงค์ของการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ FMI เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีแนวทางรักษา
ความต่อเนื่องในการเข้าถึง FMI เพ่ือรักษาความต่อเนื่อง
ของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
ซึ่งธนาคารพาณิชย์ควรระบุ (1) FMI ที่สำคัญต่อ
การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน (2) รายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงการ
ให้บริการของ FMI หรือการเป็นสมาชิกใน FMI ที่
อาจทำให้ธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถูกระงับการให้บริการหรือถูกเพิกถอนการ
เป็นสมาชิก และ (3) แนวทางรองรับกรณีถูกระงับ
การให้บริการหรือถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิก  

15. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอ 
ความช่วยเหลือที่ชัดเจน เพ่ือเป็น
แนวทางในการเตรียมการ 
ขอความช่วยเหลือจากทางการไว้
ล่วงหน้าและมีมาตรฐานเดียวกัน 

การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ระบุข้อมูลการ
เตรียมการขอความช่วยเหลือจากทางการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เตรียมข้อมูล เช่น หลักประกัน
ประเภทต่าง ๆ มูลค่าของหลักประกัน และข้อมูลอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ดำเนินการได้รวดเร็วและเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดย
ทางการ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรดำเนินการตาม
แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากทางการ 
และการให้ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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                    เอกสารแนบ 
ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจที่สำคัญ บริการที่สำคัญต่อระบบ และบริการสนับสนุนที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

รวมถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
สรุปการประเมินธุรกิจ บริการ และบริการสนับสนุนท่ีสำคญั 

ธุรกิจ/บริการท่ีสำคัญ ผลประเมิน โปรดแนบ ข้อมูลปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณา เหตุผล และข้อมูลสนับสนุน รวมถึงรายละเอียด 
ท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์ธุรกิจและบริการท่ีสำคัญ รวมถึง Key legal entity 

1 Core business lines ที่มีความสำคัญตอ่ ธพ. 
และ/หรอืกลุ่มฯ 

ตัวอย่าง Corporate Lending (ตอ่ ธพ.)   
SME Lending (ต่อ ธพ.) 
Retail Lending (ต่อ ธพ.) 
Securities (ต่อ ธพ. และ กลุม่ฯ) 
Digital platform (ต่อกล่มฯ)  
... 

     

การแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบริการท่ีสำคัญกับบริการสนับสนุนท่ีสำคัญ  
2 Critical functions (CFs) ของกลุ่มฯ ที่หาก

ไม่สามารถดำเนนิการได้อย่างตอ่เนื่องอาจ
ส่งผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินโดยรวมอย่างมีนยัสำคัญ 

ตัวอย่าง  
Payment 

ตัวอย่าง  
Deposit 

ตัวอย่าง  
Corporate Lending 

    

3 Critical shared services (CSSs) ของกลุม่ฯ 
ที่หากไม่สามารถดำเนนิการได้อย่างตอ่เนื่อง
จะส่งผลทำให้ Critical functions ของกลุม่ฯ 
ไม่สามารถดำเนนิการได้อย่างตอ่เนื่องดว้ย 

(โปรดระบุ CSSs ที่
สนับสนุน CFs ตามขอ้ 2) 
ตัวอย่าง Information 
technology service, 
Legal service 

(โปรดระบุ CSSs ที่สนับสนนุ 
CFs ตามข้อ 2) 
ตัวอย่าง ALM service,  
Information technology 
service 

(โปรดระบุ CSSs ที่
สนับสนุน CFs ตามขอ้ 2) 
ตัวอย่าง ALM service,  
Risk management and 
Valuation service,  
Information 
technology service 

(โปรดระบุ CSSs ที่
สนับสนุน CFs ตามขอ้ 
2) 

 

   

 
 

        

บริษัทในกลุ่มฯ (รายบริษัท) ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... ชื่อบริษัทในกลุ่มฯ... 
ข้อมูลบริษัท 

4 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแม่ (ทั้งโดยตรง
และโดยออ้ม) 

       

5 สัดส่วนสิทธิในการออกเสยีงของบริษัทแม ่        
6 จำนวนเงนิลงทนุจากบริษัทแม ่        
7 ธุรกจิหลักที่บริษัทดำเนินการ        
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การแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างธุรกจิ บริการ และบริการสนับสนุนท่ีสำคัญกับบริษัทในกลุ่มฯ 
8 เป็น Key legal entity หรอืไม่  ตัวอย่าง ใช ่ ตัวอย่าง ใช ่ ตัวอย่าง ไม่ใช ่     
9 Core business lines ที่มีความสำคัญตอ่ ธพ. 

และ/หรอืกลุ่มฯ ที่บริษัทดำเนินการ 
ตัวอย่าง  
Corporate lending (ต่อ 
ธพ.) 
Digital platform (ต่อ
กลุ่มฯ) 

ตัวอย่าง  
SME lending (ต่อ ธพ.) 

ตัวอย่าง  
- 

    

10 Critical functions ของกลุ่มฯ ที่หากไม่
สามารถดำเนนิการได้อย่างตอ่เนื่องอาจส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงนิ
โดยรวมอย่างมีนยัสำคัญ ที่บริษัทเป็นผู้
ให้บริการ 

ตัวอย่าง  
Corporate lending 

ตัวอย่าง 
SME lending 

ตัวอย่าง 
- 

    

11 Critical shared services ที่หากไม่สามารถ
ดำเนนิการได้อย่างต่อเนือ่งจะส่งผลทำให้ 
Critical functions ของกลุ่มฯ ไม่สามารถ
ดำเนนิการได้อย่างต่อเนือ่งด้วย ที่บริษัทเป็นผู้
ให้บริการ 

ตัวอย่าง  
ALM service  
Risk management and 
Valuation service 

ตัวอย่าง  
- 

ตัวอย่าง  
- 

    

ผลกระทบต่อ ธพ. และกลุ่มฯ 
12 มีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและการให้บรกิารของ ธพ. ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหา ล้มละลาย หรอืมกีารขายบริษัทออกจากกลุ่มฯ หรอืไม่ อย่างไร (พรอ้มเหตุผลและข้อมูลสนับสนนุ) 

12.1 ด้านการเงนิ        
12.2 ด้าน operation        
12.3 ด้าน reputation        
13 มีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและการให้บรกิารของ กลุ่มฯ ในกรณทีี่บริษัทประสบปัญหา ล้มละลาย หรอืมกีารขายบริษัทออกจากกลุม่ฯ หรอืไม่ อย่างไร (พร้อมเหตุผลและข้อมูลสนับสนนุ)(ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมกรณมีีความต่างกับข้อ 12) 

13.1 ด้านการเงนิ        
13.2 ด้าน operation        
13.3 ด้าน reputation        

แนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา 
14 มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหรอื

ป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบตอ่ ธพ. 
และ/หรอืกลุ่มฯ หรือไม่ อย่างไร 

       

15 มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหรอื
แนวทางการให้ความชว่ยเหลือเพื่อลด
ผลกระทบตอ่ ธพ. และ/หรือกลุ่มฯ กรณีมี
ปัญหา หรือไม่ อย่างไร 
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ข้อมูลความเชื่อมโยงและการพ่ึงพาระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มฯ 

      

ข้อมูล Financial intragroup dependencies 
รูปแบบ/ธุรกรรมที่ทำให้เกิด dependency บริษัทผู้ให้ บริษัทผู้รับ จำนวนเงนิ (ล้านบาท) รายละเอยีดธรุกรรมและการพึ่งพาระหว่างกัน 

1 ตัวอย่าง เชน่ การลงทุน การให้สินเชื่อ การค้ำประกนั ขอ้ตกลงสนับสนุนทาง
การเงิน การใช้หลกัประกนัร่วมกนั ขอ้ตกลงที่มีเงือ่นไข cross-default  

    

2      
3      
         

ข้อมูล Operational intragroup dependencies       
รูปแบบ/บริการทีท่ำให้เกิด dependency บริษัทผู้ให้บริการ บริษัทผู้รับบรกิาร เป็น Critical shared 

service หรือไม่ 
สนับสนุน Critical 
functions หรือไม่* 

สนับสนุน Core 
business lines หรอืไม ่

รายละเอียดบริการและ
การพึ่งพาระหว่างกัน 

1 ตัวอย่าง เชน่ การใชร้ะบบบัญชี การบริหารความเสีย่ง การบริหารจัดการเงิน
สด การบริหารสนิทรัพยแ์ละหนี้สิน ระบบ IT ระบบขอ้มูล พนักงาน สถานที่  
facilities ต่างๆ บรกิารสนับสนนุ จากบริษัทในกลุ่มฯ 

  ตัวอย่าง  
ใช ่

ตัวอย่าง  
ใช ่

ตัวอย่าง  
ใช ่

 

ตัวอย่าง เชน่ บริษทั ก 
ใช้ระบบข้อมลู / 

ระบบ IT เซิฟเวอร ์
จาก บริษทั ข. 

2 ตัวอย่าง เชน่ การใช้ชอ่งทาง ธพ. (เช่น สาขา /Internet banking /Mobile 
banking เป็นต้น) ในการให้บรกิารเกีย่วกับธุรกจิ DA 

  ตัวอย่าง  
ไม่ 

ตัวอย่าง  
ไม่ 

ตัวอย่าง  
ใช ่

ตัวอย่าง เชน่ บริษทั ก 
ใช้ Mobile Banking 
ในการเสนอผลิตภัณฑ์ 

DA 
3        

หมายเหตุ: * บริการหนึ่งอาจสนับสนุน Critical functions โดยอาจไม่ถือเป็น Critical shared service หากบริการดังกล่าวอาจสามารถหาผู้ให้บริการทดแทนได้ หรือการหยุดชะงักของบริการดังกล่าวไม่กระทบต่อการให้บริการ Critical functions อย่างมีนัยสำคัญ 
        

ข้อมูล Intragroup dependencies อื่นๆ  บริษัทผู้ให้บริการ บริษัทผู้รับบรกิาร รายละเอยีดความเชือ่มโยงและการพึ่งพาระหว่างกัน 
1 ตัวอย่าง เชน่ การใช้ licence การใช้สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทใน

กลุ่มฯ ในการให้บริการ 
   

2     
3     
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