
 

 

 

  

    19  สิงหาคม  2564 

เรียน  ผู้จัดการ 
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

ที่ ธปท.ฝต2.(06)ว.  741/2564  เรื่อง  น าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอน าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 2/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 190 ง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 

การปรับปรุงประกาศในครั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันการเงินเสริมสร้างวิธีการบริหารความเสี่ยง
และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) 
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันซึ่งจะช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน 
ในระยะยาว โดยมีสาระส าคัญ คือ การปรับวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิตและ  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือการธนาคาร การก าหนดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญเพ่ิมเติม  ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านกฎหมายและการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และการค านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการประเมินความเสี่ยง  ทั้งนี้ 
ในระหว่างการพัฒนากรอบการประเมินตามประกาศฉบับนี้สถาบันการเงินอาจเลือกใช้แนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับข้อจ ากัดได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายจาตุรงค์ จันทรังษ์) 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก ากับสถาบันการเงิน 1 
    ผู้ว่าการแทน 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 2/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
 เงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 
สายก ากับสถาบันการเงิน 1  
โทรศัพท์ 0 2283 5915, 0 2356 7001, 0 2356 7675 
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กับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการก าหนดให้สถาบันการเงินค านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการพิจารณาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา 30 มาตรา 57 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากบัดูแล
เงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) เพ่ือก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ
ฉบับนี ้

3. ประกาศท่ียกเลิก 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สกส. 5/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
เงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2552 

4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงัคับกบัสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกแห่ง  ทั้งนี้ ใหส้ถาบันการเงินน ากระบวนการ ICAAP ไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ทั้งระดับ Solo Consolidation และระดบั Full Consolidation ด้วย 

5. เน้ือหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามท่ีก าหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic 
Systemically Important Banks-DSIBs) หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยรายชื่อธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ 

“รายงานการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Report)” 
หมายความว่า รายงานท่ีสถาบันการเงินก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะ ความซับซ้อนของการด าเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ซึ่งช่วยให้สถาบันการเงิน
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สามารถบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกันมากขึ้นและช่วยยกระดับการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรบัมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างทันกาล 

5.2 หลักเกณฑ์ 

หลักเกณฑก์ารก ากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ตามประกาศฉบับนี้
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 4 ข้อ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เป็นกรอบหลักการในการก ากบั
ดูแลสถาบันการเงิน โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นหน้าที่ของสถาบนัการเงิน และส่วนที่เป็นหน้าที่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี ้

ส่วนที่เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงิน 

หลักการ Pillar 2 ข้อท่ี 1 : สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) ที่
สอดคล้องกบัลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) รวมถึงขนาด ความซับซ้อน และลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และต้องจัดท าแผนเงินกองทุน (Capital planning) โดยค านึงถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ทั้งในปัจจบุันและในอนาคต 

หลักการ Pillar 2 ข้อท่ี 3 : สถาบันการเงินควรด ารงเงินกองทุนสงูกว่าอัตรา 
ข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ตาม Pillar 1  โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสัง่การให้สถาบันการเงินปรบัปรุง
กระบวนการ ICAAP หรือให้ด ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่าเงินกองทุนทีม่ีอยู่ไม่เพียงพอที่จะ
รองรับความเสี่ยงทั้งหมด 

ส่วนที่เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

หลักการ Pillar 2 ข้อท่ี 2 : ธนาคารแห่งประเทศไทยมหีน้าที่ตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุข้ันต่ าตาม Pillar 1 และประเมนิ 
ความเหมาะสมของกระบวนการ ICAAP ซึ่งรวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) เพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต และการจัดท าแผนเงินกองทุน (Capital 
planning) ของสถาบันการเงิน 

หลักการ Pillar 2 ข้อท่ี 4 : ธนาคารแห่งประเทศไทยจะด าเนินมาตรการและ/
หรือเข้าแทรกแซงสถาบันการเงินโดยเร็ว เพื่อปอ้งกันไม่ให้เงนิกองทุนของสถาบันการเงินต่ ากว่าระดับ
ที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสัง่การใหส้ถาบันการเงินด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มข้ึนจากเกณฑ์ข้ันต่ าตามกฎหมายหากเห็นว่าความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินอยู่ในระดบัสงูเกินสมควร และไมส่ามารถแก้ไขใหล้ดลงได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

5.3 กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process) 
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หลักการ Pillar 2 ข้อที่ 1 : สถาบันการเงินต้องมีกระบวนการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) ที่สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง และจัดท าแผนเงินกองทุน 
(Capital planning) 

สถาบันการเงินมีหน้าที่ในการจัดท ากระบวนการ ICAAP ใหค้รอบคลมุความเสี่ยง
ที่มีนัยส าคัญทั้งหมด และด ารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงนั้น โดยต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิของสถาบันการเงิน ทั้งในปจัจบุันและในอนาคต  นอกจากนี้ สถาบันการเงิน
จะต้องทดสอบภาวะวิกฤตและน าผลของการทดสอบมาพจิารณาประกอบการประเมินความเพียงพอ
ของเงินกองทุนด้วย เพื่อใหส้ามารถวางแผนเงินกองทุนได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 

สถาบันการเงินต้องจัดให้มีนโยบาย (Policies) กระบวนการ (Processes) และ
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน (Procedures) ของกระบวนการ ICAAP เป็นลายลักษณ์อกัษรใหเ้ป็นที่เข้าใจ
ของเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  ทั้งนี้ กระบวนการ ICAAP ของสถาบันการเงินควรสอดคล้องกับ
ขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของธุรกจิของสถาบันการเงิน  อย่างไรก็ตาม กระบวนการ ICAAP 
ของสถาบันการเงินทุกแห่งต้องมีองค์ประกอบส าคัญอย่างนอ้ย 5 ด้าน และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานข้ันต่ าในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี ้

5.3.1 การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูง 
(Board and senior management oversight) 

(1) คณะกรรมการสถาบันการเงินมีขอบเขตความรับผิดชอบดงันี้ 

(1.1) อนุมัติระดบัความเสี่ยงทีส่ถาบันการเงินยอมรับได้ (Risk 
appetite) โดยต้องมีความเข้าใจในลกัษณะและระดับความเสี่ยงที่สถาบันการเงินเผชิญอยู่ และติดตาม
ให้การด าเนินธุรกจิของสถาบันการเงินอยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

(1.2) อนุมัตินโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุน รวมทั้งกลยุทธ์ในการด ารงเงินกองทุน 

(1.3) มอบหมายผู้บริหารระดับสูงเพ่ือด าเนินการตามข้อ (2) และ
ติดตามการด าเนินการของผู้บริหารระดับสูงในประเด็นท่ีมีนัยส าคัญต่อสถาบันการเงิน 

(2) ผู้บริหารระดับสูง (ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการอ่ืน และผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการท่ีเกี่ยวข้อง) 
ต้องเข้าใจลักษณะและระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน และด าเนินการดังน้ี 

(2.1) ก าหนดกระบวนการพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ส าหรับแต่ละ 
ความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ีสถาบันการเงินยอมรับได้ 
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(2.2) พัฒนาระบบทีส่ามารถเช่ือมโยงระดบัความเสี่ยงกบัระดับ
เงินกองทุนที่ตอ้งด ารง 

(2.3) อนุมัตินโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีจัดท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ธุรกรรมและระดับความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญของสถาบันการเงิน 

(2.4) ก าหนดผู้รบัผิดชอบและดูแลให้มกีารน าการทดสอบภาวะวิกฤต
มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความมั่นคงของฐานะและการด าเนินงาน และ 
ความเพียงพอของเงินกองทุนส าหรบัการด าเนินธุรกจิในลกัษณะการมองไปข้างหน้า 

(2.5) ประเมินความต้องการเงินกองทุนในอนาคตและความเหมาะสม
ของแผนเงินกองทุน โดยค านึงถึงแผนธุรกจิ และระดับความเสี่ยง 

(2.6) จัดให้มีนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและความเพยีงพอ
ของเงินกองทุน และข้ันตอนการปฏิบัติทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร 

(2.7) จัดให้มรีะบบการควบคุมภายในและการสอบทานเพื่อติดตามให้
มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

(2.8) สื่อสารให้ผูเ้กี่ยวข้องในองค์กรทราบและเข้าใจอย่างทัว่ถึง 

5.3.2 การประเมินความเสี่ยงท่ีครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ 
(Comprehensive risk assessment) 

สถาบันการเงินต้องมกีระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ี
สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงของสถาบันการเงิน โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่ง
เกิดจากการด าเนินงานของสถาบันการเงินทั้งที่อยูภ่ายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยนอกเหนือจาก
ความเสี่ยงตาม Pillar 1 ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด ารงเงินกองทุนข้ันต่ าตาม
ประกาศ Pillar 1 แล้ว สถาบันการเงินจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ Pillar 1 ยังครอบคลมุไม่
ครบถ้วนหรอืไม่ได้ระบุไว้ด้วย  นอกจากนี้ ในกรณีที่สถาบันการเงินใช้วิธี Standardised approach 
สถาบันการเงินจะต้องค านึงถึงกรณีที่น้ าหนักความเสี่ยงทีก่ าหนดในวิธีนี้ อาจไม่สะท้อนความเสี่ยงที่
แท้จรงิของสถาบันการเงิน 

(1) การประเมินความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคัญภายใต้ภาวะปกต ิ

ส าหรับความเสี่ยงที่ Pillar 1 ยังครอบคลมุไม่ครบถ้วนหรือยงัไม่ได้
ระบุไว้ ให้สถาบันการเงินมีกระบวนการพิจารณาความเสีย่งท่ีมีนัยส าคัญ (Materiality) โดยต้อง
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของสถาบันการเงิน ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต และควรรวมถึง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วย และใหส้ถาบันการเงินมีแนวทางการ
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ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญดังกล่าวอย่างเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้โดยท่ี ธปท. อาจก าหนดความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญและแนวทางการประเมินความเสี่ยงของ
แต่ละสถาบันการเงินเพ่ิมเติมได้ 

ก. ความเสี่ยงที่ก าหนดให้สถาบันการเงินใช้วิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative method) ในการประเมิน 

- ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวด้านเครดิต (Credit 
concentration risk) 

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบญัชีเพื่อการธนาคาร (Interest 
rate risk in the banking book) 

ข. ความเสี่ยงที่อนุญาตใหส้ถาบันการเงินใช้วิธีเชิงคุณภาพ 
(Qualitative method) ในการประเมิน  

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk)  

- ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation risk) 

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
technology risk: IT Risk) 

- ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Legal and compliance risk) 

ให้สถาบันการเงินท าการประเมินความเสี่ยงทีม่ีนัยส าคัญอยา่ง
เหมาะสมโดยสถาบันการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงข้างต้นตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่
จะกล่าวถึงต่อไปนี้ หรืออาจใช้แนวทางอ่ืนท่ีสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ได ้

(1.1) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต (Credit 
concentration risk) 

ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวด้านเครดิต หมายถึงความเสี่ยงที่
สถาบันการเงินให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมในลักษณะคล้ายการใหส้ินเช่ือแก่กลุม่
ลูกหนี ้ภาคธุรกิจ หรือพื้นที่ใดเป็นจ านวนสงูมาก ซึง่หากเกิดความเสียหายข้ึนจะสง่ผลต่อฐานะและ
ความสามารถในการด าเนินงานของสถาบันการเงินอย่างมีนยัส าคัญ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว 
ด้านเครดิตประเภทส าคัญทีส่ถาบันการเงินควรก าหนดกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นรปูธรรม  
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ได้แก่ การกระจุกตัวของลูกหนีร้ายใหญ่ (large borrower credit concentration) การกระจุกตัว
ของลูกหนี้ในแต่ละภาคธุรกจิ (sector concentration) เปน็ต้น 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้าน
เครดิตโดยวิธีเชิงปริมาณและท าการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยควรมีกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Strategies) หรือปรับลดปริมาณความเสี่ยง 
(Risk Exposure) 

หากพบว่ามีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต ให้
สถาบันการเงินด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดังกล่าวเพิม่เตมิจากที่ต้องด ารงตามเงื่อนไข
การด ารงเงินกองทุนข้ันต่ าตามประกาศ Pillar 1 

ท้ังน้ี ให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวัง (Conservatism) 
ในการจัดการความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ และต้องพิจารณาก าหนดราคา 
(Pricing) ท่ีจะเรียกเก็บจากกลุ่มลูกหน้ีให้สอดคล้องกับความเสีย่งท่ีเพ่ิมขึ้นด้วย 

นอกจากน้ี ส าหรับสถาบันการเงินท่ีได้รับการผ่อนผันการ
ก ากับลูกหน้ีรายใหญ่ (Single Lending Limit) และมีการด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (Capital 
add-on) เพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวดา้นเครดิตของกลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ตาม
แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการพิจารณาผ่อนผันการก ากับลูกหน้ีราย
ใหญ่แก่กลุ่มธุรกิจท่ีมีศักยภาพและมีฐานะกิจการท่ีมั่นคงส าหรับธนาคารพาณิชย์น้ัน เน่ืองจาก
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมดังกล่าวอาจทับซ้อนกับเงินกองทุนท่ีต้องด ารงเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวด้านเครดิตตามประกาศฉบับน้ี ดั้งน้ัน หากสถาบันการเงินพิสูจน์ได้ว่าความเสี่ยงข้างต้นมี
ความทับซ้อน สถาบันการเงินสามารถท่ีจะด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ด้านเครดิตเฉพาะส่วนท่ียังไม่ครอบคลุม 

(1.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
(Interest rate risk in the banking book – IRRBB) 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบญัชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อรายได้และ/หรอืมูลค่าทางเศรษฐกจิ1 (Economic value) ของ
สถาบันการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึง่อาจเกิดจากฐานะทั้งในและนอกงบดุลที่อยู่
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book) 

                                                        
1 อ้างอิงค านิยามของมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้าน 
อัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคารของสถาบันการเงิน หมายถึง มูลค่าปัจจุบันซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตลาดของ  
กระแสเงินสดรับท่ีคาดการณ์ของสินทรัพย์ หักลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายท่ีคาดการณ์ของหนี้สิน รวมกับกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดการณ์ของ
รายการนอกงบดุล 
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แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบญัชี
เพื่อการธนาคารโดยวิธีเชิงปริมาณและต้องพิจารณาผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิจาก 
การเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield curve) แบบขนาน (Parallel shift) 

นอกจากน้ี ให้สถาบันการเงินพิจารณาปัจจัยด้านพฤติกรรม
ของลูกค้าและพิจารณาความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความชันของ Yield 
curve ตามเอกสารแนบ 1 ด้วย 

หากพบว่ามีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการ
ธนาคารเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ ให้สถาบันการเงินก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ลดความเสี่ยงใหล้งมาอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้หรอืปรับลดปรมิาณความเสี่ยง (Risk exposure) หรือให้
สถาบันการเงินด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงส่วนท่ีเกินดังกล่าวเพ่ิมเติมจากท่ีต้องด ารง
ตามเงื่อนไขการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าตามประกาศ Pillar 1 

(1.3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงทีเ่กิดจาก 
การทีส่ถาบันการเงินไม่สามารถช าระหนี้สินหรอืภาระผกูพันเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไมส่ามารถเปลี่ยน
สินทรพัย์เป็นเงินสดได้ หรอืไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วย
ต้นทุนที่สงูเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่รายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ทั้งในปจัจบุันและในอนาคต 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยวิธี
เชิงคุณภาพและค านึงถึงหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แนวนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงิน แนวทางการตรวจสอบแบบเน้นธุรกรรม
ส าคัญของสถาบันการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอ่ืน ๆ 

(1.4) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสมหรือไมส่อดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมภายในที่ส าคัญ เช่น จ านวนคน หรือระบบบริหารความเสี่ยงทีส่ถาบันการเงินมีอยู่ และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุนและการด ารงอยู่ของกจิการ 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยวิธ ี
เชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของสถาบันการเงินท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
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โดยพิจารณาบริบทของการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว มีความไม่แน่นอน และไมส่ามารถคาดเดาได้
ชัดเจน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Disruptive technology) 

(1.5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation risk) 

ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง หมายถึง ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการที่
สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และผู้ก ากับดูแล รบัรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาด 
ความเช่ือมั่นในสถาบันการเงิน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้ และ/หรอืเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ทั้งในปจัจบุันและในอนาคต โดยความเสี่ยงด้านช่ือเสียงอาจเกิดจากการที่สถาบันการเงินมกีารปฏิบัติที่
ไม่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณ ความคาดหวังของสงัคม หรอืมาตรฐานการบริการของธุรกิจ หรอืไม่
เป็นไปตามข้อตกลง หรือมีการให้บริการที่ไมเ่ป็นมิตรกบัลกูค้า 

ตัวช้ีวัดความเสี่ยงด้านช่ือเสียง เช่น การร้องเรียนโดยบุคคล
หรือองค์กรภายนอกจ านวนมากและบอ่ยครั้งเกี่ยวกบัเรื่องการให้บริการและคุณภาพโดยรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน และเป็นข่าวในเชิงลบ 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านช่ือเสียงด้วยวิธ ี
เชิงคุณภาพโดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและปจัจัยเหล่าน้ีประกอบ 

 ฐานะและความแข็งแกรง่ทางการเงินของสถาบันการเงิน 

 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ 

 ประสิทธิภาพในการติดตามเหตกุารณ์ทีม่ีผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของสถาบันการเงินอย่างต่อเนือ่ง 

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการใหบ้ริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

 กลยุทธ์และกระบวนการในการสื่อสารประชาสมัพันธ์กับ
สาธารณชนและผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ได้ทันเวลาและมปีระสทิธิผล 

 ผลกระทบทางด้านช่ือเสียงจากบริษัททีส่ถาบันการเงินมี
ความเกี่ยวข้อง 

(1.6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
technology risk: IT Risk) 
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ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threat) โดยหากเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวหยุดชะงักหรือไม่
สามารถด าเนินการได้จะส่งผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแนวทางท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology risk) ของสถาบัน
การเงิน 

(1.7) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Legal and compliance risk) 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ หมายถึงความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีบังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน รวมท้ังการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจท าให้ถูกเปรียบเทียบปรับ ลงโทษ หรือได้รับความเสียหายจากการถูก
ร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

แนวทางในการประเมินความเสี่ยง 

ให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายและการ
ก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ความเสียหาย
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสถาบันการเงินยังต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน (Compliance) และ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอยา่ง 
เป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ท้ังน้ี สถาบันการเงินสามารถใช้วิธีเชิงปริมาณส าหรับ
ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายและการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ 

ให้สถาบันการเงินจัดเก็บเอกสารในการประเมินความเสี่ยงและ
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ ส าหรับความเสี่ยงท่ีมี
นัยส าคัญท่ีสถาบันการเงินใช้วิธีเชิงคุณภาพ ในการประเมิน หากความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับสูง
เกินกว่าความเสี่ยงท่ียอมรับได้ สถาบันการเงินจะต้องก าหนดแนวทางบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงให้ลงมาอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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(2) การทดสอบภาวะวิกฤต 

ในการทดสอบภาวะวิกฤตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง
นั้นให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามแนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ของสถาบันการเงิน
ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งมีหลักการส าคัญดังนี ้

(2.1) จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตส าหรบัความเสี่ยงทีส่ าคัญ ตาม
สถานการณ์จ าลองทีส่ถาบันการเงินก าหนดเอง (Self-developed scenario) อย่างเป็นระบบและเป็น
ประจ า อย่างน้อยตามระยะเวลาท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในเอกสารแนบ 2 หรือเมือ่มีข้อ
บ่งช้ีเหตุการณ์ไมป่กติเกิดข้ึน นอกเหนอืจากการทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จ าลองมาตรฐานที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด (Supervisory scenario) เพื่อประเมินความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงินในภาพรวม  

สถาบันการเงินควรก าหนดสถานการณ์จ าลองท่ีมีความ
รุนแรงเพียงพอและมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (Extreme but plausible events) ซึ่งสะท้อนประเภท 
ความเสี่ยงหรือปัจจัยความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดท าและสามารถน าผลไปใช้ได้ และ
ควรก าหนดขึ้นโดยอาศัยหลักความระมัดระวัง (Conservatism)  

ท้ังน้ี ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบใน
ประเทศ ให้ด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ิมเติมตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 2 

(2.2) การทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จ าลองท่ีสถาบัน
การเงินก าหนดเองอย่างน้อยต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิตและการกระจุกตัวด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพ่ือการค้า ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ท้ังน้ี สถาบันการเงินควรขยายขอบเขตการทดสอบภาวะ
วิกฤตให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ หรือความเสี่ยงประเภทอ่ืนท่ีมีนัยส าคัญ
ด้วย เช่น สถาบันการเงินท่ีมีธุรกรรมซับซ้อนอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 
ความเสี่ยงหรือสมมติฐานท่ีส่งผลต่อการค านวณราคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีซับซ้อน 
(Complex derivatives) 

(2.3) สถาบันการเงินที่ใช้วิธี Internal Ratings-Bases Approach 
(IRB) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต หรือวิธี Internal Model Approach (IMA) ส าหรับความเสี่ยง 
ด้านตลาด ต้องทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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5.3.3 การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเหมาะสม (Sound 
capital adequacy assessment) 

ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มี
อยู่ สถาบันการเงินจะต้องพิจารณาถึงปจัจัยต่อไปนี ้

(1) ความเสี่ยงที่ส าคัญภายใต้ภาวะปกติ ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การด ารงเงินกองทุนข้ันต่ าตาม Pillar 1 และการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ
ตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 5.3.2 (1) โดยในการประเมินความเสี่ยงท่ีใช้วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 
method) สถาบันการเงินต้องค านวณผลกระทบต่อเงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในรายงานข้อมูลความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญและ 
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Pillar 2) 

(2) ความเสี่ยงที่ส าคัญภายใต้ภาวะวิกฤต โดยประเมินผลจากการทดสอบ
ภาวะวิกฤต หากมีผลต่อเงินกองทุนของสถาบันการเงินอย่างมีนัยส าคัญ สถาบันการเงินจะต้องจัดท า
แผนเตรียมการรองรบัหรือจัดให้มเีงินกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว 

(3) ความเหมาะสมของแนวทางหรือวิธีการที่สถาบันการเงินใช้ในการ
เช่ือมโยงความเสี่ยงที่มีอยูก่ับเงินกองทุนที่ต้องใช้รองรบั รวมถึงความน่าเช่ือถือของกระบวนการ 
ICAAP พร้อมท้ังแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของเงินกองทุนตามเงื่อนไขในประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
ในรายงานการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Report) 

(4) การจัดท าแผนเงินกองทุน (Capital planning) สถาบันการเงิน
ต้องมีกระบวนการวางแผนเงินกองทุน โดยต้องมีนโยบายด้านเงินกองทุนและการควบคุม 
ความเสี่ยงท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันการเงิน มีการควบคุมภายในและก ากับดูแล
ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแผนการจัดการเพ่ือรักษาระดับเงินกองทุน โดยสถาบันการเงินต้องจัดท า
แผนเงินกองทุนให้ครอบคลุมสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือรองรับ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือรักษาและเสริมสร้าง
ระดับเงินกองทุน โดยระบุผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา และผลกระทบของแนวทางต่าง ๆ 
รวมท้ังต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง
ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) เรื่อง A Sound Capital 
Planning Process : Fundamental Elements (January 2014) 

5.3.4 การติดตามและการรายงานท่ีมีข้อมูลเพียงพอและทันกาล 
(Monitoring and reporting) 

สถาบันการเงินต้องมกีระบวนการติดตามและรายงานปริมาณความเสี่ยง 
(risk exposure) ที่เป็นรปูธรรมเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ความเสี่ยงต่อระดบัเงินกองทุน โดยกระบวนการดงักล่าวต้องมีลกัษณะดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการสถาบันการเงินและผู้บรหิารระดับสูงต้องได้รบัรายงาน
ข้อมูลความเสี่ยงและเงินกองทุนที่ต้องใช้รองรบัอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นัยส าคัญ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย ทันกาลและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
สามารถประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้  

 ธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินก าหนดเป็นขอบเขตในการประเมิน 
ความเสี่ยงมีความครอบคลุมท้ังปัจจัยภายในและภายนอก ท่ีอาจกระทบกับสถาบันการเงิน และท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอ 

 ระดับและแนวโน้มของความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และผลกระทบต่อ
ปริมาณเงินกองทุน ทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 ความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานหลักที่ใช้ในการประมาณ
ผลกระทบต่อเงินกองทุน ความสมบรูณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการบรหิารความ
เสี่ยง กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต และกระบวนการ ICAAP 

 ความเพียงพอของเงินกองทุน โดยเปรียบเทียบเงินกองทุนทีส่ถาบัน
การเงินมีอยู่กบัที่ควรจะมเีพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีอยูท่ั้งหมดภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึง
การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากผลประเมินมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 ระดับเงินกองทุนที่จ าเป็นในอนาคต และการปรับแผนธุรกจิให้
สอดคล้องกบัเงินกองทุนที่มีอยู ่

(2) มีหน่วยงานและบุคลากรที่รบัผิดชอบในเรือ่งดังต่อไปนี ้

 ติดตามและรายงานฐานะความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินให้แก่คณะกรรมการสถาบันการเงินหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย รวมทั้งเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องทราบ  

 ติดตามและรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ รวมทั้งระบุแนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk limit) ให้สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้อย่างสม่ าเสมอ 

5.3.5 การสอบทานกระบวนการ ICAAP (Review of ICAAP) 

(1) ให้สถาบันการเงินจัดให้มีการสอบทานกระบวนการ ICAAP ซึ่งรวมทั้ง
กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต โดยมีหน่วยงานสอบทานทีเ่ป็นอสิระจากหน่วยงานที่มหีน้าทีป่ระเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการ ICAAP มีความสมเหตุสมผล เช่ือถือได้ และมีความเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันการเงิน 

(2) การสอบทานกระบวนการ ICAAP ควรครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 นโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติในการประเมิน 
ความเสี่ยง โดยมีกรอบการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

 กระบวนการ ICAAP ที่ใช้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะ ขอบเขต 
และความซับซ้อนของธุรกรรม 

 ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ใช้ประกอบ 
การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 

 การปฏิบัติตามกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต 

 สมมติฐาน และระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีใช้ประเมินมี 
ความสมเหตุสมผล 

5.4 การด ารงเงินกองทุนสูงกว่าท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือรองรับความเสี่ยงท่ีมี
นัยส าคัญ 

หลักการ Pillar 2 ข้อที่ 3 : สถาบันการเงินควรด ารงเงินกองทุนสูงกว่าอัตราข้ันต่ า
ตาม Pillar 1  

สถาบันการเงินควรมีเงินกองทุนสูงกว่าหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนข้ันต่ า
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยเล็งเห็นประโยชน์ดังต่อไปนี ้

(1) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญซึง่หลักเกณฑ์การด ารงเงนิกองทุนข้ันต่ า
ตาม Pillar 1 ครอบคลุมไม่ครบถ้วน เช่น ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพือ่การธนาคาร 

(2) การลดลงของเงินกองทุนหากต่ ากว่าอัตราข้ันต่ าตามกฎหมาย ถือเป็นเรื่อง
ร้ายแรงส าหรับสถาบันการเงินและมีผลทางกฎหมาย ท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยต้องด าเนิน
มาตรการกับสถาบันการเงินเพือ่แก้ไขปัญหา 

(3) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประเภทและปริมาณการท าธุรกจิของสถาบัน
การเงินที่อาจสง่ผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี่ยงเปลี่ยนแปลงข้ึนลงได้ 

(4) หากจ าเป็นต้องเพิม่ทุนอย่างกะทันหันในภาวะตลาดที่ไมเ่อื้ออ านวย อาจท า
ให้มีต้นทุนสูง 
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(5) เพื่อเอื้อต่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงนิที่มีเงินกองทุน
สูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่ า มักได้รับความเช่ือถือมากข้ึน 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันการเงินมีความเสี่ยงโดยรวมหรือด้านใดด้านหนึ่งอยู่ใน
ระดับสูงเกินสมควร หรือมีกระบวนการ ICAAP ที่ไมเ่หมาะสม หรือด ารงเงินกองทุนไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอาศัยอ านาจตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 สั่งการใหส้ถาบันการเงินน้ันแก้ไขกระบวนการบรหิารความเสี่ยงหรือกระบวนการ 
ICAAP ให้เสรจ็สิ้นภายในเวลาที่ก าหนด รวมท้ังอาจสั่งการให้สถาบันการเงินน้ันด ารงเงินกองทุน
เพ่ิมขึ้นจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุน 

5.5 การตรวจสอบและประเมินกระบวนการ ICAAP และกลยทุธ์การด ารง
เงินกองทุนของสถาบันการเงิน 

หลักการ Pillar 2 ข้อที่ 2 : ธนาคารแห่งประเทศไทยมหีน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินกระบวนการ ICAAP และกลยทุธ์ในการด ารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน รวมถึง 
ความถูกต้องในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทนุข้ันต่ าตาม Pillar 1 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบและประเมินในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินโดยใช้วิธีการประเมินตาม
แนวทางในคู่มือตรวจสอบความเสี่ยงสถาบันการเงิน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ต่อสถาบัน
การเงิน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินแล้ว 

(2) การด ารงเงินกองทุนข้ันต่ าและการปฏิบัติตามเกณฑม์าตรฐานข้ันต่ าตาม 
Pillar 1 ที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุน
ของสถาบันการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กี่ยวข้อง 

(3) กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามที่
ได้ระบุไว้ในหลกัการ Pillar 2 ข้อที่ 1 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะน าผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
ของสถาบันการเงินตามท่ีได้ระบุไว้ในหลักการ Pillar 2 เข้าร่วมเป็นปัจจัยหน่ึงส าหรับการสรุปผล
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในรายงานตรวจสอบ และภายหลังการตรวจสอบและประเมิน
ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าสถาบันการเงินยังมีข้อบกพร่องใน
การบริหารความเสี่ยง หรือมีกระบวนการ ICAAP ไม่เหมาะสม หรือด ารงเงินกองทุนไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสั่งการให้แก้ไข หรืออาจสัง่การให้เพิม่อัตราเงินกองทุน
ข้ันต่ าดังปรากฏรายละเอียดในหลักการ Pillar 2 ข้อที่ 4 
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5.6 การด าเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือให้สถาบันการเงินมี
เงินกองทุนสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญของสถาบันการเงิน 

หลักการ Pillar 2 ข้อที่ 4 : ธนาคารแห่งประเทศไทยจะด าเนินมาตรการและ/
หรือเข้าแทรกแซงสถาบันการเงินโดยเร็ว เพื่อปอ้งกันไม่ให้เงนิกองทุนของสถาบันการเงินต่ ากว่าระดับ
ที่กฎหมายก าหนด และในกรณีทีส่ถาบันการเงินไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะด าเนินมาตรการแก้ไขปญัหาโดยทันท ี

ในการตรวจสอบและประเมินระบบบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการ ICAAP 
ของสถาบันการเงิน หากปรากฏว่าสถาบันการเงินมปีรมิาณเงินกองทุนไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 
หรือมีการบรหิารความเสี่ยงที่ไมเ่หมาะสม หรือไมส่ามารถปฏิบัติตามหลกัการ Pillar 2 ข้อที่ 1 หรือ 
ข้อที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจด าเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างร่วมกันดังต่อไปนี้  

(1) ให้สถาบันการเงินปรับปรงุระบบการบรหิารความเสี่ยงภายในเวลาที่
เหมาะสม เช่น ในเรื่องธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน ระบบงานบริหารความเสี่ยง การเพิ่มเงินส ารอง
ให้เพียงพอเพื่อรองรบัความเสียหาย  

(2) ให้สถาบันการเงินลดการด าเนินการที่มีความเสี่ยงลง เช่น ชะลอการขยาย
สินเช่ือ ชะลอการท าธุรกรรมบางอย่างเพื่อลดความเสี่ยง  

(3) ให้สถาบันการเงินด ารงเงินกองทุนสงูกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าทีก่ าหนด และ/หรอื 
เสนอแผนเสรมิสร้างเงินกองทุนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย  

ท้ังน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดระยะเวลาให้สถาบันการเงิน
ด าเนินการโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานะและสภาวะแวดล้อมของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง 

5.7 การรายงานข้อมูลแกธ่นาคารแห่งประเทศไทย 

สถาบันการเงินต้องน าส่งรายงานการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน 
(ICAAP Report) และเอกสารประกอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามเอกสารแนบ 3 
พร้อมท้ังรายงานข้อมูลความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญและความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยมีรูปแบบและความถี่ในการจัดส่งตามท่ีก าหนดในแบบ
รายงาน และเริ่มจัดส่งตั้งแต่งวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
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เอกสารแนบ 1 

การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

1. การพิจารณาปจัจัยด้านพฤติกรรมของลูกค้า 

ในการประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ให้ 
สถาบันการเงินพิจารณาว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมของลูกค้าจะส่งผลตอ่ปริมาณกระแสเงินสดเข้าหรือ
ออกในแต่ละช่วงเวลาและระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินที่มี
ระยะเวลาการปรบัอัตราดอกเบี้ยหรืออายุคงเหลือไม่ชัดเจน หรือที่อาจมีอายุคงเหลือแตกต่างจาก 
อายุคงเหลือตามสัญญา และรายการนอกงบดุลที่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าจะมาเบิกใช้วงเงิน
เมื่อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ดังตอ่ไปนี ้

(1) เงินฝากที่ไม่มกี าหนดระยะเวลา (Non-maturity deposits – NMDs) 

(2) สินเช่ืออัตราดอกเบี้ยคงทีท่ี่ผูกู้้มสีิทธิทีจ่ะจ่ายช าระคืนเงินกู้ได้ก่อน 
ครบก าหนดเวลาตามสัญญา (Fixed rate loans subject to prepayment risk) 

(3) เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมือ่สิ้นระยะเวลาทีผู่้ฝากมสีิทธิในการไถ่ถอน 
ก่อนก าหนดได้ (Term deposits subject to early redemption risk) 

(4) วงเงินสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed rate loan commitments) 

หากสถาบันการเงินพจิารณาแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของลกูค้ามีผลต่อ
ระยะเวลาการปรบัอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ หนีส้ิน และรายการนอกงบดุลรายการใด ให้ 
สถาบันการเงินปรบัข้อมลูรายการดังกล่าวใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมจริงของลูกค้าด้วย โดยมีข้อมลู
ทางสถิติทีส่นับสนุนการปรับพฤตกิรรมดังกล่าวประกอบด้วย 

2. การพิจารณาความเสี่ยงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความชันของเส้น 
อัตราผลตอบแทน (Yield curve risk) 

ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารภายในของ
สถาบันการเงิน ใหส้ถาบันการเงินพจิารณาว่ามีความเสี่ยงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงรปูร่างและ 
ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield curve risk) ของแต่ละสกลุเงินในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
หรือไม ่

(1) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มข้ึน 
(Steepener) 

(2) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพิม่ขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดลง 
(Flattener) 
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(3) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพิม่ขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวคงที่ (Short 
rate up)  

(4) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวคงที่ (Short rate 
down) 

หากสถาบันการเงินพจิารณาแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งข้างต้น ใหส้ถาบันการเงินประเมินผลกระทบต่อมลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างและความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนในสถานการณ์ดังกล่าวเทียบกบัเงินกองทุนด้วย รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทีเ่หมาะสม 
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เอกสารแนบ 2 

แนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของสถาบันการเงิน 

I. บทน า 

ก. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้ถาบันการเงิน (สง.) ทราบแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ในการก ากบัดูแลและประเมินการทดสอบภาวะวิกฤตของ สง. ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของหลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 

2. เพื่อให้ สง. ใช้เป็นแนวทางในการทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของ
ระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process : ICAAP) ของ สง.  

ข. ค าจ ากัดความ 

3. ภาวะวิกฤต หมายถึง ภาวะไมปกติที่มีโอกาสเกิดข้ึนได และก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรง (Extreme but plausible events) 

4. การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) เป็นเครื่องมือบรหิารความเสี่ยงที่อาศัย
เทคนิคและวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในการประเมินความเสียหายหรือผลกระทบต่อความมั่นคง
ของฐานะและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ สง. เช่น รายได้ (Earnings) ก าไร (Profitability) 
สินเช่ือที่ไมก่อใหเ้กิดรายได้ (Non-performing loans) ฐานะสภาพคลอง (Liquidity) และ 
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratio) ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้ภาวะวิกฤต ซึ่งช่วยให้ 
สง. สามารถระบเุหตุการณหรือปจัจัยความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ และสามารถ
เตรียมความพรอมส าหรับการด าเนินธุรกจิในลักษณะการมองไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น 

ค. ประโยชน์ของการทดสอบภาวะวิกฤต 

5. สง. ตองจัดใหม้ีการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อประโยชนดังนี ้

5.1 ความมั่นคงของฐานะและผลการด าเนินงานของ สง.  

ช่วยให้สามารถประเมินความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากปจัจยัความเสี่ยง
ต่าง ๆ ได้ โดยครอบคลุมทัง้ความเสี่ยงทีม่ีเงินกองทุนรองรับแล้วตาม Pillar 1 และความเสี่ยงที่ Pillar 
1 ไมครอบคลุมถงึ 

5.2 ระบบบริหารความเสี่ยงของ สง. 

ช่วยให้สามารถระบเุหตุการณหรือปจัจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ สง. 
อย่างมีนัยส าคัญ เป็นเครื่องมือช่วยให้เห็นภาพฐานะความเสีย่งและจุดเปราะบางที่ สง. มีได้ดีย่ิงข้ึน 
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ช่วยให้ สง. สามารถก าหนดแผนติดตาม ควบคุม หรือปรบัลดความเสี่ยง ก าหนดเพดานความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดแ้ละวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคลองกับระดบัความเสี่ยงที่ สง. ยอมรับได ้เป็น
เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤตเพิ่มเตมิจากเครื่องมอืบริหารความเสี่ยงในภาวะปกติ  

5.3 ความน่าเช่ือถือของแบบจ าลองในการค านวณเงินกองทุน 

ช่วยให้ สง. ที่ใช้วิธี Internal Ratings-Based (IRB) หรือวิธี Internal 
Model Approach (IMA) ในการค านวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด 
ตามล าดับ สามารถประเมินผลกระทบของสถานการณ์ภายใต้ภาวะวิกฤตโดยใช้แบบจ าลอง และ 
ความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานภายใต้ภาวะวิกฤต เพื่อให้ตระหนักถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือบริหาร 
ความเสี่ยงหรอืแบบจ าลองภายใต้ภาวะวิกฤต 

5.4 แผนการเตรียมความพรอมของเงินกองทุนและแผนธุรกิจ 

ช่วยในการประเมินความสามารถในการรองรบัผลกระทบในภาวะวิกฤตที่
อาจเกิดข้ึนต่อรายได้ (Earnings) ก าไร (Profitability) สินเช่ือที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ (Non-performing 
loans) ฐานะสภาพคลอง (Liquidity) และความเพียงพอของเงินกองทนุ (Capital adequacy ratio) 
ของ สง. ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ สง. ตองรักษาระดับเงินกองทุนใหสู้งกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด และ
ช่วยให้สามารถเตรียมความพรอมเงินกองทุนและแผนธุรกจิรองรับในลักษณะการมองไปข้างหน้าหาก
ผลกระทบมีนัยส าคัญได้ดียิ่งขึ้น เช่น การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว เป็นต้น 

ง. ลักษณะการทดสอบภาวะวิกฤต 

6. การทดสอบภาวะวิกฤตแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

6.1 การทดสอบโดยจ าลองสถานการณวิกฤต (Scenario test) 

เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงกว้างโดยการจ าลองหรือสมมต ิ
สถานการณวิกฤต ซึ่งมักสง่ผลใหป้ัจจัยความเสี่ยงหลายปัจจยัเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน โดยให้ความส าคัญ
กับรายละเอียดเหตุการณ ความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยความเสี่ยง และสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ข้างต้น ทั้งนี้ อาจจ าลองสถานการณมาจากเหตุการณ์วิกฤตที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
(Historical scenario) เช่น เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกจิ 2540 เหตุการณ์วิกฤต sub-prime หรอื 
เหตุการณสมมติ (Hypothetical scenario) ที่หากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ เช่น  
การถอนเงินฝากจาก สง. ในส่วนทีเ่กินกว่าจ านวนทีส่ถาบันประกันเงินฝากค้ าประกันทั้งจ านวนทันที 
และอาจผสมผสานกันระหว่าง 2 วิธีก็ได้ 

6.2 การทดสอบโดยวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 
ความเสี่ยง (Sensitivity analysis) 
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เป็นการวิเคราะหผ์ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญทลีะปจัจัยหรือหรือหลายปัจจัยพรอมกัน โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดขนาดการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงอย่างชัดเจน เช่น อัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน/ลดลง 200 basis points 

ทั้งนี ้ให้ สง. พิจารณาเลือกใช้การทดสอบภาวะวิกฤต 2 ลักษณะข้างต้น
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ และใหเ้หมาะสมกบัสถานการณและปัจจัยเสี่ยงในแต่ละ
ช่วงเวลา 

II. แนวทางการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของสถาบันการเงิน 

7. สง. ตองทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณจ าลองที่ก าหนดข้ึนเอง (Self-
developed scenario) ใหส้อดคลองกบัประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อพอร์ตสินเช่ือ
และธุรกจิของแตล่ะ สง. โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งควรครอบคลมุ
ประเภทความเสี่ยงทีจ่ะกล่าวถึงต่อไป โดย สง. ตองจัดใหม้ีการทดสอบภาวะวิกฤต เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP)  พรอมทั้ง
จัดส่งรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่ได้เสนอคณะกรรมการ สง. แลว  และเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้องให้ ธปท. ภายในไตรมาสท่ีสองของทุกปี ซึ่ง ธปท. จะเขาตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติของ สง. ต่อไป  ทั้งนี้ ให้ สง. ท าการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้ง
ระดับ Solo consolidation และระดบั Full consolidation ด้วย 

8. นอกเหนอืจากการทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จ าลองที่ สง. ก าหนดข้ึน
เองแล้ว ให้ สง. ทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จ าลองมาตรฐานที่ ธปท. ก าหนด (Supervisory 
scenario) เพือ่การก ากับดูแลและประเมินความมั่นคงของระบบ สง. ในภาพรวม หรอืตามที่ ธปท. 
ก าหนดให้ สง. จัดท าเป็นรายกรณีเพื่อประกอบการก ากับตรวจสอบ หรือเมื่อ ธปท. เห็นว่ามีความเสี่ยง
ที่มีนัยส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการทดสอบภาวะวิกฤต 

ก. บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 

9. ผู้บริหารระดบัสงู (ซึง่หมายถึงคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอื่น และ
ผู้บริหารระดบักรรมการผู้จัดการถึงผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการที่เกี่ยวข้อง) มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ 
ดังนี้  

9.1 อนุมัตินโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตครอบคลุมและสอดคลองกับธุรกรรมและระดับ
ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญของ สง. 

9.2 ตองมีความรู้ ความเข้าใจ มสี่วนร่วม และให้ความส าคัญในการก าหนด
นโยบายและกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตให้มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึง
ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาระบบและกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตที่มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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9.3 ก าหนดผูร้ับผิดชอบและดูแลให้มีการน าการทดสอบภาวะวิกฤตมาใช้เป็น
เครื่องมือบรหิารความเสี่ยง เพือ่ประเมินความมั่นคงของฐานะและผลการด าเนินงาน และความ
เพียงพอของเงินกองทุนส าหรับการด าเนินธุรกิจในลักษณะการมองไปข้างหน้า 

9.4 จัดให้มีการรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตให้ผูบ้รหิารระดับสูงและ
คณะกรรมการ สง. ทราบทกุครั้ง ในรปูแบบที่เข้าใจได้ง่าย และมีข้อมลูเพียงพอที่จะใช้ตัดสินใจก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาหรอืแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม
และทันเวลา รวมถึงก าหนดกระบวนการและวิธีการในการลดหรือรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
และผูร้ับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ การให้ความส าคัญและการสนบัสนุนจากคณะกรรมการ สง. และ
ผู้บริหารระดบัสงู เป็นปัจจัยส าคัญทีจ่ะท าใหก้ารทดสอบภาวะวิกฤตประสบผลส าเร็จและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบรหิารความเสี่ยงของ สง. 

10. กระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังน้ี 

10.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบภาวะวิกฤตแต่ละครัง้ 

10.2 ประเภทความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงทีท่ าการทดสอบภาวะวิกฤต 

10.3 วิธีการทดสอบภาวะวิกฤต 

10.4 ปริมาณฐานะความเสี่ยงที่น ามาทดสอบภาวะวิกฤต 

10.5 รายละเอียดสถานการณ์จ าลองส าหรบัการทดสอบภาวะวิกฤต และ
ขนาดการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยความเสี่ยงที่ใช้ทดสอบภาวะวิกฤต 

10.6 สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต 

10.7 หน้าที่ความรบัผิดชอบของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการทดสอบภาวะวิกฤต 

10.8 การรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต 

10.9 แนวทางการด าเนินการหรือแผนเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากการทดสอบภาวะวิกฤต 

ข. ความเสี่ยงท่ีต้องทดสอบภาวะวิกฤต 

11. สง. ต้องจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จ าลองท่ี สง. 
ก าหนดขึ้นเอง โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามท่ี ธปท. ก าหนด  นอกจากน้ี สง. ควร
ขยายขอบเขตการทดสอบภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เช่น  
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ความเสี่ยงของภาคธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีนัยส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ การก่อการรา้ย  
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และอาจรวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social, and Governance : ESG) หรือความเสี่ยงประเภทอ่ืนท่ีมีนัยส าคัญ 
เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  

12. ในการพิจารณาช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการประเมินผลกระทบส าหรับ
แต่ละความเสี่ยง สง. ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาท่ีใช้ในการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของพอร์ตสินเชื่อ ความยากง่ายในการขายหรือปิดฐานะความเสี่ยง ระยะเวลา 
การถือครอง ท้ังน้ี การก าหนดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยความเสี่ยงจากเหตุการณ์ในอดีต (Historical 
changes) ต้องให้สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีก าหนดด้วย 

ตารางสรุปประเภทความเสี่ยง ความถี่ในการทดสอบภาวะวิกฤต  
และช่วงระยะเวลาในการประเมินผลกระทบ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ด้านเครดิต
และ 

การกระจุกตัว
ด้านเครดิต 

ด้านตลาดใน
บัญชีเพ่ือค้า 

ด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชี 
เพ่ือการธนาคาร  

และของฐานะในบัญชี 
เพ่ือการธนาคาร ท่ีเกิดจาก

ปัจจัยอ่ืนท่ีมีนัยส าคัญ 

ด้าน 
สภาพคล่อง 

ความถ่ี  
(อย่างน้อย) 

ปีละ 1 ครั้ง 
ไตรมาสละ  

1 ครั้ง 
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

ไตรมาสละ  
1 ครั้ง 

ช่วงระยะเวลา 
ในการ

ประเมินผล
กระทบ 

2-3 ปี 
10 วัน 
ท าการ 

1 ปี 
1 วัน, 7 วัน, 
 14 วัน และ 

1 เดือน 

13. สง. ที่ใช้วิธี IRB หรือวิธี IMA ในการค านวณเงินกองทุนรองรบัความเสี่ยง 
ด้านเครดิตและด้านตลาดตามล าดับ ต้องทดสอบภาวะวิกฤตตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน Pillar 1 ด้วย 

ค. แนวทางการก าหนดสถานการณ์จ าลองและปัจจัยความเสีย่ง 

14. สง. ต้องก าหนดสถานการณ์จ าลองหรือการเปลี่ยนแปลงปจัจัยความเสี่ยงที่มี
ความรุนแรงเพียงพอและมีโอกาสเกิดข้ึนได้ (Extreme but plausible events) ใหส้ะท้อนความเสี่ยง
ที่มีนัยส าคัญตอ่พอร์ตสินเช่ือและธุรกิจของแต่ละ สง. ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดย
เริ่มต้นจากการระบุและประเมินปจัจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ซึ่งอาจท าได้โดย 

14.1 การวิเคราะห์เชิงลึกถงึลักษณะและองค์ประกอบของโครงสรา้งพอร์ต
สินเช่ือ เงินลงทุน รายการนอกงบดลุ หรือธุรกิจที่ สง. เป็นผูใ้ห้ราคาตลาด (Market maker) หรอืมี
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ส่วนแบ่งในตลาดที่ส าคัญ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงหลัก จากนั้นพิจารณาก าหนด
สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ  ซึง่อาจเรียกได้ว่า เป็นการก าหนด
สถานการณ์จ าลองโดยใช้องค์ประกอบและโครงสร้างของพอร์ตเป็นตัวก าหนด (Portfolio-driven 
approach) 

14.2 การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนในอดีต ทั้งภายในและ
ภายนอก สง. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะให้ข้อมูลใน
ด้านสาเหตุ จุดเปราะบางต่อความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และสมมติฐานส าคัญที่อาจ
ใช้ในการทดสอบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่าสหสัมพันธ์ รวมถึงพฤติกรรมของตลาดภายใต้ภาวะ
วิกฤต ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นการก าหนดสถานการณ์จ าลองโดยใช้เหตุการณ์เป็นตัวก าหนด (Event-
driven approach) 

14.3 สง. อาจใช้การทดสอบภาวะวิกฤตแบบยอ้นกลบั (Reverse stress 
test) กล่าวคือ ก าหนดระดับผลกระทบความเสียหายที่มีนัยส าคัญ เช่น เหตุการณ์ที่ท าให้รายได้ลดลง
ระดับหนึ่ง หรือท าให้เงินกองทุนลดต่ ากว่าระดับที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น แล้วจงึก าหนดสถานการณ์
จ าลองและการเปลี่ยนแปลงปจัจัยความเสี่ยงทีจ่ะท าให้เกิดผลกระทบในระดับความเสียหายนั้น ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่า เป็นการก าหนดสถานการณ์โดยใช้ระดับผลกระทบเป็นตัวก าหนด (Impact-driven 
approach) 
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ภาพสรุปแนวทางการก าหนดสถานการณ์จ าลองและปัจจัยความเสี่ยง2 

 

15. กรณีการทดสอบโดยการจ าลองสถานการณ์วิกฤต (Scenario test) นั้น แบ่ง
ได้เป็น 2 แบบ คือ 1) ใช้เหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนในอดีต (Historical scenario) และ 2) ใช้การสมมติ
เหตุการณ์ (Hypothetical scenario) ในการทดสอบ ซึง่ทั้ง 2 แบบมีข้อดีข้อด้อยดังต่อไปนี ้

15.1 การจ าลองสถานการณ์โดยใช้เหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
(Historical scenario) คือ การใช้เหตุการณ์วิกฤตที่เคยเกิดข้ึนในอดีต มาใช้ทดสอบกับพอร์ตและ
ฐานะความเสี่ยงปจัจบุันของ สง. วิธีนี้มีข้อดี คือ สามารถสื่อสารรายละเอียดเหตุการณ์และลักษณะ
ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดง้่าย แต่มีข้อด้อย คือ เหตุการณ์ในอดีตที่น ามาใช้ทดสอบ 
อาจไม่สะท้อนสภาพหรือลกัษณะความเสี่ยงในปจัจบุัน และสิ่งทีเ่คยเป็นความเสี่ยงหลักในอดีตอาจ
ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญส าหรับสถานการณ์ปจัจบุัน เป็นต้น ตัวอยา่งเหตกุารณ์วิกฤตที่เคยเกิดข้ึนในอดีต เช่น 
เหตุการณ์ Black Monday ปี 1987 เหตุการณ์ Gulf war ปี 1990-1991 เหตุการณ์ Global bond 
price crash ปี 1994 เหตุการณ์ Asian crisis ปี 1997 เหตกุารณ์ Russian crisis ปี 1998 เหตุการณ์ 
IT bubble ปี 2000 เหตุการณ์ Terrorist attacks ปี 2001 เหตุการณ์ Sub-prime ป ี2007-2008 
เป็นต้น 

                                                        
2 ที่มา: Committee on the Global Financial System, “Stress testing at major financial institutions: survey, 
results and practice, BIS, January 2005 
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15.2 การจ าลองสถานการณ์โดยการสมมติเหตกุารณ์ (Hypothetical 
scenario) คือ การทดสอบโดยใช้เหตกุารณ์สมมติ ซึ่ง สง. สามารถก าหนดหรอืออกแบบสถานการณ์
จ าลองใหเ้หมาะกับสภาพลกัษณะ และปจัจัยความเสี่ยงของพอร์ต สง. ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ได้ผลการ
ทดสอบที่มปีระโยชน์ต่อการบรหิารความเสี่ยง วิธีนี้ สง. จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยเสี่ยง
ทั้งภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด รวมทัง้จะต้องสามารถคาดการณ์ไปข้างหน้าได้อย่างสมเหตสุมผล
เพื่อทีจ่ะสามารถอธิบายได้และได้รับการยอมรบั 

16. กรณีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยความเสี่ยง 
(Sensitivity analysis) คือ การก าหนดขนาดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงอย่างชัดเจนมาใช้
ทดสอบ ทั้งนี้ อาจก าหนดขนาดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อมลูในอดีต เช่น การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
ที่สุดในอดีต หรือการเปลี่ยนแปลงส าหรับแตล่ะปัจจัยความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาและระดับ 
ความเช่ือมั่นที่ก าหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้ทรัพยากรและเวลาน้อย เพราะแตล่ะหน่วยงาน
สามารถท าการทดสอบแยกต่างหากจากกันได้ เนื่องจากสามารถก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและขนาด 
การเปลี่ยนแปลงแยกกันได้อย่างชัดเจน วิธีนี้มีข้อด้อย คือ มีความยากในการประมวลผลรวมเข้า
ด้วยกัน เพราะผลการทดสอบที่ได้จากการประมวลผลรวมอาจมีความรุนแรงกว่าความเป็นจริง 
เนื่องจากการที่ปจัจัยความเสี่ยงหลายตัวเปลี่ยนแปลงในทิศทางและขนาดทีท่ าใหเ้กิดความเสียหาย
อย่างมีนัยพร้อมกันมีโอกาสเกิดข้ึนได้ยาก 

17. ในการทดสอบภาวะวิกฤตแต่ละครั้ง ให้ สง. ทดสอบภาวะวิกฤตอย่างน้อย
สองสถานการณ์หรือระดับความรุนแรง ยกเว้น D-SIBs ให้ท าการทดสอบอย่างน้อยสาม
สถานการณ์หรือระดับความรุนแรง 

ง. การพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้ภาวะวิกฤต 

18. ให้ สง. พจิารณาผลกระทบโดยใช้เทคนิคและวิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยพิจารณาผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤตต่อตัวแปรทางการเงินทีส่ าคัญ เช่น รายได้ 
(Earnings) ก าไร (Profitability) สินเช่ือที่ไมก่่อใหเ้กิดรายได้ (Non-performing loans) ฐานะ 
สภาพคล่อง (Liquidity) และความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratio) ภายใต้
ระยะเวลา (Time horizon) ทีเ่หมาะสม 

19. ความเสียหายภายใต้ภาวะวิกฤตอาจเกิดข้ึนได้จาก 

19.1 การเปลี่ยนแปลงปจัจัยเศรษฐกจิมหภาคส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้ รวมทั้งระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่ไม่สอดคล้องกบัผลตอบแทนที่ สง. 
ได้รับ ซึ่งอาจนับรวมเป็นความเสียหายทีเ่กิดข้ึนด้วย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลกัประกัน
หรือประมาณการร้อยละความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเมื่อลกูหนี้ผิดนัดช าระหนี ้

19.2 การเปลี่ยนแปลงปจัจัยเสี่ยงทางด้านตลาดและความผันผวนที่เพิ่ม
สูงข้ึนสง่ผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนของ สง. ลดต่ าลง 
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19.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพและพฤติกรรมของตลาดในภาวะวิกฤต เช่น 
การเปลี่ยนแปลงความเช่ือมั่น (Market sentiment) และการยอมรับความเสี่ยง (Risk perception) 
หรือเหตุการณ์ทีผู่้เล่นในตลาดมีความเห็นไปในทางเดียวกัน (One way market) หรือการลดลงของ
สภาพคล่องในตลาด ซึ่งส่งผลต่อสมมติฐานที่ใช้ในแบบจ าลอง เช่น กรณี Correlation breakdown 
or reversal ท าให้ต้นทุนในการปรบัลดความเสี่ยงพอร์ตเงินลงทุนเพิ่มขึ้น หรือแบบจ าลองที่ใช้ใน 
การค านวณราคาและเงินกองทุนไมส่ะท้อนมูลค่าและความเสี่ยงทีม่ี 

19.4 การถูกปรับลดอันดับ Credit rating ของ สง. ซึง่จะมผีลต่อฐานะ
สภาพคล่องท าให้ สง. ไม่สามารถหาเงินทุนได้ในราคา จ านวน และอายุสัญญาตามทีเ่คยหาได้ในภาวะ
ปกต ิ

19.5 การเปลี่ยนแปลงฐานะความเสี่ยงที่เพิม่สงูข้ึน จากการกระจกุตัวของ
ความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ หรอืความจ าเป็นที่ สง. ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินเพราะความเสีย่งด้านช่ือเสียงหรือความจ าเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลอืกับลูกค้าส าคัญ 
เพราะต้องการรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบง่ทางตลาดไว้ 

20. ในการพิจารณาผลกระทบ สง. อาจท าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

20.1 Static stress test คือ การประเมินผลกระทบโดยก าหนดให้พอร์ต 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

20.2 Dynamic stress test คือ การประเมินผลกระทบโดยก าหนดให้
พอร์ตมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ของ สง. การเตบิโตของสินเช่ือ การช าระคืนสินเช่ือ
ตามก าหนดเวลา ก าไร/ขาดทุนจากธุรกิจด้านต่าง ๆ พฤติกรรมของลูกค้าและตลาด รวมทัง้มาตรการ
ของฝ่ายจัดการ ทัง้นี้ ต้องอยู่บนหลักความระมัดระวัง และมหีลักฐาน/เหตุผลสนบัสนุนที่น่าเช่ือถือ
เพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม ในการน าผลการทดสอบภาวะวิกฤตมาใช้ประกอบ 
การวางแผนเงินกองทุน สง. ควรประเมินผลกระทบในลกัษณะ Dynamic เพื่อให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของการวางแผนเงินกองทุนในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า 

21. ในกรณีที่ สง. ไม่ได้ท าการทดสอบภาวะวิกฤตกับฐานะที่มทีัง้หมด สง. ต้อง
มั่นใจว่า ฐานะในส่วนที่น ามาทดสอบนั้น สามารถเป็นตัวแทนฐานะความเสี่ยงที่มทีั้งหมด และ
ครอบคลมุปจัจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญของ สง. ได้  ทั้งนี้ ให้ประเมินผลกระทบส าหรบัฐานะส่วนที่
เหลือตามสัดส่วนเดียวกัน (Pro rate) ด้วย 

จ. การรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต 

22. สง. ต้องจัดใหม้ีการรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตให้ผู้บริหารระดบัสงู
และคณะกรรมการ สง. ทราบทุกครั้ง ตามความถ่ีในการทดสอบภาวะวิกฤตที่ ธปท. ก าหนด หรือเมื่อมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ โดยต้องระบุถึงปัญหาและสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่มี
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นัยส าคัญในรปูแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และมรีายละเอียดที่เพียงพอ เช่น สมมติฐาน ข้อจ ากัดของ
เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงหรือแบบจ าลองของธนาคาร หรอืผลกระทบของการทดสอบครัง้ทีผ่่านมา 
และครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือแผนเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา  ทั้งนี้ ในการรายงาน 
อาจรายงานเฉพาะเหตุการณ์ที่มผีลกระทบอย่างมีนัยส าคัญได้ 

ฉ. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

23. สง. ต้องจัดท าแผนหรือแนวทางรองรับผลกระทบจากการทดสอบภาวะวิกฤต
อย่างชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงโอกาสและระดบัความรุนแรงของเหตกุารณ์ที่อาจ
เกิดข้ึน  ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินการสามารถแตกต่างกันในแต่ละประเภทความเสี่ยงได ้ซึ่งอาจรวมถึง 

23.1 การทบทวนสญัญาหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

23.2 การทบทวนนโยบายการระดมทุน 

23.3 การปรับโครงสร้างพอร์ตสินเช่ือ เงินลงทุน และรายการนอกงบดุล  
ลดการเปิดฐานะความเสี่ยงต่อกลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศ หรือภูมิภาค 

23.4 การทบทวนเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

23.5 การใช้เทคนิคหรือวิธีปรบัลดความเสี่ยง 

23.6 การเตรียมความพร้อมเงินกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

24. สง. ควรค านึงถึงความสามารถในการด าเนินการรองรบัผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน ทั้งในด้านประสทิธิภาพของมาตรการ และความสามารถในการด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 
ภายใต้ภาวะวิกฤต 

25. การด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใด ๆ สบืเนื่องจากผลการทดสอบภาวะวิกฤต
ต้องมีเหตุผลรองรับและสามารถอธิบายได้  ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการ
ด าเนินการรวมถึงความสามารถและเจตนารมณ์ของ สง. ทีจ่ะด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดย
พิจารณาความเป็นไปได้ของมาตรการลักษณะเดียวกันในอดีตประกอบ 

ช. การทบทวน สอบทาน และปรับปรุงกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต 

26. สง. ต้องจัดใหม้ีการทบทวนและปรับปรงุกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง โดยพิจารณาความเหมาะสมของปรมิาณฐานะความเสี่ยง (Scope of 
exposures) ที่ใช้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของพอรต์ ลักษณะความเสี่ยง ความสมเหตุสมผล
ของสมมติฐาน รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ 



2/11 

สกสป00-งท00001-25640601 

27. สง. ต้องจัดใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต 
โดยหน่วยงานที่มีความเป็นอสิระจากหน่วยงานทีม่ีหน้าทีจ่ัดท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง 
ความพร้อมของระบบฐานข้อมูล การรายงานผล และการน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร 
ความเสี่ยงตามปกติของ สง. ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลู และคุณภาพเอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ ธปท. ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการทดสอบภาวะวิกฤต 
ของ สง. ในส่วนแนวทางการประเมินการทดสอบภาวะวิกฤตของ ธปท. 

ซ. แนวทางการทดสอบภาวะวิกฤตส าหรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

28. การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นการประเมนิผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปจัจัยเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
เศรษฐกจิ (Business cycle) หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ และความเสี่ยงด้านเครดิตโดยรวมของ สง. ภายใต้ภาวะวิกฤต 

29. ในการทดสอบภาวะวิกฤตที่เกิดจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic stress test) สง. ควรพจิารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

29.1 การเช่ือมโยงผลกระทบจากปจัจัยเศรษฐกจิมหภาค ต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้ (Macro-Micro links) สง. ควรก าหนดวิธีการและแนวทางที่สอดคล้องกับ
เครื่องมือที่ สง. ใช้ในการบริหารความเสี่ยงตามปกติ เช่น หาก สง. มีการบริหารลกูหนีร้ายย่อยเป็นราย
พอร์ต อาจท าการทดสอบและดผูลกระทบในภาพรวมเป็นพอร์ต  ทั้งนี้ สง. อาจแบ่งพอร์ตเพื่อทดสอบ
และดูผลกระทบแยกกันตามลักษณะความเสี่ยง (Risk characteristic) ที่แตกต่างกันระหว่างพอร์ต ใน
ส่วนของลกูหนีร้ายใหญ่ สง. อาจทดสอบและดูผลกระทบแยกเป็นรายลกูหนีห้รือกลุม่ลูกหนี้แล้วจึงรวม
เป็นผลกระทบของพอร์ต โดย สง. ต้องจัดให้มเีอกสารแสดงรายละเอียดแนวทางการเช่ือมโยงดงักล่าว
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

29.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกบัลูกหนี้แตล่ะราย/
กลุ่มลูกหนี้/กลุ่มธุรกจิ หรือแต่ละระดบัความเสี่ยง (Risk grade) อาจมีความแตกต่างกัน สง. จึงควร
วิเคราะห์โดยใช้ข้อมลูเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพประกอบกนั ซึ่งอาศัยการระดมความเห็นจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน relationship manager (RM) หน่วยงานวิเคราะห์
สินเช่ือ หน่วยงานวิจัย หน่วยงานบริหารความเสี่ยง  

29.3 สง. อาจอ้างองิระดบัความรุนแรงและโอกาสทีส่ถานการณ์วิกฤตจะ
เกิดข้ึน เช่น ระดับอ่อน (Mild) ระดับกลาง (Moderate) และระดับรุนแรง (Severe) ส าหรับโอกาสที่
จะเกิดข้ึนของเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์หนึ่ง ใน 5 ปี  20 ปี  50 ปี หรือ 100 ปี เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ของการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและสื่อสารกับ ธปท. ถึงระดับความรุนแรงและ
โอกาสจะเกิดข้ึนของสถานการณ์วิกฤตที่ สง. เลือกทีจ่ะใช้ทดสอบ 
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30. ในการพิจารณาผลกระทบ สง. ควรค านึงถึงความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระ 
(Default risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพลูกหนี้ (Migration risk) ทัง้จากฐานะ
ความเสี่ยงปัจจุบัน และที่อาจเกิดข้ึนตามแผนธุรกจิของ สง.  รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหลักประกัน โดยใช้หลักความระมัดระวัง รวมทัง้ประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินการตาม
แผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ภายใต้ภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งจะช่วยให้ สง. สามารถเตรียมหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนการด ารงเงินกองทุน และแผนธุรกจิในลกัษณะมองไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น 

31. กรณีที่ สง. มีระบบการจัดระดบัความเสี่ยงด้านเครดิตทีส่ามารถค านวณ 
ความน่าจะเป็นที่ลกูหนีจ้ะผิดนัดช าระหนี้ (Probability of default-PD) ร้อยละของความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนีผ้ิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss given default-LGD) หรอืยอดหนีห้รอื
ประมาณการยอดหนี้เมื่อลกูหนีผ้ิดนัดช าระหนี้ (Exposure at default-EAD)  สง. สามารถพิจารณา
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนในรปูการเปลี่ยนแปลงระดบัความเสี่ยงดา้นเครดิตของลูกหนี้ และ/หรือ  
การเปลี่ยนแปลงที่ค่า PD LGD และ EAD ได้โดยตรง จากนัน้จึงค านวณค่าความเสียหายที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน (Expected loss-EL) และค่าความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (Unexpected loss-UL) ของ
พอร์ตสินเช่ือ 

32. กรณีที่ สง. มีระบบการจัดระดบัความเสี่ยงด้านเครดิตของลกูหนี้ แต่ไม่มี
แบบจ าลองที่ใช้ค านวณค่า PD และ LGD สง. อาจพิจารณาผลกระทบทีเ่กิดข้ึน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
หรือดลุยพินิจของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ หรือการลดระดับคุณภาพลูกหนี้ในเกรดต่าง ๆ ลง จากนั้นจึง
ค านวณหาค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนต่อพอร์ตสินเช่ือโดยรวม โดยอ้างอิงเกณฑ์การจัดช้ันและ
การกันเงินส ารองที่ ธปท. ก าหนด 

33. ธปท. ให้ความส าคัญกบัการทดสอบภาวะวิกฤตโดยผ่านเครือ่งมือที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงสินเช่ือตามปกติของ สง.  ทั้งนี้ ให้ สง. ปฏิบัติตามหนังสือ ธปท. 
เรื่อง แนวทางที่พึงปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ในส่วนของการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยง 
ด้านเครดิต และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

34. กรณีที่ สง. น าข้อมูลภายนอกมาประกอบการทดสอบภาวะวิกฤต เช่น Rating 
migration จากบริษัทจัดอันดับความเสี่ยงภายนอก ให้ สง. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างระบบ 
จัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทจัดอันดับความเสี่ยงกบัระบบจัดอันดับความเสี่ยงภายในของ สง. (แบบ 
Point-in-time หรือ Through-the-cycle) ทั้งนี้ ให้ยึดหลักความระมัดระวังเป็นส าคัญ 

35. สง. อาจน าการทดสอบภาวะวิกฤตในลักษณะ Sensitivity analysis และ 
Scenario test มาใช้ในการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง เช่น สง. อาจใช้ข้อมูลที่อาจเกิดใน
ภาวะวิกฤต (Extreme value under stress) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าปกติมาใช้ทดสอบสมมติฐาน
ของแบบจ าลองในเรื่องความสัมพันธ์แบบเส้นตรงระหว่างขอ้มูล Input และข้อมลู Output  
นอกจากนี้ การใช้แบบจ าลองที่มอียู่ในการประเมินผลกระทบภายใต้ภาวะวิกฤต เช่น เหตุการณ์
ประเภท Tail event ที่ สง. อาจไม่มีข้อมลูในอดีต จะช่วยให้ สง. ตระหนักถึงข้อจ ากัดและพฤติกรรม
ของแบบจ าลองภายใต้ภาวะวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น 
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36. สง. ที่ใช้วิธี IRB ในการค านวณเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ต้อง
ท าการทดสอบภาวะวิกฤตเพิ่มเตมิจาก สง. ที่ใช้วิธี SA ตามเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าที่ ธปท. ก าหนด โดย
ให้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต 

37. ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวด้านเครดิต (Credit concentration risk)  
เกิดจาก เงินใหส้ินเช่ือ เงินลงทุนและภาระผูกผัน ที่มีความเช่ือมโยงหรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน 
(Connected หรือ Correlated exposures)  ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะผิดนัดช าระพร้อมกัน ทั้งในมิติของ
การกระจกุตัวของกลุม่ลกูหนี้ (Large borrower concentration) และ/หรือการกระจกุตัวของ 
ภาคธุรกิจ (Sector concentration) การทดสอบภาวะวิกฤตจะช่วยให้ สง. ประเมินความเสียหายที่
อาจเกิดจากความเช่ือมโยงระหว่างลูกหนี้ในกลุ่มหรือภาคธุรกิจเดียวกันได้ชัดเจนข้ึน 

38. สง. ควรใช้ค าจ ากัดความของกลุ่มลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด เช่น 
เกณฑ์การก ากบัดูแลลูกหนีร้ายใหญ่ (Single lending limit) หรือหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลเงินกองทุน
โดยทางการ (Pillar 2) ในการวิเคราะหผ์ลกระทบจากการกระจกุตัวของกลุม่ลกูหนี้ และใช้ค าจ ากัด
ความของภาคธุรกิจ ตามที่ สง. ใช้ในการบรหิารพอร์ตสินเช่ือของ สง. ในการพิจารณาการกระจุกตัว 
ในมิติของภาคธุรกิจ 

39. ให้ สง. ทดสอบภาวะวิกฤตโดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่ สง. ใช้ประเมินหรือ
ติดตามความเสี่ยงในภาวะปกติ ซึง่ข้ึนอยู่กบัระดบัความซับซอ้นของแต่ละ สง. ตัวอย่างเครื่องมือที่ สง. 
อาจน ามาใช้ ได้แก่ 

39.1 พิจารณาจากลกูหนีห้รือกลุม่ลูกหนีร้ายใหญ่ ทัง้กรณี Gross และ  
Net of collateral exposure เปรียบเทียบกบัฐานตัวแปรทางการเงินต่าง ๆ เช่น ก าไร/ขาดทุนของ 
สง. เงินกองทุนทัง้สิ้น เงินกองทุนช้ันที่ 1  

39.2 พิจารณาจากขนาดฐานะความเสีย่งในกลุ่มอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ 
เปรียบเทียบกับฐานตัวแปรทางการเงินทีเ่หมาะสม 

39.3 พิจารณาจากค่า Herfindahl index 

39.4 พิจารณาจากค่าสหสมัพันธ์ระหว่างลกูหนี้ / กลุม่ลูกหนี้ เป็นต้น 

40. สง. อาจทดสอบภาวะวิกฤต โดยการจ าลองสถานการณ์วิกฤต หรือโดยการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยความเสี่ยง (Sensitivity analysis) ในลกัษณะระดบั
การกระจกุตัวด้านเครดิตเท่าเดิมหรอืเพิม่ขึ้น เช่น การก าหนดให้ลูกหนี้หรือกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ทีสุ่ด
จ านวนหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ หรือก าหนดสถานการณ์วิกฤตกบัภาคธุรกิจใดธุรกจิหนึง่ หรอืก าหนดให้
ระดับและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้ในและระหว่างภาคธุรกิจใดธุรกจิหนึง่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยใช้ Correlation matrix เป็นต้น เพื่อหาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนภายใต้ภาวะวิกฤต 
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41. ความเสี่ยงจากการกระจกุตัวด้านเครดิต อาจเกิดข้ึนผ่านการปรับลด 
ความเสี่ยง (Credit risk mitigation) ของ สง. ในด้านการกระจกุตัวของประเภทหลกัประกัน หรือ 
การกระจกุตัวของตราสารป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ออกโดยคู่สัญญาหนึง่ ๆ ได้อีกด้วย 
โดยเฉพาะกบั สง. ที่ใช้วิธี Comprehensive ในการค านวณการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย
หลักประกันทางการเงิน ทัง้ในส่วนที่ใช้ค่าปรบัลดมาตรฐานที่ ธปท. ก าหนด (Standard supervisory 
haircuts) และค่าปรับลดที่ สง. ประมาณค่าเอง (Own estimates of haircuts)  ซึ่งมลูค่าที่อาจจะ
เรียกคืนได้ภายใต้ภาวะวิกฤตอาจแตกต่างจากภาวะปกติ ซึง่ท าให้ค่า haircut แตกต่างกันด้วย 
เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสารที่เป็นหลักประกันลดลง 
หรือขาดสภาพคล่องในตลาด ส่งผลให้ระยะเวลาในการขายหลักประกันเพิ่มข้ึน เป็นต้น  ซึ่ง สง. ควร
ท าการทดสอบภาวะวิกฤตในประเด็นนี้ตามเกณฑม์าตรฐานข้ันต่ าที่ ธปท. ก าหนดด้วย 

42. สง. ควรน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ประกอบการพจิารณาก าหนดมาตรการ
หรือด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การก าหนดนโยบายการใหส้ินเช่ือหรือบรหิารพอร์ตสินเช่ือใน
ภาพรวม การก าหนดวงเงินส าหรับลูกหนี้หรือกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย
เรื่องหลักประกันของลูกหนี้ การพิจารณาติดตามและทบทวนสินเช่ือ การปรบัลดความเสี่ยง การด ารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง หรือการเตรยีมแผนรองรับกรณีภาคธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
ท่ี สง. มี Exposure สูงประสบปัญหา 

ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพ่ือการค้า 

43. ให้ สง. ทดสอบภาวะวิกฤตส าหรบัความเสี่ยงด้านตลาดของฐานะในบัญชี 
เพื่อการค้า ทั้งในส่วนของ General Market Risk และ Specific Risk โดยที ่

43.1 General Market Risk หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตราสารที่เกิดจากปจัจัยด้านตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) อัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign exchange rate risk) ราคาตราสารทุน (Equity price risk) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity price risk) 

43.2 Specific Risk หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปจัจัยที่
สัมพันธ์กบัผู้ออกตราสาร เช่น การเปลี่ยนแปลงระดับความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร  

44. สถานการณ์จ าลองที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตควรมีลักษณะมองไป
ข้างหน้า และมกีารทบทวนเป็นประจ าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยปจัจัยที่ควรน ามาพจิารณาในการก าหนดสถานการณ์จ าลองมีดังนี้ 

44.1 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของปจัจัยเสี่ยงด้านตลาด และค่า 
ความผันผวนภายใต้ระยะเวลาและระดบัความเช่ือมั่นทีก่ าหนด 

44.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพและพฤติกรรมของตลาดในภาวะวิกฤต เช่น 
การเปลี่ยนแปลงความเช่ือมั่น (Market sentiment) และการยอมรับความเสี่ยง (Risk perception) 
หรือเหตุการณ์ทีผู่้เล่นในตลาดมีความเห็นไปในทางเดียวกัน (One way market) หรือการลดลงของ
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สภาพคล่องในตลาด ซึ่งส่งผลต่อสมมติฐานที่ใช้ในแบบจ าลอง เช่น กรณี Correlation breakdown 
or reversal ท าใหมู้ลค่าเงินลงทุนลดลง หรอืประสทิธิภาพของการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตเงินลงทุน
ลดลง หรือต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงสูงข้ึน  

44.3 ลักษณะและการก าหนดกลยุทธ์ของพอร์ตเพื่อการค้าของ สง. เช่น 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ สง. ลงทุนหรอืซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

44.4 ความเช่ือมโยงระหว่างความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น การขาด 
สภาพคล่องในตลาด และการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้าในวงกว้าง อาจท าใหเ้กิดการระดมขายตราสาร
ประเภทต่าง ๆ พรอ้มกันเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบตอ่มลูค่าตราสารในตลาด หรือส่วนต่าง 
ของราคา (Bid/ask spread)  

44.5 การกระจกุตัวของฐานะความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น ตามประเภท 
ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

44.6 มีธุรกรรมที่มลีักษณะเป็น Non-linear เช่น Option หรือ Structured 
product ทั้งกรณีที่ สง. เป็นผู้ลงทุน (Investor) และเป็นผู้ขาย (Writer) 

45. สง. ควรน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ประกอบการพจิารณาก าหนดและทบทวน
นโยบายและเพดานความเสี่ยงต่าง ๆ และแนวทางการกันเงนิส ารองเพิม่เติม (Cushion reserve) ให้
เหมาะสมกับลักษณะของพอร์ตของ สง. เช่น การก าหนดเพดานความเสี่ยงส าหรับค่า VaR  
ค่า Duration limit ค่า FX position limit ค่า Stop-loss limit และค่า Intraday limit หรือก าหนด
แนวทางแก้ปัญหาหรือแผนเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา 

46. ให้ สง. ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑก์าร
ก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบัน
การเงิน และหนงัสอืเวียน ธปท. เรื่อง แนวทางทีพ่ึงปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ในส่วนของการ
ทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านตลาด และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

47. ส าหรับ สง. ที่ใช้วิธี Internal Model Approach ในการค านวณเงินกองทุน
รองรับความเสี่ยงด้านตลาดใหป้ฏิบัติในเรื่องดังตอ่ไปนี้ ด้วย 

47.1 คาดหวังให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตที่ครอบคลมุปจัจัยความเสี่ยงที่
มากกว่า สง. ที่ใช้วิธี Standardized approach โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจาก
แบบจ าลอง (Model risk) และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ลักษณะ Tail event ที่อาจ
เกิดข้ึนได้ไกลกว่าระดบัความเช่ือมั่นที่ก าหนดไว้ ที่วิธีทางสถิติหรือแบบจ าลองที่ใช้อาจไม่ครอบคลุม 
(Capture) เนื่องจากข้อจ ากัดด้านข้อมลูในอดีตที่ใช้ในแบบจ าลอง รวมทัง้ทดสอบสมมติฐาน
แบบจ าลองภายใต้ภาวะวิกฤต และประเมินผลกระทบกรณีที่สมมติฐานส าคัญของแบบจ าลอง
เปลี่ยนแปลงไป  
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47.2 ให้ สง. ทดสอบโดยใช้สถานการณ์จ าลองอย่างน้อย ตามที่ก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ง หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน และที่แก้ไขเพิม่เติม ในส่วนของ 
แนวทางการจัดท า Stress testing ภายใต้สถานการณ์จ าลองที่ ธปท. ก าหนด 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

48. สถานการณ์จ าลองที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตควรมีลักษณะมองไป
ข้างหน้า และมกีารทบทวนเป็นประจ าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยปจัจัยที่ควรน ามาพจิารณาในการก าหนดสถานการณ์จ าลอง มีดังนี้ 

48.1 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของระดับอัตราดอกเบี้ยในช่วงอายุ 
ต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาและระดบัความเช่ือมั่นที่ก าหนด ซึง่ส่งผลต่อการก าหนดอัตราดอกเบี้ยครัง้
ต่อไปของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดลุ (Repricing risk) 

48.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ไมเ่ท่ากันของสินทรพัย ์หนี้สิน 
และรายการนอกงบดลุ (Basis risk) 

48.3 การเปลี่ยนแปลงรปูร่างและความชันของเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield 
curve risk) 

48.4 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อเครื่องมือทางการเงินที่มี 
Option แฝงอยู่ (Option risk) 

48.5 การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปจัจัยเสี่ยงอื่นทีม่ีนัยส าคัญ นอกเหนือจากปจัจัยเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยน เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน  

48.6 ลักษณะและการก าหนดกลยุทธ์ของพอร์ตเพื่อการธนาคารและธุรกจิที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทใหม่ ๆ 

48.7 การกระจกุตัวของฐานะความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ 

49. ควรน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ประกอบการพจิารณาก าหนดและทบทวน
นโยบายการบรหิารความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยใหเ้หมาะสมกับลักษณะของ
พอร์ตของ สง. หรือก าหนดแนวทางแกป้ัญหา หรือแผนเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 

50. ให้ สง. ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ ์
การก ากบัดูแลความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารของสถาบันการเงิน และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ ในส่วนของการจัดท า Stress testing 



2/17 

สกสป00-งท00001-25640601 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

51. สถานการณ์จ าลองที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องควรมี
ลักษณะมองไปข้างหน้าและมกีารทบทวนเป็นประจ าใหส้อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย 
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในลักษณะสถานการณ์จ าลองวิกฤตที่เกิดข้ึนเฉพาะตัว สง. (Bank’s 
specific crisis) สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ สง. (Market-wide crisis) และสถานการณ์
ในลักษณะผสม (Combination of both) 

52. กรณีการทดสอบฐานะสภาพคล่องของ สง. เฉพาะราย อาจก าหนด
สถานการณ์จ าลองในลักษณะดังนี ้

 เหตุการณ์ที่สง่ผลถึงความเช่ือมั่นของผู้ฝากเงิน คู่ค้า และคู่สญัญาของ สง. 
เช่น การถูกลดอันดบัความน่าเช่ือถือ หรอืคาดการณ์ว่า สง. จะถูกลดอันดับความน่าเช่ือถือ ซึ่งกระทบ
ต่อต้นทุนในการกู้ยมืของ สง. 

 ลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงิน (Committed line) เพิ่มข้ึนอย่างมาก 

 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเงินฝากอย่างรวดเร็ว และมีการถอนเงินฝาก
เพิ่มข้ึนอย่างมาก 

 การไถ่ถอนเงินฝากของผูฝ้ากรายใหญ่ หรือจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 เหตุการณ์ที่สง่ผลให้ สง. ต้องให้การสนบัสนุนด้านสภาพคลอ่งแก่บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือลูกค้าส าคัญ 

53. กรณีการทดสอบสภาพคล่องของตลาดหรือเหตกุารณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
ระบบ สง. โดยรวม อาจก าหนดสถานการณ์จ าลองในลักษณะ ดังนี้ 

 เหตุการณ์ทีส่่งผลให้เกิดความยากหรือเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืมเงินระหว่าง สง. 

 ปัญหาสภาพคล่องทีเ่กิดผลกระทบระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น  
วิกฤตที่เกิดกับตลาดเกิดใหม่ (Emerging countries) 

 ความยากในการระดมเงินทุนทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศบางสกุล 

 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของทางการ 

54. สง. อาจน าผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลใน 
การก าหนดสถานการณ์จ าลองเพื่อสะท้อนความเช่ือมโยงระหว่างความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
กระแสเงินที่ได้จากการประมาณค่า LGD ส าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถน ามาก าหนด
สถานการณ์จ าลองส าหรบัความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงหรือความเสี่ยง 
ด้านการช าระดลุ (Settlement risk) ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของ สง. หรือความเสี่ยงด้าน
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ปฏิบัติการอาจท าให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการบริหารสภาพคล่องได้หากมีเหตุการณ์ส าคัญกระทบ
ต่อระบบงานส่วนที่ส าคัญของ สง. เป็นต้น 

55. ในการประเมินฐานะสภาพคล่องสุทธิของสินทรัพย์ หนีส้ิน และภาระผูกพัน 
โดยอาศัยอัตราส่วนและตัวก าหนดระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ สง. เช่น Liquidity gap 
ภายใต้สถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ต้องอาศัยสมมติฐานและการประมาณการทีส่ าคัญในหลายเรื่อง ซึง่
อาจใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในการประเมินกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกได้ เช่น การใช้ข้อมลู
จากพฤติกรรมในอดีตของลกูค้า การใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมในอดีตของระบบโดยรวม การพฒันา
แบบจ าลองข้ึนเอง การประมาณการโดยใช้ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หรืออาจใช้หลาย ๆ เทคนิค
ประกอบกัน อย่างไรก็ดี ควรมีการประเมิน ติดตามและทบทวนสมมติฐานและประมาณการที่ใช้ 
เป็นประจ า ว่ายังคงสมเหตสุมผลและยงัสามารถใช้ได้ผลดีอยู่หรือไม่ 

56. ในการประมาณกระแสเงินสดรบัจากงบดลุด้านสินทรพัย์ภายใต้ภาวะวิกฤตให้ 
สง. พจิารณาปจัจัยต่าง ๆ เช่น 

 ประมาณการปริมาณสินเช่ือที่ไดร้ับช าระคืน 

 ประมาณการมลูค่าเงินลงทุนที่ขายได้ภายหลงัอัตราคิดลด (Haircut) 

57. ในการประมาณกระแสเงินสดออกจากงบดลุด้านหนีส้ินและรายการ 
นอกงบดลุภายใต้ภาวะวิกฤตให้ สง. พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

 ประมาณการการไถ่ถอนเงินฝากบัญชีของลูกค้า 

 ประมาณการการถูกเรียกคืนเงินกู้ยืมที่ไม่มีอายุก าหนดไว้ในสัญญา เช่น 
Call loan รวมทั้ง Interbank loan  

 ประมาณการวงเงินสินเช่ือทีจ่ะมกีารอนมุัติ และการเบิกใช้วงเงินสินเช่ือ
ของลูกค้า 

 ประมาณการผลกระทบจากภาระผูกพันและการค้ าประกัน 

 ประมาณการหลักประกันที่อาจถูกเรียกเพิ่มเติม หรือการถูกขอ Early 
termination สัญญาอนุพันธ์จากคู่สัญญา  

58. สง. ต้องใช้หลักความระมัดระวังในการท าประมาณการกระแสเงินสดและ 
การปรับพฤติกรรมภายใต้ภาวะวิกฤต พร้อมจัดใหม้ีเอกสารสนับสนุนประกอบการตรวจสอบไว้เป็น
ลายลักษณ์อกัษร 

59. สง. ควรน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ประกอบการพจิารณาก าหนดและทบทวน
นโยบายการบรหิารความเสี่ยง แผนการบรหิารสภาพคลอ่ง ตัวบ่งช้ี (Trigger point) เพดานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราส่วนเงินฝากต่อเงินใหส้ินเช่ือ ค่า Mismatch limit ในแต่ละ
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ช่วงเวลา และใช้ประกอบการจัดท าและทบทวนแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency plan) 
เพื่อรองรับผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนภายใต้ภาวะวิกฤตในลักษณะต่าง ๆ 

60. แผนฉุกเฉินของแตล่ะ สง. อาจมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กบัขนาดและ 
ความจ าเป็นในการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในกรณีเกิดภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ให้จัดท าโดยอาศัยหลกั 
ความระมัดระวัง โดย ธปท. จะประเมินความเพียงพอและความเป็นไปได้ของแผนฉุกเฉินด้านสภาพ
คล่องที่ สง. จัดท าด้วย ตัวอย่างข้อมูลที่ควรมีในแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องได้แก่ 

 ค านิยามลักษณะเหตุการณ์ที่อาจก่อใหเ้กิดปญัหาสภาพคล่องแก่ สง. 

 รายละเอียดแผนการจัดหาเงินทุนในช่วงวิกฤต เช่น การขายสินทรพัย์  
การกู้ยืม การลดการใหส้ินเช่ือ การขายสินทรัพยส์ภาพคล่องหรอืน าไปเป็นประกันการกู้ยมืผ่าน
ธุรกรรม Repurchase การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) การขายบริษัทย่อย  
การระดมเงินฝากเพิ่มข้ึน การขยายเวลาช าระหนี้ การกู้ยืมเงินจากวงเงินที่ยงัเหลอือยู่ การเพิ่มทุน  
การงดจ่ายเงินปันผล  

 แผนการบรหิารงานในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต โดยต้องก าหนดผู้รบัผิดชอบ
และรายละเอียดหน้าทีอ่ย่างชัดเจน รวมถึงก าหนดกระบวนการเพือ่ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป 
อย่างราบรื่น เช่น รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของเจ้าหน้าทีท่ี่ต้องติดต่อประสานงานใน
ช่วงเวลาวิกฤต 

 การก าหนดกระบวนการในการติดต่อบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าที่ส าคัญ  
ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิเคราะห์ สือ่มวลชนต่าง ๆ รวมทั้ง ธปท.  

61. ให้ สง. ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ ์
การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) หลักเกณฑก์ารด ารงแหล่งที่มาของเงินใหส้อดคลอ้งกบัการใช้ไปของเงิน (Net 
Stable Funding Ratio : NFSR)  และแนวนโยบายการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ 
สถาบันการเงิน รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่พงึปฏิบัตทิี่ก าหนดใน 
แนวทางการตรวจสอบแบบเน้นธุรกรรมส าคัญของสถาบันการเงิน และที่แก้ไขเพิม่เติม 

III. แนวทางการประเมนิการทดสอบภาวะวิกฤตของ ธปท. 

62. สง. มหีน้าที่แสดงให้ ธปท. เห็นว่ากระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตของ สง. มี
ความเหมาะสม ครอบคลมุความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ธปท. จะประเมินความเหมาะสมของแนวทางการ
ทดสอบภาวะวิกฤตของ สง.  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม 
ICAAP โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี ้

62.1 นโยบาย บทบาทหน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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62.2 ความรู้ความเข้าใจ การมสี่วนร่วมและการให้ความส าคัญของผู้บรหิาร
ระดับสูงในกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต 

62.3 รายละเอียดกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต รวมถึง การระบุประเภท
ความเสี่ยง ปจัจัยความเสี่ยง และการก าหนดสถานการณ์จ าลองในด้านระดับความรุนแรง และ 
ความเกี่ยวเนื่องสอดคลอ้งกบัลกัษณะพอร์ตและความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญของ สง. 

62.4 สมมติฐานส าคัญในการทดสอบ 

62.5 ปริมาณฐานะและขอบเขตของพอร์ตสินเช่ือที่น ามาทดสอบ (Scope 
of exposure) รวมถึงความสามารถในการช้ีใหเ้ห็นภาพความเสี่ยงที่มีนยัส าคัญที่ สง. มี 

62.6 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

62.7 การประเมินผลของการทดสอบภาวะวิกฤตต่อตัวแปรทางการเงินที่
ส าคัญของ สง. ตามระยะเวลา (Time horizon) ที่เหมาะสม รวมทั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกรณี 
Dynamic stress test 

62.8 การรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต ทั้งในด้านคุณภาพของรายงาน 
สายการรายงานที่ชัดเจน และการรายงานทีท่ันต่อเวลา 

62.9 ความสามารถและความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรบั
ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมรองรบัผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

62.10 การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบภาวะวิกฤตมาใช้ประกอบ 
การบริหารความเสี่ยงของ สง. และประกอบการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม ICAAP 
เช่น การก าหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

62.11 ความพร้อมของระบบข้อมลูที่ใช้ในการทดสอบ ทั้งในด้าน 
ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมลู 

62.12 ความเหมาะสมและเกี่ยวข้องของข้อมลูภายนอกที่น ามาใช้ 

62.13 คุณภาพของเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการทดสอบภาวะวิกฤต 

62.14 การทบทวนนโยบายและกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤต 

ท้ังน้ี ธปท. จะประเมินความเหมาะสมของการทดสอบภาวะวิกฤตของ สง. 
โดยพิจารณาถึงความแตกตา่งระหว่าง สง. แตล่ะแห่ง (Proportionality) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ลักษณะธุรกิจ ความเสี่ยง ขนาด ความซับซ้อน ความเชื่อมโยง และการทดแทนกันได้ 

63. ในการพิจารณาผลกระทบ ธปท. อาจจะ 
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63.1 พิจารณาปจัจัยเฉพาะส าหรับแตล่ะความเสี่ยงประกอบ เช่น  
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกบับริษัทในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต และ 
การปรับมูลค่า (Valuation adjustment) ส าหรบัความเสี่ยงด้านตลาด 

63.2 ปรับปรงุสถานการณ์จ าลองของ สง. เช่น อัตราคิดลดกบัสินทรัพย์
สภาพคล่อง หรืออัตราการฝากต่อ (Roll over rate) ที่ใช้หลักความระมัดระวัง (Conservatism)  
มากขึ้นส าหรับความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง 

64. ธปท. จะใช้ผลจากการทดสอบภาวะวิกฤต ประกอบการพิจารณา 
ความเพียงพอเงินกองทุนของ สง.  ทั้งนี้ ธปท. จะให้ความส าคัญกับการมีมาตรการป้องกันและแผน 
เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ในด้านความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติไดจ้รงิ 
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความทันท่วงท ี
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เอกสารแนบ 3 

รายงานการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Report) ประจ าปี.......... 

1. บทสรุป (Executive summary) 

 1.1 สรปุผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน  
  1.1.1 เงินกองทุนข้ันต่ าตามหลักเกณฑ์ Pillar 1  
  1.1.2 ผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ Pillar 2  
   (1) ระดับของความเสี่ยงแต่ละประเภททีป่ระเมินได้  
   (2) เงินกองทุนส่วนเพ่ิมท่ีต้องด ารงตามหลักเกณฑ์ Pillar 2  
  1.1.3 ผลการทดสอบภาวะวิกฤตและผลกระทบตอ่เงินกองทุน 

 1.2 แผนเงินกองทุน  

2. ภาพรวมของสถาบันการเงิน  

 2.1 ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ (Business profile) ของสถาบันการเงินในปัจจุบันและในระยะเวลา 3 
ปีข้างหน้า 
 2.2 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของสถาบันการเงินในปัจจุบันและในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 
 2.3 ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบรหิารความเสี่ยงในแตล่ะประเภทธุรกิจ
และหน่วยงานสนับสนุนทีส่ าคัญ 

3. บทบาทของคณะกรรมการสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูง 

 3.1 ภาพรวมของกระบวนการ ICAAP  
 3.2 การก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการสถาบันการเงินและผูบ้รหิารระดบัสงู การอนมุัติระดบั 
ความเสี่ยงที่สถาบันการเงินยอมรบัได้ (Risk appetite) นโยบายการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอ 
ของเงินกองทุน กลยุทธ์ในการด ารงเงินกองทุน รวมทั้งนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต  
 3.3 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่อนุมัติ เช่น การก าหนดเพดาน 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk limit) หรอืระดบัความเสียหายที่ยอมรบัได ้
 3.4 การมอบหมายงานและการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.4.1 บุคคลหรือฝ่ายงานทีร่ับผิดชอบ 
  3.4.2 ระบบ IT 
  3.4.3 ระบบการรายงาน 
  3.4.4 คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
  3.4.5 แผนการพฒันาหรือปรบัปรุงแต่ละระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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4. การประเมินความเสี่ยงท่ีส าคัญและเงินกองทุนท่ีใช้รองรับ 

 4.1 ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ Pillar 1  
 4.2 ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ Pillar 2 ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม Credit  
concentration risk, IRRBB, Liquidity risk, Strategic risk, Reputation risk, IT risk, และ  
Legal and compliance risk 
  4.2.1 การพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ (Materiality)  โดยต้องค านึงถึง 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของสถาบันการเงินท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  4.2.2 การประเมินระดับความเสี่ยง (ในกรณีที่ประเมินโดยใช้วิธีเชิงปรมิาณ ให้ระบุรายละเอียด 
แนวทางการค านวณและผลที่ได้) 
  4.2.3 กระบวนการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 
  4.2.4 เงินกองทุนท่ีต้องมีเพื่อรองรับความเสี่ยง (กรณีไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้) 

5. การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) 

 5.1 ประเภทความเสี่ยงทีจ่ัดท า Stress test ซึง่อย่างนอ้ยต้องครอบคลุม Credit risk & Credit 
concentration risk, Market risk, IRRBB และ Liquidity risk 
 5.2 แนวทางการก าหนดสถานการณ์จ าลอง และขนาดการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยความเสี่ยงที่ใช้  
 5.3 รายละเอียดพอร์ต หรอืฐานะทีท่ าการทดสอบ (เช่น ลูกหนีร้ายใหญ่ ลูกหนี้ SME ลูกหนีร้ายย่อย
ประเภทบัตรเครดิต เช่าซือ้ หรอืเฉพาะฐานะในประเทศ ไมร่วมสาขาหรือบริษัทลูกในต่างประเทศ เป็นต้น) 
 5.4 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐานทีเ่กี่ยวข้อง (เช่น VaR at 10 days holding 
period and 99 percent confidence level) 
 5.5 รายละเอียดผลการทดสอบ (เช่น ผลต่อคุณภาพลูกหนี้ ผลต่อเงินกองทุน ผลต่อฐานะสภาพคล่อง)  
 5.6 แผนเตรียมความพร้อมรองรบัผลกระทบ และความเช่ือมโยงกับความเพียงพอของเงินกองทุน
หากมีนัยส าคัญ (เช่น การปรบัลดฐานะโดยใช้ Hedging instrument การด ารงเงินกองทุนเพิ่มเติม)  

6. การจัดท าแผนเงินกองทุน (Capital planning) 

 6.1 ประมาณการความต้องการเงินกองทุนในปัจจุบันและในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
  6.1.1 ในสถานการณ์ปกติ 
  6.1.2 ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต 
 6.2 แผนการจัดการเพ่ือรักษาระดับเงินกองทุน 
  6.2.1 แนวทางการรักษาและเสริมสรา้งระดับเงินกองทุน 
  6.2.2 การก าหนดและวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือรักษาและเสรมิสรา้งระดับเงินกองทุน  
  6.2.3 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล 
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7. การรายงาน ICAAP ต่อผู้บริหารระดับสูง 

 7.1 หน่วยงานหรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานท่ีเกีย่วข้อง 
กับความเสี่ยงแตล่ะประเภท ความเสี่ยงรวม และการทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งครอบคลุมการพิจารณา 
และทบทวนความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ การก าหนดสถานการณ์จ าลอง การประเมินผลกระทบ การเตรียม 
การรองรับ และการสอบทาน 
 7.2 ความถ่ีในการจัดท ารายงานแต่ละประเภท 
 7.3 รายงานผลการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน  
 7.4 ตัวอย่างรายงานทีเ่สนอต่อคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูง 

8. การสอบทานกระบวนการ ICAAP 

 8.1 นโยบาย ข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติในการสอบทานกระบวนการ ICAAP และการทดสอบ 
ภาวะวิกฤต 
 8.2 หน่วยงานและบุคลากรทีท่ าหน้าที่ในการสอบทาน  
 8.3 รายงานผลการสอบทานที่เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค าถาม-ค าตอบแนบทา้ยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 

ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
1. ธปท. จะก าหนดแนวทางการประเมินความ

เสี่ยงที่มีนัยส าคัญตามหลกัการ Pillar 2 เช่น 
การประเมินความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ด้านเครดิต (Credit concentration risk) 
และการประเมินความเสี่ยงด้าน 
อัตราดอกเบี้ยในบญัชีเพื่อการธนาคาร 
(Interest rate risk in the banking book 
- IRRBB) รวมถึงแนวทางการประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุน และแนวทาง
การด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มหรือไม ่

ในหลักการประกาศ Pillar 2 เป็น Principle 
base regulation เพื่อให้ สง. สามารถ
ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ
เงินกองทุนให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ความเสี่ยง รวมถงึขนาด ความซับซ้อน และ
ลักษณะการด าเนินธุรกจิของ สง. แต่ละแห่ง 
สง. จงึควรก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยง
และการค านวณเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่
เหมาะสมเอง โดย สง. อาจพิจารณาน าวิธีที่
เป็นสากลมาปรับใช้ 

ส าหรับ สง. ขนาดเลก็ที่มีข้อจ ากัดในการ
ประเมินด้วยตนเองสามารถขอค าแนะน าจาก 
ธปท. ได ้

2. สถาบันการเงินสามารถด ารงเงินกองทุนส่วน
เพิ่ม เพื่อรองรบัความเสี่ยงทีป่ระเมินด้วยวิธี
เชิงคุณภาพ (Qualitative method) ได้
หรือไม ่

สถาบันการเงินสามารถด ารงเงินกองทุน 
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทที่มี
ลักษณะเป็นเชิงคุณภาพได้  อย่างไรก็ตาม 
ธปท. คาดหวังใหส้ถาบันการเงินมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและ
เครื่องมือทีเ่กี่ยวข้องทีเ่หมาะสม เพื่อให้
สถาบันการเงินสามารถติดตามและจัดการ
ความเสี่ยงได้ 

3. หากความเสี่ยงทีส่ถาบันการเงินประเมินตาม
หลักการ Pillar 2 (ทั้งทีป่ระเมินโดยวิธีเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ) อยู่ในระดบัสงูเกิน
กว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สถาบัน
การเงินต้องด ารงเงินกองทุนทันที หรอืมีเวลา
ในการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงให้ลง

สถาบันการเงินมีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพือ่ให้มั่นใจได้ว่า
เงินกองทุนทีม่ีอยู่เพียงพอรองรบัความเสี่ยง
ทั้งหมด ดังนั้น หากสถาบันการเงินพบว่า
ความเสี่ยงที่มีอยู่มีแนวโนม้จะเกินกว่าระดับ
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ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
มาอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
เช่น ภายใน 12 เดือน  

ที่ยอมรบัได้สถาบันการเงินควรบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงดงักล่าวทันท ี

4. สถาบันการเงินสามารถใช้แนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงตามหลักการ Pillar 2 
ตามประกาศฉบับที่ยกเลิก ในช่วงที่อยู่
ระหว่างพฒันากรอบการประเมินความเสี่ยง
ตามประกาศฉบับใหม่ เช่น การพจิารณา
ปัจจัยด้านปรบัพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบญัชี
เพื่อการธนาคาร ได้หรือไม ่

ในช่วงแรกสถาบันการเงินอาจใช้แนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัข้อจ ากัดใน
ขณะนั้นได้ โดยสถาบันการเงินควรจะทราบ
ข้อจ ากัดและเข้าใจผลกระทบจากข้อจ ากัด
ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงสอดคลอ้งกบัลกัษณะความเสี่ยง
ของสถาบันการเงิน  

5. ในกระบวนการพจิารณาความเสี่ยงทีม่ี
นัยส าคัญ (Materiality) ส าหรับความเสี่ยงที่ 
Pillar 1 ยังครอบคลุมไม่ครบถ้วนหรือยงั
ไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งควรค านึงถึงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกจิของสถาบันการเงิน รวมถึงปจัจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ด้วยน้ัน ธปท. มีความคาดหวังอย่างไร 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ 
ธรรมาภิบาล (ESG) เป็นปัจจัยที่ สง. ควร
พิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี่ยง 
โดยปัจจัยด้าน ESG จะถูกก าหนดให้เป็น
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ (Materiality) 
หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่ับการพจิารณาของ สง. 
โดยให้ยึดตามความสอดคล้องกบัลักษณะ
ธุรกิจของ สง. แต่ละแห่ง 

ปัจจัยด้าน ESG เป็นเรือ่งส าคัญที่ ธปท. 
สนับสนุนให้ สง. น าไปปรับใช้กับการก าหนด
นโยบายและกระบวนการท างานภายใน ซึ่ง
รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยแนวทางการประเมินปัจจัยด้าน ESG 
ยังคงเป็น Principle-based ที่ สง. สามารถ
ก าหนดแนวทางการประเมินใหส้อดคล้อง
ตามความเหมาะสมกับลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจของ สง. ได้เอง  นอกจากนี้ ในการน า
ปัจจัยด้าน ESG มาพิจารณาใช้ใน
กระบวนการ ICAAP นั้น สง. สามารถทยอย
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานด้าน ESG 
ที่ สง. ก าหนดได้ 




