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3.  ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงินทุกธนาคาร 

4.  ประกาศและหนังสือเวียนท่ียกเลิก 

1. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 54/2551 เรื่องหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 

2. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 90/2551 เรื่องหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธ ีSA)  
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 

3. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 10/2553 เรื่องหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธ ีSA) 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 

5.  เน้ือหา 

5.1  คําจํากัดความ 

ในประกาศฉบับน้ี 

“ลูกหน้ี” หมายความวา เงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก และ
รายการนอกงบดุล รวมถึงขอผูกพันและสิทธิเรียกรองใหชําระหน้ีตามกฎหมายอื่น ๆ ของธนาคาร
พาณิชย ทั้งน้ี กรณีที่เปนเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินฝาก ใหรวมดอกเบี้ยคางรับ 
ที่บันทึกบัญชีดวย 

“ลูกหน้ีดอยคุณภาพ” หมายความวา ลูกหน้ีที่จัดเปนสินทรัพยจัดช้ันตํ่ากวา
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการจัดช้ันและ
การกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน 

 “Specific provision” หมายความวา เงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพย 
และรายการนอกงบดุลทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชยตองสามารถระบุไดวาเปนเงินสํารองที่ไดกันไว
สําหรับสินทรัพยหรือรายการนอกงบดุลใด ทั้งน้ี รวมถึงเงินสํารองที่กันไวสําหรับสวนที่ลดลงจาก 
การปรับมูลคาตามราคาตลาดของตราสารหน้ีและตราสารทุนที่ถือไวเพื่อคาและเผื่อขาย และมูลคา
การดอยคาดวย แตไมรวมเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติที่ธนาคารพาณิชยนับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 2 แลว 
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5.2  หลักการ 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดแนวทางการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตโดย Standardised Approach (วิธ ีSA) และ Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับธนาคารพาณิชยในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตใหเหมาะสมกับความซับซอนของระบบการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของตนเอง  

วิธี SA เปนวิธีการคํานวณหาสนิทรัพยเสี่ยงดานเครดิตท่ีกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยใชขอมูลจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  
โดยนํ้าหนักความเสี่ยงจะขึ้นอยูกับประเภทและคุณภาพของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล  
ท้ังน้ี วิธ ีSA ถือเปนวิธกีารคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตท่ีมีความซับซอนนอยกวาวิธ ีIRB  
ท่ีกําหนดใหธนาคารพาณิชยใชขอมูลจากระบบการประเมินอันดับเครดิตภายในของตนเอง 
(Internal rating) ในการคํานวณหาคาองคประกอบความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการคํานวณ 
หาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามสูตรการคํานวณท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

โดยธนาคารพาณิชยจะตองนําปริมาณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณตาม
หลักเกณฑในประกาศฉบับน้ีไปรวมกับสินทรัพยเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย เพื่อหาอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตอไป 

5.3  หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA 

ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA ใหธนาคารพาณิชยที่เลือกใช
วิธี SA ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี   

5.3.1  วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA   

(1)  สินทรัพยในงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหายอดสุทธิของสินทรัพยโดยหักยอด
สินทรัพยแตละรายการดวย Specific provision ของสินทรพัยน้ัน แลวนํายอดสุทธิของสินทรัพย 
ไปคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยง โดยคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
ตามหลักเกณฑในขอ 5.3.2  

(2)  รายการนอกงบดุลท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหายอดสุทธิของรายการนอกงบดุล  
โดยหักรายการนอกงบดุลแตละรายการดวย Specific provision ของรายการนอกงบดุลน้ัน แลวจึง
นํายอดสุทธิของรายการนอกงบดุลไปคูณดวยคาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF)  
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ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 2 เพื่อคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพย 
ในงบดุลสุทธิ แลวนํามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิของรายการนอกงบดุลน้ันไปคูณกับ 
นํ้าหนักความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑในขอ 5.3.2 เพื่อคํานวณหา
สินทรัพยเสี่ยง  

(3)  รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ (Derivatives)  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา
สําหรับธุรกรรมอนุพันธทุกฐานะท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคา ตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ โดยธนาคารพาณิชยท่ีทําธุรกรรมอนุพันธในบัญชี
เพ่ือการคาตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับธุรกรรมดังกลาวดวย  
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแล 
ความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

ทั้งน้ี  ยกเวนฐานะของธุรกรรมอนุพันธดานเครดิตท่ีอยูในบัญชีเพ่ือ
การธนาคาร ท้ังกรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตและผูซื้อ
ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 3   

(4)  ฐานะท่ีเก่ียวของกับการชําระราคาและการสงมอบท่ียังไมเสร็จสิ้น 
(Unsettled transaction)  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับการผิดนัดชําระราคาและการสงมอบและธุรกรรม Non-delivery versus payment (Non-
DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย 

ในกรณีที่มีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SA (Credit risk 
mitigation: CRM) ธนาคารพาณิชยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด 

    ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมสีินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่เปนเงินตรา
ตางประเทศทุกประเภท ใหธนาคารพาณิชยแปลงเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันในวันที่
รายงานตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 
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5.3.2  นํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล  

ใหธนาคารพาณิชยกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยและรายการ
นอกงบดุล1 โดยพิจารณาตามประเภทและคุณภาพของสินทรัพย โดยจําแนกเปน 2 กรณี 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ดังน้ี 

 (1)  กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลท่ีไมดอยคุณภาพ จําแนก
เปน 9 ประเภท ไดแก  

(1.1)  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  
(1.2)  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจ  
(1.3)  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  
(1.4)  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน 
(1.5)  ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย 
(1.6)  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน   
(1.7)  ลูกหน้ีรายยอย  
(1.8)  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย  
(1.9)  สินทรัพยอื่น  
 
ในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยประเภท (1.1) ถึง 

(1.9) น้ัน ธนาคารพาณิชยตองอางอิงหลักเกณฑตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 โดยสําหรับสินทรัพย
ประเภท (1.1) ถึง (1.6) น้ัน ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันดับเครดิตจากสถาบันจัด
อันดับเครดิตภายนอกในขอ 5.3.3 ดวย   

 (2)  กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ จําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก  

(2.1)  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนทีไ่มมกีารปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิตตามประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิตในขอ 5.3.4 

(2.2)  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนที่ไมมีการปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิตตามประเภทที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตในขอ 5.3.4 แตมีหลักประกันประเภท (ก) อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย (Commercial 

                                                        
1  ใหธนาคารพาณิชยนํารายการนอกงบดุลของสินทรัพยแตละประเภทไปคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิ ตามวิธีการ
คํานวณในขอ 5.3.1 (2) และ 5.3.1 (3) 
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real estate: CRE) (ข) อสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย (Residential real estate: RRE) และ (ค) 
ลูกหน้ีการคาหรือลูกหน้ีการเงินของลูกหน้ีของธนาคารพาณิชย (Receivable) เปนประกันเต็มจํานวน  

(2.3)  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยตามขอ 5.3.2 (1.8) ซึ่งไดรับนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 35 หรือรอยละ 75 และจัดเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ  

5.3.3  อันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก 
(External credit assessment institutions: ECAIs)  

(1)  การใช Rating จาก ECAIs เพ่ือกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของ
ลูกหน้ี 

ใหธนาคารพาณิชยใช Rating จาก ECAIs ที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากธนาคารแหงประเทศไทยในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี โดยใหอางอิงรายช่ือและ 
การเทียบเคียง Rating จาก ECAIs กับ Rating เกรดของลูกหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)  

(2)  หลักเกณฑการใหความเห็นชอบ ECAIs และกระบวนการ
เทียบเคียงระหวาง Rating และนํ้าหนักความเสี่ยง (Mapping process)  

   ใหธนาคารพาณิชยและ ECAIs ที่ประสงคจะย่ืนคําขอใหธนาคารแหง
ประเทศไทยใหความเห็นชอบ ECAIs อางอิงหลักเกณฑการใหความเห็นชอบและ Mapping process 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตามหนังสือเวียนวาดวยหลักเกณฑการใหความเห็นชอบสถาบัน 
จัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs) ตามหลักเกณฑ 
การดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต โดย Standardised Approach (วิธี SA)2  
โดยใหธนาคารพาณิชยและ ECAIs นําสงคําขอพรอมขอมูลประกอบการพิจารณามาทีฝ่ายกํากับ
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

5.3.4  การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SA (Credit risk 
mitigation: CRM) 

(1)  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครติด 

(1.1)  เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานกฎหมาย  

                                                        
2  หนังสือเวียนฉบับปจจุบันลงวันที่ 30 เมษายน 2550  
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(1.1.1)  ธนาคารพาณิชยตองมเีอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวของ
กับการปรบัลดความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมผีลผูกพันกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และสามารถใชบังคับไดตาม
กฎหมายโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น 

(1.1.2)  ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการและระบบในการ
พิจารณาถึงเงื่อนไขดานกฎหมาย การติดตามทบทวนวาเอกสารหรือสัญญาดังกลาวยังมีผลบังคับใชได
ตามกฎหมายอยางตอเน่ือง  

(1.2)  ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยง
อื่นที่อาจเกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช เชน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานเครดิต เปนตน  

ทั้งน้ี  หากธนาคารพาณิชยไมไดมีการควบคุมความเสี่ยงอื่น 
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ธนาคารแหงประเทศไทยอาจ
พิจารณากําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติม หรือดําเนินมาตรการตาง ๆ ตามที่
กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
(Pillar 2) 

(1.3)  ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑการเปดเผยขอมูล 
ในเรื่องการปรับลดความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในประกาศธนาคารแหง 
ประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 

(2)  ประเภทของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

การปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยนํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA มี 3 ประเภทหลัก ดังน้ี  

(2.1)  หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral)  

ธนาคารพาณิชยสามารถนํามูลคาหลักประกันทางการเงินที่
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตมาปรับลดยอดสินทรัพยกอนนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
ได ตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยหลักประกันทางการเงิน (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5) โดยธนาคารพาณิชยสามารถเลือกวิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
ดวยหลักประกันทางการเงินได 2 วิธี ไดแก วิธี Simple และวิธี Comprehensive  

สําหรับวิธี Comprehensive ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใช
วิธีคํานวณคาปรับลดได 2 วิธี ไดแก (1) ใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
(Standard supervisory haircut) และ (2) ใชคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง (Own 
estimates for haircut)  
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(2.2)  การหักกลบหน้ีในงบดุล (On-balance sheet netting)  

ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธีหักกลบหน้ีในงบดุล ระหวาง
สินทรัพย (เงินใหกู) และหน้ีสิน (เงินฝาก) ของคูสัญญารายเดียวกัน เพื่อปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
ไดตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการหักกลบหน้ีในงบดุล (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6) 

(2.3)  การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต (Guarantee and 
credit derivatives)  

ธนาคารพาณิชยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดย 
การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตได ตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดย 
การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7)  

ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองย่ืนแบบประเมินความพรอมในการปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8) อยางนอย 15 วันกอนนําการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
มาใชในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  โดยนําสงที่ฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

สําหรับธนาคารพาณิชยที่ไดย่ืนแบบประเมินความพรอมฯ สําหรับ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกอนที่ประกาศฉบับน้ีจะมีผลบังคับใชตามกฎหมาย ธนาคารพาณิชย
ไมตองย่ืนแบบประเมินความพรอมฯ อีก 

(3)  ความแตกตางระหวางอายุสัญญา (Maturity mismatch)  

กรณีที่มีความแตกตางระหวางอายุสัญญา กลาวคือเมื่ออายุคงเหลือ
ของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตนอยกวาอายุคงเหลือของยอดสุทธิของธุรกรรมที่จะปรับลด 
ความเสี่ยงดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

(4)  กรณีมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตหลายประเภท  

กรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 
หลายประเภทเพื่อปองกันความเสี่ยงจากลูกหน้ีรายเดียวกัน เชน ธนาคารพาณิชยมีทั้งหลักประกัน
ทางการเงินและการคํ้าประกัน ใหธนาคารพาณิชยแบงยอดสินทรัพยออกเปนสวน ๆ ตามประเภท 
ของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต และคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยงแยกสําหรับแตละสวน  

กรณีที่ธนาคารพาณิชยใชการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตจากผูขาย
รายเดียวกัน แตการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมีอายุสัญญาตางกัน ใหธนาคารพาณิชยแบงยอด
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สินทรัพยออกเปนสวน ๆ และคํานวณสินทรัพยเสี่ยงแยกตามอายุของการปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิต  

(5)  การนับซ้ําผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับซ้ําผลของ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ดังน้ัน สินทรัพยที่ใช Issue-specific rating ที่ไดมีการสะทอน 
การปรับลดความเสี่ยงเขาไปใน Rating เพื่อกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงสําหรับลูกหน้ีแลว จะไม
สามารถนํามาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตไดอีก 

5.4  การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงโดย Simplified Standardised Approach (วิธี 
SSA) 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหเฉพาะธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยสามารถ
เลือกใชวิธี SSA ซึ่งเปนทางเลือกเพิ่มเติมในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตได เน่ืองจากธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยมีขอบเขตการทําธุรกรรมที่จํากัดและซับซอนนอยกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10) 

5.5  การยื่นขออนุญาตในการใชวิธี SA  

ใหธนาคารพาณิชยที่จะเลือกใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ี
ธุรกิจเอกชนทุกรายตามขอ 5.3.2 (1.6) และธนาคารพาณิชยทีจ่ะเลือกใชวิธีปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินโดยวิธี Comprehensive และใชคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชย
ประมาณคาเองตามขอ 5.3.4 (2.1) ย่ืนขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยอยางนอย 3 เดือน 
กอนการใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกราย และอยางนอย 6 เดือน 
กอนการใชคาปรับลดทีธ่นาคารพาณิชยประมาณคาเอง แลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยย่ืน 
คําขออนุญาตมาทีฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

สําหรับธนาคารพาณิชยที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย  
ใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกราย และ/หรือไดรับความเห็นชอบ
ใหใชวิธีปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงนิโดยวิธี Comprehensive และใช 
คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง กอนที่ประกาศฉบับน้ีจะมผีลบังคับใชตามกฎหมาย ให
ถือวาธนาคารพาณิชยไดรับอนุญาตใหใชวิธีดังกลาวตามประกาศฉบับน้ี โดยไมตองย่ืนขออนุญาตใหม 

6. บทเฉพาะกาล 

 ตามบทเฉพาะกาลของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ซึ่งกําหนดให
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  หลักเกณฑการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยจัดประเภทสินทรัพยและรายการนอกงบดุลและใชนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบน้ี โดยจําแนกเปน 2 กรณี  
ไดแก I. กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่ไมดอยคุณภาพ และ II. กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

สําหรับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่ไมดอยคุณภาพประเภท I.1- I.6 ให 
ธนาคารพาณิชยเทียบเคียงอันดับเครดิต (Rating) ของสินทรัพยและรายการนอกงบดุล ที่ไดรับ 
จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs)  
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ กับ Rating เกรด1 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ 
วาจะใช Rating จาก ECAIs แหงใดในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีในแตละประเภท
สินทรัพย และเมื่อมีความประสงคจะเปลี่ยนการใช ECAIs   

I.  กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลท่ีไมดอยคุณภาพ จําแนกเปน 9 ประเภท ไดแก 

1.  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  

1.1  ลูกหน้ีรัฐบาลไทย และธนาคารแหงประเทศไทย (รวมทั้งกองทุนเพื่อการ 
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ
พาณิชย จํากัด และสถาบันคุมครองเงินฝาก) ที่อยูในรูปสกุลเงินบาท สําหรับยอดสินทรัพยและ
รายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินบาท กําหนด
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

1.2  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของตางประเทศที่อยูในรูปสกุลเงินของ
ประเทศน้ัน สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุนของ 
ธนาคารพาณิชยที่มีอยูในรูปสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

 ในกรณียอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลของรัฐบาลในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรปที่เปนสกุลเงินยูโร ใหธนาคารพาณิชยเทียบเคียงแหลงเงินทุนที่เปนสกุลเงินยูโรกับ
สินทรัพยและรายการนอกงบดุลสกุลเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงตาม  
Local currency rating ที่ตํ่าสุดกอน  

1.3  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรูป 
สกุลเงินของประเทศน้ัน ๆ สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่เกินกวาแหลงเงินทุน

                                                        
1  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงรายชื่อสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ และการเทียบเคียง Rating เกรดของ
ลูกหนี้ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมทั้ง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใช Rating จาก ECAIs ตามเอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 1  
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ที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Local currency rating ที่
รัฐบาลของประเทศน้ัน ๆ ไดรับจาก ECAIs และใชนํ้าหนักความเสี่ยงดังน้ี  

Rating เกรดของ 
ภาครัฐบาลและธนาคาร

กลาง 

1 2 3 4 - 5 6 ไมมี Rating 
จาก ECAIs 

นํ้าหนักความเสี่ยง 

(รอยละ) 

0 20 50 100 150 อางอิงคะแนน Country 
risk classification  

ของ OECD ตามขอ 1.5 
 

ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุน  
ตามขอ 1.1 – 1.3 ใหธนาคารพาณิชยใชยอดสินทรัพยหลังหัก Specific provision โดยในกรณีที่เปน
รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด ใหใชมูลคาเทียบเทาสินทรัพยหลังหัก Specific 
provision และกรณีที่เปนรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธ ใหใชมูลคารายการนอกงบดุล 
หลังหัก Specific provision และคูณคาแปลงสภาพตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรบั
รายการนอกงบดุลน้ัน 

1.4  ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรูป 
สกุลเงินตราตางประเทศ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Foreign currency rating ที่รัฐบาลประเทศ 
น้ัน ๆ ไดรับจาก ECAIs และใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 1.3 

1.5  ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลางที่ไมมี Rating จาก ECAIs ทั้งที่อยูในรูป
สกุลเงินของประเทศน้ัน หรือสกุลเงินตราตางประเทศ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามคะแนน 
Country risk classification ของ OECD2 และใชนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

คะแนน Country risk 
classification ของ OECD 

0 - 1 2 3 4 - 6 7 ไมมีคะแนน Country  
risk classification3 

นํ้าหนักความเสี่ยง 

(รอยละ) 

0 20 50 100 150 100 

1.6  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International 
Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลาง

                                                        
2  คะแนน Country risk classification ของ OECD หมายความวา คะแนนทีเ่ปนเอกฉันทของ Export credit agencies (ECAs)  
หลายแหงที่รวมกันประเมินตาม Arrangement on guidelines for officially supported export credits และเปดเผยทาง Website 
ของ OECD  
3
  ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาหลักเกณฑการใช Rating ของตราสารและขององคกร ตามเอกสารแนบ 4 ในหัวขอ III ขอ 3 กอน  

หากพิจารณาแลวและไมเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยจึงจะใชน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 ตามที่กําหนด 
ไวในตาราง 
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สหภาพยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) กําหนด
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

2.  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

2.1  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน4 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ5 (Non-
central government public sector entities : PSEs) ในประเทศไทย กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
ตามประเภทของ PSEs ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

2.1.1  ลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

 หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน
ตามที่ระบุในขอ 4 โดยจําแนกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก  

 (1)  ลูกหน้ีรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน5  

 (2)  ลูกหน้ี PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงิน ไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน5 

  ทั้งน้ี ลูกหน้ี PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญา 
ไมเกิน 3 เดือน จะไมไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงที่ตํ่าลงเหมือนลูกหน้ีสถาบันการเงินที่ระบุในขอ 4.3  
แตใหกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 4.2 

2.1.2  ลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน  

หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเปนธุรกิจที่จัดต้ังโดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด5 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 6  

2.2  ลูกหน้ี PSEs ในตางประเทศ  

ใหธนาคารพาณิชยกําหนดประเภท PSEs ตามผูกํากับดูแลของประเทศที ่
PSEs น้ันต้ังอยู และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหน้ี PSEs  

 

                                                        
4  หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก (1) องคการบริหารสวนจังหวดั (อบจ.) (2) เทศบาล  
(3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
5  ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.1 หรือที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเพ่ิมเติมตอไป 
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ประเภทน้ัน ๆ6 

2.3  ในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน และลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจ
เอกชน ใหธนาคารพาณิชยเลือกใช Rating จาก ECAIs แหงเดียวกับที่ธนาคารพาณิชยเลือกใชสําหรับ
ลูกหน้ีสถาบันการเงินตามที่ระบุในขอ 4 และลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 6 ตามลําดับ  

2.4  กรณีธนาคารพาณิชยเลือกใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ี
ธุรกิจเอกชนทุกราย ให PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกรายไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 ดวย  

3.  ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  

3.1  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral 
development banks : MDBs) ดังตอไปน้ี7 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

-  The World Bank Group comprised of the International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation 
(IFC) 

-  The Asian Development Bank (ADB) 
-  The Africa Development bank (AfDB) 
-  The European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) 
-  The Inter-American Development Bank (IADB) 
-  The European Investment Bank (EIB) 
-  The European Investment Fund (EIF) 
-  The Nordic Investment Bank (NIB) 
-  The Caribbean Development Bank (CDB) 
-  The Islamic Development Bank (IDB) 
-  The Council of Europe Development Bank (CEDB) 
-  The International Finance Facility for Immunization (IFFIm) 
-  The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

                                                        
6  ผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู อาจกําหนดใหลูกหนี้ PSEs นั้น เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล หรือลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชน เปนตน ทั้งนี้ หากผูกํากับดูแลของประเทศท่ี PSEs ตั้งอยู กําหนดให
ลูกหนี้ PSEs เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง 
7  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดรายชื่อลูกหนี้ MDBs ที่จะไดรับน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0 เพ่ิมเติมจากรายชื่อตามที่
ระบุในขอ 3.1 หาก BCBS มีการกําหนดรายชื่อ MDBs เพ่ิมเติม 
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3.2  ลูกหน้ี MDBs นอกเหนือจากที่ระบุในขอ 3.1 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม 
Rating ที่ไดรับจาก ECAIs และกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี  

Rating เกรด 
ของ MDBs 

1 2-3 4-5 6 ไมมี Rating8 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 150 50 

4.  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

4.1  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน หมายความวา สถาบันการเงินไทยภายใตการกํากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทบริหาร
สินทรัพย9 และสถาบันการเงินของตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแลตางประเทศ 

4.2  ลูกหน้ีสถาบันการเงินกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาล 
และธนาคารกลางของประเทศทีลู่กหน้ีสถาบันการเงินน้ันจดทะเบียนจัดต้ัง โดยไมตองนํา Rating ของ
ลูกหน้ีสถาบันการเงินที่ไดรับจาก ECAIs มาพิจารณา ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาใช Local 
currency rating หรอื Foreign currency rating จาก ECAIs ตามสกุลเงินของลูกหน้ี และ  
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

Rating เกรด 
ของรัฐบาล 

1 2 3 - 5 6 ไมมี Rating 

นํ้าหนักความเสี่ยง  
(รอยละ) 

20 50 100 150 100 

4.3  ลูกหน้ีสถาบันการเงินที่อยูในรูปสกุลเงินของประเทศน้ัน และมีอายุตามสัญญา 
(Original maturity) ไมเกิน 3 เดือน10 สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกิน
กวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20 โดยไม
คํานึงถึง Rating ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศน้ัน  สําหรับสวนทีเ่กินกวาแหลง
เงินทุน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก Local currency rating ของภาครัฐบาล และ
ธนาคารกลางของประเทศทีลู่กหน้ีสถาบันการเงินน้ันจดทะเบียนจัดต้ังอยู และใชนํ้าหนักความเสี่ยง 
ตามขอ 4.2 

                                                        
8  ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาหลักเกณฑการใช Rating ของตราสารและขององคกร ตามเอกสารแนบ 4 ในหัวขอ III ขอ 3 กอน  
หากพิจารณาแลวและไมเขาเงื่อนไขตามที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยจึงจะใชน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 50 ตามที่กําหนด 
ไวในตาราง 
9  หมายความวา บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 
10 หมายรวมถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากในบัญชี Nostro เงินใหกูยืมประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม 

(Call loan) และเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) แตไมนับรวมลูกหนี้ที่มีการ Roll over 
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        ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุน 
ใหธนาคารพาณิชยใชหลักการเดียวกันกับในขอ 1 

5.  ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย  

กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย เหมือนกับลูกหน้ีสถาบัน
การเงินตามที่กําหนดในขอ 4 

6.  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน  

6.1  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน หมายความวา ลูกหน้ีที่เปนนิติบุคคลเอกชน ที่จัดต้ังข้ึน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด หรือตามกฎหมาย
ตางประเทศ และใหหมายความรวมถึงลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล11ที่มีวัตถุประสงคในการ
กูยืมเพื่อใชในธุรกิจ และลูกหน้ีธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุใน
ขอ 7.1 ทั้งน้ี ไมรวมถึงลูกหน้ีที่จัดเปนลูกหน้ีตามขอ 1 – 5 และขอ 7 แลว  

6.2  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ระยะยาวที่ไดรับ
จาก ECAIs  ดังน้ี  

  Rating เกรดของ 
ธุรกิจเอกชน 

1 2 3 - 4 5 - 6 ไมมี 
Rating12 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 150 100 

6.3  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่ม ีRating ของตราสารหน้ีระยะสั้นที่ไดรับจาก ECAIs 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี  

Rating เกรด 1 2 3 4 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 150 

6.4  ธนาคารพาณิชยอาจกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ี
ธุรกิจเอกชนทุกรายของธนาคารพาณิชย โดยไมคํานึงถึง Rating จาก ECAIs ทั้งน้ี การกําหนดนํ้าหนัก

                                                        
11  กลุมบุคคล หมายความวา การที่บุคคลธรรมดามากกวา 1 คนกูรวมกัน 
12  ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาหลักเกณฑการใช Rating ของตราสารและขององคกร ตามเอกสารแนบ 4 ในหัวขอ III ขอ 3 กอน  
หากพิจารณาแลวและไมเขาเงือ่นไขตามที่กําหนดไว ธนาคารพาณิชยจึงจะใชน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 ตามที่กําหนด 
ไวในตาราง 
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ความเสี่ยงรอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกรายตามขอน้ี ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยกอน  

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยตองการเปลี่ยนจากการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
รอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทุกราย มาใชนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของลูกหน้ีธุรกิจ
เอกชน ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบกอน ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
เอกสารแนบ 4  

อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยคาดหวังวาธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ13 
ควรใชวิธีกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ลูกหน้ีไดรับจาก ECAIs  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ I.1- I.6 ที่ไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 150 และมีการกันสํารองไวแลว ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่ลดลงได 
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

(1)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ตํ่ากวา 
รอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

(2)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ต้ังแตรอยละ 
20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

(3)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ต้ังแตรอยละ 
50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

นอกจากน้ี ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ I.1- I.6 ที่ไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 หากมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไปของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

7.   ลูกหน้ีรายยอย  

7.1  ลูกหน้ีรายยอยที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ีครบทุกขอ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
รอยละ 75 

(1)  Orientation criterion เปนสินเช่ือที่ใหแก บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล  
หรือธุรกิจขนาดเล็ก 

                                                        
13  ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ยกเวนธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอย  
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       ทั้งน้ี  ใหธนาคารพาณิชยกําหนดเกณฑภายในที่เหมาะสม ในการ
พิจารณาธุรกิจขนาดเล็กซึ่งตองสอดคลองกบัแนวปฏิบัติในการใหสินเช่ือและการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารพาณิชย  

(2)  Product criterion เปนการใหสินเช่ือในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียน 
(Revolving credit) หรือวงเงินสินเช่ือ (Line of credit) ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต และวงเงินเบิกเกิน
บัญชี (O/D) สินเช่ือบุคคล สนิเช่ือเชาซื้อ หรือภาระผูกพัน ทั้งน้ี ไมรวมถึงเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
หรือตราสารทุนของบริษัททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียน และไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

(3)  Granularity criterion มีการกระจายตัวของสินเช่ือในพอรตสินเช่ือ 
รายยอยในระดับที่จะลดความเสี่ยงได โดยวงเงินรวมสินเช่ือและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ี 
รายยอยแตละรายและผูทีเ่กี่ยวของ14  ตองมีไมเกินรอยละ 0.2 ของยอดรวมวงเงินทั้งสิ้นของ 
เงินใหสินเช่ือรายยอยและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยที่เขาเกณฑทั้งหมด ซึ่งรวม 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่เขาหลักเกณฑลูกหน้ีรายยอยตามขอ 8.3 และขอ 8.4 ดวย แตไมรวมวงเงิน 
ที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยที่เปนสินเช่ือดอยคุณภาพ 

(4)  Low value of individual exposure วงเงินรวมสินเช่ือและ 
การกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยแตละรายและผูทีเ่กี่ยวของตองไมเกิน 50 ลานบาท  

ทั้งน้ี ในการคํานวณวงเงินทั้งสิ้นที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยแตละรายและ 
ผูที่เกี่ยวของ ใหธนาคารพาณิชยนับรวมรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธทุกประเภทที่ธนาคาร 
พาณิชยใหแกลูกหน้ีรายยอย โดยใชมูลคากอนคูณคาแปลงสภาพ สําหรับลูกหน้ีรายยอยประเภทธุรกิจ
ขนาดเล็ก ใหธนาคารพาณิชยนับรวมมูลคาเทียบเทาสินทรัพยของสัญญาอนุพันธนอกตลาดดวย 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหน้ีรายยอยรายใดรายหน่ึงมีวงเงินหลายประเภท 
และเมื่อนับวงเงินรวมของลูกหน้ีรายยอยทุกวงเงินแลวเกินกวา 50 ลานบาท ธนาคารแหงประเทศไทย
อนุญาตใหธนาคารพาณิชยยังคงจัดยอดหน้ีบัตรเครดิตของลูกหน้ีดังกลาวไวในประเภทลูกหน้ีรายยอย
ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ได  สําหรับยอดหน้ีสวนที่เหลือ ใหธนาคารพาณิชยแยกยอดหน้ี
ตามประเภทของวงเงิน และกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  ทั้งน้ี หากธนาคารพาณิชย 
ไมสามารถแยกยอดหน้ีบัตรเครดิตออกจากยอดหน้ีอื่น ๆ ได ใหกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 
สําหรับยอดหน้ีทั้งจํานวน  

7.2  ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่ไมมีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อใชใน
ธุรกิจทีม่ีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหน่ึงขอใดของลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุในขอ 7.1 กําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 

                                                        
14  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคํานิยามของผูที่เก่ียวของ ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
ทั้งนี้  หากธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของแลว แตไมสามารถ
ทราบได จึงทําใหไมไดนับรวมผูที่เก่ียวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดกระทําความผิด   
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7.3  ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อใชใน
ธุรกิจ และลูกหน้ีธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหน่ึงขอใดของลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุ
ในขอ 7.1 ใหจัดเปนลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามขอ 6  

8.  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 

8.1  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 8.1.1 – 8.1.5 
ดังตอไปน้ีครบทุกขอ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35   

8.1.1  เปนสินเช่ือที่ใหแกผูกูที่เปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชอยูอาศัยเปนหลัก โดยธนาคารพาณิชยมีหนาที่ดูแลใหลูกหน้ีใชสินเช่ือใหถูกตอง
ตามวัตถุประสงค 

8.1.2  เปนสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชยรับจํานองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง 
ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนหองชุด น้ัน เปนประกันลําดับหน่ึง  

8.1.3  ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางที่ธนาคารพาณิชยรับจํานองตาม 8.1.2 น้ัน
ตองมีมูลคาไมตํ่ากวายอดเงินใหสินเช่ือคงคาง รวมดอกเบี้ยคางรับ  

8.1.4  ธนาคารพาณิชยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมา
จากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน และแนวนโยบายวาดวยการใหสินเช่ือแกภาคธุรกิจบางประเภท 
ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหสินเช่ือเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัย  

8.1.5  มีอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอมูลคาหลักประกัน (Loan to value ratio 
– LTV ratio) ตามที่กําหนดในตารางตอไปน้ี  

ประเภทท่ีอยูอาศัย LTV ratio 

(1)  กรณีหลักประกันมีราคาซ้ือขายต่ํากวา 10 ลานบาท  

(1.1) ท่ีอยูอาศัยแนวสูง (เชน หองชุด หรือคอนโดมิเนียม)  

สําหรับสัญญาจะซ้ือจะขายตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

ไมเกินรอยละ 90 

(1.2) ท่ีอยูอาศัยแนวราบ (เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด)  

สําหรับสัญญาจะซ้ือจะขายต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

ไมเกินรอยละ 95 

(2)  กรณีหลักประกันมีราคาซ้ือขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ไมเกินรอยละ 80 

                                     ทั้งน้ี ขอกําหนดเกี่ยวกับ LTV ratio ตามขอ 8.1.5 (1) ไมบังคับใชกับ
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่เปนสวัสดิการของ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนทางคา
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ปกติของธนาคารพาณิชย หรือสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยลักษณะอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด 

8.2  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยทีม่ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขอ 8.1.1 – 8.1.4 ทุกขอ 
แตมี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 8.1.5 กําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 7515  

ทั้งน้ี หากสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยสวนที่มี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 8.1.5 แตไดรับการคํ้าประกันจากบริษัทประกันสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(Mortgage insurance) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ ซึ่งสามารถคํ้าประกันความเสี่ยงไดจริง16 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 สําหรับสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยน้ันทั้งจํานวน 

8.3  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 8.1.5 แต 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอหน่ึงขอใดตาม 8.1.1 – 8.1.4 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงดังน้ี  

8.3.1  กรณีสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑลูกหน้ีรายยอย
ตามขอ 7.1 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75  

8.3.2  กรณีสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑลูกหน้ี
รายยอยตามขอ 7.1 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

8.4  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยทีไ่มเปนไปตามหลักเกณฑขอ 8.1.5 และไมเปนไปตาม
หลักเกณฑขอหน่ึงขอใดตาม 8.1.1 – 8.1.4 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 8.3  

9.   สินทรัพยอ่ืน   

9.1  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0  

9.1.1  เงินสดที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ  

9.1.2  ยอดเหลื่อมบัญชีระหวางสํานักงานของธนาคารพาณิชยน้ัน  

9.1.3  คาใชจายลวงหนา  

                                                        
15

  หากสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ณ วันที่อนุมัติสินเชื่อนั้น เปนลูกคาชั้นดี มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ และมีการผอนชําระสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ จนทําใหยอดเงินใหสินเชื่อคงคางรวมดอกเบี้ยคางรับลดลง ดังนั้นในวันที่
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชยนํายอดเงินใหสินเชื่อคงคางรวมดอกเบี้ยคางรับท่ีลดลงนั้น  
มาคํานวณอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน (Loan to value ratio – LTV ratio) ตามขอ 8.1.5 ใหมได โดยที่มูลคา
หลักประกันนั้นตองใชราคาเดิม ณ วันที่อนุมัติสินเชื่อ โดยถา LTV ratio ที่คํานวณไดเปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.1.5 ธนาคาร
พาณิชยสามารถใชน้ําหนักความเสี่ยงที่รอยละ 35 ได 
16  ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของ Mortgage insurance ที่ธนาคารพาณิชยสามารถนําการ 
ค้ําประกันมาใชประกอบการพิจารณาปรับลดน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยขางตนตอไป 
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9.1.4  สินทรัพยที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ (Mark-
to-market) 

9.1.5  รายการสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหหักออกจาก
เงินกองทุนแลว เชน คาความนิยม  สินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เปนตน 

9.2  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20  

9.2.1  รายการเงินสดระหวางเรียกเก็บซึ่งเปนรายการยอยในรายการเงินสด
ของงบดุลไดแก ตราสารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามที่อยูในระหวางเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะตอง 
เรียกเก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่งจะเรียกเกบ็ไดภายในวันทําการถัดไป เชน 
ดราฟต และเช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน  

9.2.2  เงินลงทุนในหลักทรัพย หรือหนวยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนคางรับ 
เฉพาะจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังทําสัญญาใหความคุมครองหรือตกลงเปนผูรับความเสี่ยง เชน 
กองทุนวายุภักษหน่ึง 

9.3  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

9.3.1  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนของบริษัทในกรณีดังตอไปน้ี 

 (1)  บริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน17ในกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

 (2)  บริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนท่ีธนาคาร
พาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของแตละบริษัทน้ัน  
โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุน18ในตราสารทุน
และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 119 และ 

 

                                                        
17  ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับ
แบบรวมกลุม 
18  ใหหมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคา  
19  สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได และ
ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไปลงทุนเทานั้น  
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ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 220 ของบริษัทในขอ (2) ท้ังทางตรงและทางออม21 
มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของสุทธิ (Net common 
equity tier 1)22 โดยใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 
รอยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของ
ประเภทเงินลงทุน (Pro-rata basis)23 โดยในสวนท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารน้ัน ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ
รอยละ 100 และสําหรับตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุนของบริษัทน้ันในบัญชี 
เพ่ือการธนาคาร ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพย ท้ังน้ี ในสวน
ท่ีเปนเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือการคาน้ัน ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือ
รองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

(3)  บริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือท่ีไดมา
จากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ดังน้ี 

 (3.1)  บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนับสนุนเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เชน บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ 
บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทต้ิงแอนอินฟอรเมชั่น เซอรวิส 
เปนตน 

 (3.2)  บริษัทท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี การชําระ
หน้ี การบังคับชําระหน้ี หรือการประกันใหสินเชื่อ ท่ีไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 (3.3)  บริษัทท่ีอยูระหวางการชําระบัญช ี

                                                        
20  สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได และ
ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไปลงทุนเทานั้น 
21  เงินลงทุนทางออม หมายถึง กรณธีนาคารพาณิชยทําอนุพันธทางการเงินดานตราสารทุนและดานตราสารหนี ้ซึ่งธนาคาร
พาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนีด้ังกลาว หรือมีโอกาสไดรับตราสารทุนหรือตราสารหนีด้ังกลาวมาใน
อนาคต  
22  Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธขิองธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนใน
ประเทศ ที่ไดหักรายการตาง ๆ แลวตามหลกัเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ ทั้งนี ้สําหรับกรณสีาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหนํามา
เปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนสุทธขิองสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ที่ไดหักรายการตาง ๆ แลว (Net total 
capital) ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ  
23  อางอิงตัวอยางการคํานวณตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ และเอกสารแนบ 4 ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบ
ของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
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9.3.2  หนวยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยอาจกําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงตาม ประเภท สัดสวนและจํานวนของสินทรัพยที่กองทุนของหนวยลงทุนน้ันลงทุนจริง 
(Look-through) ได โดยธนาคารพาณิชยตองสามารถคํานวณมูลคาสุทธิของสินทรัพยดังกลาวใน 
แตละวันได 

9.3.3  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ท่ีธนาคาร
พาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

9.3.4  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยประจําอื่นๆ และทรัพยสินรอการขาย 

9.3.5  สินทรัพยอื่นที่ไมไดกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอื่น  

9.4  นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 250 

9.4.1  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวา 
รอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของแตละบริษัทน้ัน (ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และบริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี) 
โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี  

 ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุน18 ในตราสารทุน 
และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทดังกลาวท้ังทางตรงและทางออม21 มาเปรียบเทียบ
กับรอยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของสุทธ ิ(Net common equity tier 
1)22 โดยใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนท่ีไมเกินรอยละ 10  
ของ Net common equity tier 1 ไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุน 
ในแตละบริษัท (Pro-rata basis)23 โดยในสวนท่ีเปนเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารน้ัน ให
ธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 250 และ ในสวนท่ีเปนเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือ
การคาน้ัน ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาด 
ของสถาบันการเงิน ท้ังน้ี หากนํ้าหนักความเสี่ยงตามประกาศดังกลาวขางตนตํ่ากวารอยละ 250  
ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงท่ีรอยละ 250 แทน 

9.5  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 
(100/8.5%) หรือเทากับรอยละ 1176.5 

9.5.1  มูลคาเงินใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีในสวนท่ีตํ่ากวา
ความเสียหายขั้นตํ่า ซึ่งธนาคารพาณิชยท่ีเปนผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยง เปนผูรับผล
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ขาดทุนในสวนแรก (First loss position) ในกรณีท่ีขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมี
การกําหนดระดับความเสียหายขัน้ตํ่า (Materiality threshold) (รายละเอียดตามเอกสาร 
แนบ 7 ขอ 5.2) 

9.5.2  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ท่ีธนาคาร
พาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

II.  กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

กรณีธนาคารพาณิชยจัดช้ันสินทรัพยและรายการนอกงบดุลประเภท I.1- I. 8 ขางตน
เปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 ยกเวนสินเช่ือเพื่อที่อยู
อาศัยตามขอ I.8.1 และ I.8.2 ที่ถูกจัดช้ันเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 100  

อยางไรก็ตาม กรณีทีลู่กหน้ีดอยคุณภาพดังกลาวม ีSpecific provision เปนสัดสวน 
ที่สูงเมื่อเทียบกับยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่ลดลงไดตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

1.  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตามเอกสารแนบ 5 - 7  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

1.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

1.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

1.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น  
และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

1.4  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น  
แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

2.  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามประเภท
ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี 
SA แตมีหลักประกันประเภท (1) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย (Commercial real estate: 
CRE) (2) อสังหาริมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Residential real estate: RRE) และ (3) ลูกหน้ี
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การคาหรือลูกหน้ีการเงินของลูกหน้ีของธนาคารพาณิชย (Receivable)24 เปนประกันเต็มจํานวน 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

2.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 15 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

2.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 15 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

2.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น  
และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

2.4  กรณีม ีSpecific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น  
แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

3.  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 ตามท่ีระบุในขอ 
I.8.1 และขอ I.8.2 ท่ีเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

3.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

3.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

4.  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ตามท่ีระบุในขอ 
I.8.2 ท่ีเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

4.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

4.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75  

4.3  กรณีม ีSpecific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

                                                        
24  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความและเกณฑปฏิบัติของหลักประกันประเภท CRE  RRE และ Receivable ของธนาคาร
พาณิชย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
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รายชื่อรัฐวิสาหกิจ1 แยกตามประเภทนํ้าหนักความเสี่ยงท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

1. รัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน แบงเปน 

1.1   รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 
(1) ธนาคารออมสิน     
(2) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
(5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(6) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(7) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
(8) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

1.2   รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงินและมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 

ก.  จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ 
1) การไฟฟานครหลวง 
2) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
3) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
4) การรถไฟแหงประเทศไทย 
5) การทาเรือแหงประเทศไทย 
6) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
7) การประปานครหลวง 
8) การประปาสวนภูมิภาค 
9) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
10) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
11) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
12) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
13) องคการเภสัชกรรม 
14) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
15) องคการสะพานปลา 
16) การกีฬาแหงประเทศไทย 
17) องคการจัดการนํ้าเสีย 

                                                        
1 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงลาสุดไดจากสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(http://www.sepo.go.th) 

เอกสารแนบ 1.1  
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ข.  จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา 
1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2) สถาบันการบินพลเรือน 
3) องคการสวนพฤษศาสตร 
4) องคการอุตสาหกรรมปาไม 
5) องคการสวนยาง 
6) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
7) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
8) องคการคลังสินคา 
9) องคการตลาด 
10) องคการสวนสัตว 
11) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

ค.  จัดต้ังโดยประกาศคณะปฏิวัติ 
1) การเคหะแหงชาติ 
2) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ง.  จัดต้ังโดยระเบียบ หรือขอบังคับ 
1) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
2) องคการสุรา กรมสรรพสามิต 
3) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
4) โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
5) สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2. รัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ไดแก 

2.1  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2.2  บริษัท ขนสง จํากัด 
2.3  บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
2.4  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
2.5  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
2.6  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
2.7  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
2.8  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
2.9  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
2.10  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
2.11  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
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2.12  บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด 
2.13  บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด 
2.14  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
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หลักเกณฑการกําหนดคาแปลงสภาพสําหรับรายการนอกงบดุลท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ 

ใหธนาคารพาณิชยแปลงรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธ ทุกรายการใหมี
มูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุล โดยคูณรายการนอกงบดุลน้ันดวยคาแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) ตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับรายการนอกงบดุลแตละ
ประเภทดังตอไปน้ี  

I.  คาแปลงสภาพสําหรับวงเงินท่ียังไมไดเบิกใช 

1.  คาแปลงสภาพรอยละ 0 

-  วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชที่ธนาคารพาณิชยสามารถยกเลิกไดทันทีโดยไมมีเงื่อนไข1   
-  วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชสําหรับการทําสัญญาอนุพันธ 

2.  คาแปลงสภาพรอยละ 20 

-  วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช ที่มีอายุตามสัญญาไมเกิน 1 ป  

3.  คาแปลงสภาพรอยละ 50 

-  วงเงินที่ยังไมไดเบิกใช ที่มีอายุตามสัญญามากกวา 1 ป 

4.  คาแปลงสภาพรอยละ 100 

-  วงเงินที่ไมเขาขายขอ 1– 3  

ทั้งน้ี  กรณีธนาคารพาณิชยสามารถระบุไดวาวงเงินที่ยังไมไดเบิกใช เปนวงเงินสําหรับ
รายการนอกงบดุลประเภทที่มีคาแปลงสภาพตํ่ากวาคาแปลงสภาพของวงเงินที่ยังไมไดเบิกใชน้ัน   
ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชคาแปลงสภาพที่ตํ่ากวาได 

II.  คาแปลงสภาพสําหรับรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืน  

1.  คาแปลงสภาพรอยละ 0 

-  ต๋ัวเงินเพื่อเรียกเก็บ 
-  ภาระผูกพันที่ธนาคารพาณิชยสามารถบอกยกเลิกไดทันทีโดยไมมีเงื่อนไข   

                                                        
1
 ในสัญญาของวงเงินใหสินเชือ่ ตองมีการระบุขอความที่ทําใหธนาคารพาณิชยมีสิทธิในการยกเลิกวงเงินไดทันทีโดยไมมีเงื่อนไข 

และสามารถยกเลิกวงเงินดงักลาวเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ การระบุ  Event of default หรือ Material adverse change clause เปน
เหตุผลในการยกเลิกสัญญานั้น ตองไมจํากัดสิทธิของธนาคารพาณิชยในการยกเลิกวงเงินเฉพาะกรณีที่ลูกหนี ้มีคุณภาพเครดิต
เสื่อมถอยหรือยกเลิกวงเงินเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเทานั้น 

เอกสารแนบ 2  
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2.  คาแปลงสภาพรอยละ 20  

-  ภาระผูกพันตามเล็ตเตอรออฟเครดิต2 ทั้งกรณี Issuing bank และ Confirming 
bank ทั้งที่มีเอกสารประกอบแลวและยังไมมีเอกสารประกอบ รวมถึง ภาระรับรองตามต๋ัวเงินคา
สินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด (Acceptances on trade bill) 

-  การคํ้าประกันการออกของ (Shipping guarantee)  

3.  คาแปลงสภาพรอยละ 50 

-  ภาระผูกพันซึ่งข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของลูกคา เชน การคํ้าประกันการ
รับเหมากอสราง การคํ้าประกันการย่ืนซองประกวดราคา (Bid bond) การคํ้าประกันการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาซื้อขาย/วาจาง (Performance bond) การคํ้าประกันการซื้อขายพัสดุ เปนตน 

-  การคํ้าประกันการชําระเงินคาภาษี เชน ภาษีนําเขา ภาษีของชาวตางประเทศที่
ทํางานในประเทศไทยและจะเดินทางออกนอกประเทศ ภาษีกรมสรรพสามิต การชําระภาษีสินคา 
ขาเขา หรือการขอคืนภาษี เปนตน   

-  การคํ้าประกันการชําระเงินคานํ้าหรือมิเตอรนํ้า คาไฟฟาหรือมิเตอรไฟฟา   
-  การคํ้าประกันการชําระเงินคาสินคา     
-  การคํ้าประกันเพื่อการเบิกเงินลวงหนา (Advance payment guarantee) 
-  การคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาอื่น เชน การคํ้าประกันบุคคลตางดาว 

เขาเมือง คํ้าประกันการใชจายผานบัตร Synergy card หรือ Star card ในการเติมนํ้ามัน เปนตน 
-  การคํ้าประกันผลงาน/คํ้าประกันคุณภาพสินคา (Retention/Warranty bond)  
-  การคํ้าประกันตอศาล เชน การคํ้าประกันเพื่อการดําเนินคดี หรือเพื่อรอ 

คําตัดสินของศาล 
-  การประกันการจําหนายตราสารหรือหลักทรัพยแบบ Firm underwriting 

4.  คาแปลงสภาพรอยละ 100 

-  การรับอาวัลต๋ัวเงิน สอดเขาแกหนาในต๋ัวเงิน  
-  การคํ้าประกันการกูยืมเงิน 
-  การคํ้าประกันการกูยืมเงินในลักษณะอื่น ซึ่งจะตองชําระหน้ีแทนโดยปราศจาก

เงื่อนไข  
-  การคํ้าประกันการขาย ขายลด หรือขายชวงลดต๋ัวเงิน 
-  การสลักหลังต๋ัวเงินแบบผูรับสลักหลังมีสิทธิไลเบี้ย (With recourse) 
-  สัญญาการซื้อสินทรัพย ซึ่งธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไข 

                                                        
2 หมายรวมถึงธุรกรรมอื่นที่มีหลักการปฏิบัติเชนเดียวกับเล็ตเตอรออฟเครดิต แตแตกตางกันในเร่ือง กระบวนการรับ-สง และ
การตรวจสอบเอกสารหรือขอมูลเก่ียวกับธุรกรรมการคาตางประเทศ ที่นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช (เชน Trade Services 
Utility) แทนการตรวจสอบโดยเจาหนาทีข่องธนาคารพาณิชย 
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-  การคํ้าประกัน การรับประกัน หรือการกอภาระผูกพันในรูปแบบใด ๆ ของ
ธนาคารพาณิชย อันเน่ืองมาจากการขายสินทรัพย 

-  ภาระผูกพันตามสัญญาขายตราสารโดยมีเงื่อนไขจะซื้อคืน (Repurchasing 
agreement)  

-  ภาระผูกพันตามสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย (Securities borrowing and 
lending)  

-  ภาระผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงการรับประกันความเสี่ยง ซึ่งไดแกสัญญาที่
ธนาคารพาณิชยรับโอนความเสี่ยงดานเครดิต หรือตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตจาก 
คูสัญญา โดยตกลงจะจายเงินจํานวนหน่ึง หรือรับความเสียหายเน่ืองจากคูสัญญาอกีฝายหน่ึงไมไดรับ
คืนเงินใหสินเช่ือ หรือเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ี หรือมีเหตุการณเปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญา (Credit event) เกิดข้ึน  

-  ภาระของลูกคาจากการรับรอง เชน ภาระจากการรับรองต๋ัวเงิน 
-  การคํ้าประกันการเพิ่มทุน หรือการคํ้าประกันในลักษณะอื่นใดเพื่อประโยชนใน

การกูยืมเงินของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
-  ภาระผูกพันอื่น ๆ ที่มิไดระบุคาแปลงสภาพไวในเอกสารแนบน้ี 
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หลักเกณฑการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงและคาแปลงสภาพสําหรับอนุพันธดานเครดิต  
(Credit derivatives)1 ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร  

1.  กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต (Protection 
seller)2 

 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับอนุพนัธดานเครดิตตามวิธีที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด โดยแบงตามประเภทของอนุพันธดานเครดิต ดังน้ี  

1.1  Credit default swaps (CDS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย CDS  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับภาระการรับ
ชดเชยความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง โดยมีคาแปลงสภาพ 
รอยละ 100  และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพยอางอิง 

1.2  Credit linked notes (CLN) : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ CLN 

ใหธนาคารพาณิชยใชคาที่มากกวาระหวาง (1) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่
คํานวณจากภาระการรับชดเชยความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพยอางอิง และ  
(2) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ที่คํานวณจากจํานวนเงินใหกูยืมหรือซื้อตราสารผาน CLN โดยใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของผูออก CLN    

1.3  First to default products : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย First to 
default swaps หรือเปนผูซื้อ First to default CLN  

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย First to default swaps 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต สําหรับมูลคาสูงสดุที่
ธนาคารพาณิชยผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตอาจจะตองจายชดเชยตามสัญญา โดยมี
คาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยอางอิงทุกรายในกลุมรวมกัน  

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ First to default CLN 

ใหธนาคารพาณิชยใชคาที่มากกวาระหวาง (1) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่
คํานวณจากมูลคาสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตอาจจะตอง 

                                                        
1  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของอนุพันธดานเครดิต (Credit derivatives) ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรม Credit derivatives  
2  หรือหมายถึง ผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง 

เอกสารแนบ 3  
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จายชดเชยตามสัญญา โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยอางอิง 
ทุกรายในกลุมรวมกัน และ (2) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณจากจํานวนเงินใหกูยืมหรือซื้อ 
ตราสาร First to default CLN โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยง  
ในฐานะผูออก First to default CLN  

ทั้งน้ี  สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ First to default products เมื่อแปลง
เปนเงินกองทุนข้ันตํ่า3จะตองไมเกินมูลคาสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยง 
ดานเครดิตอาจจะตองจายชดเชยตามสัญญาที่ใหแกผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อรองรับกลุมสินทรัพยอางอิงดังกลาวมี Rating 
จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยใหความเห็นชอบสําหรับธุรกรรม Securitisation ใหธนาคารพาณิชยเทียบเคียง Rating 
ดังกลาวกับ Rating เกรดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับธุรกรรม Securitisation4 

1.4  Proportionate CDS และ Proportionate CLN: ธนาคารพาณิชยเปน 
ผูขาย Proportionate CDS หรือเปนผูซื้อ Proportionate CLN 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย Proportionate CDS 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณผลรวมของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับภาระ 
การรับชดเชยความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยแตละรายตามอัตราสวน 
การรับประกันที่กําหนดไวตามสัญญา โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยง 
ตามประเภทของสินทรัพยอางอิงแตละรายในกลุม   

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ Proportionate CLN 

ใหธนาคารพาณิชยที่นําเงินสดไปใหกูยืมหรือซื้อตราสาร หรือเสมือนหน่ึงนําไป 
วางไวเปนประกัน ใชคาที่มากกวาระหวาง (1) ผลรวมของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับภาระการรับ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยแตละรายในกลุมตามอัตราสวนการ
รับประกันที่กําหนดไวตามสัญญา โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตาม
ประเภทของสินทรัพยอางอิงแตละราย และ (2) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณจากจํานวนเงินให
กูยืมหรือซื้อตราสาร โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงในฐานะผูออก 
Proportionate CLN 

                                                        
3  มีคาเทากับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตคูณดวยอัตราสวนเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 
4  รายละเอียดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย ซ่ึงจะปรับปรุงเนื้อหาในเร่ืองการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงใหสอดคลองกับหลักเกณฑ Basel II และ Basel III ตอไป 
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1.5  Total rate of return swaps (TRORS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย 
TRORS   

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ (1) ภาระการรับ
ชดเชยความเสียหายของสินทรัพยอางอิง โดยมีคาแปลงสภาพรอยละ 100 และใชนํ้าหนักความเสีย่งตาม
ประเภทของสินทรัพยอางอิง  และ (2) ความเสี่ยงของผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงในฐานะคูสัญญา 
TRORS ที่จะตองสงมอบสวนที่เพิ่มข้ึนของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง โดยใช Current 
exposure method (วิธี CEM) ตามที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ  

2.  กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต (Protection 
buyer)5  

                  ใหธนาคารพาณิชยอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของสินทรัพยทีต่องการปองกัน
ความเสี่ยง ตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต
ตามเอกสารแนบ 7 

 

                                                        
5  หรือหมายถึง ผูโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
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 หลักเกณฑการใชอันดับเครดิตจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก 

I.  สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs)  
ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ1 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใช Rating จาก ECAIs ดังตอไปน้ี
ในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีตามวิธี SA   

(1)  Standard and Poor’s 

(2)  Moody’s Investors Service 

(3)  Fitch Ratings 

(4)  บริษัท ฟทชเรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด (Fitch Ratings (Thailand))  

(5)  บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด (TRIS Rating) 

II.  การเทียบเคียง Rating จาก ECAIs ท่ีไดรับความเห็นชอบกับ Rating เกรดของลูกหน้ี 

ใหธนาคารพาณิชยเทียบเคียง Rating ที่ลูกหน้ีไดรับจาก ECAIs กับ Rating เกรดของ
ลูกหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามตารางที่ 1 กรณีเปน Rating ของตราสารหน้ีระยะยาว 
หรือ Rating ขององคกร หรือตามตารางที่ 2 กรณีเปน Rating ของตราสารหน้ีระยะสั้น2 เพื่อใช
เทียบเคียงกับนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทลูกหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตาม 
เอกสารแนบ 1  

 

 

                                                        
1  การใหความเห็นชอบ ECAIs และการเทียบเคียง Rating ตามประกาศฉบับนี้ ไมครอบคลุมถึงการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใช  Rating 

จาก ECAIs เทียบเคียงกับน้ําหนักความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรม Securitisation 
2  การเทียบเคียง Rating เกรดของลูกหนี้ตามตารางที่ 2 ใหใชเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของลูกหนี้ธุรกิจ

เอกชนหรือลูกหนี้ที่กําหนดน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนเทานั้น  

เอกสารแนบ 4 
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ตารางท่ี 1  Rating เกรดของลูกหน้ีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเทียบกับ Rating ของ 
            ตราสารหน้ีระยะยาว หรือ Rating ขององคกร (Long-term rating) ท่ีไดรับจาก 
 ECAIs  

Rating เกรดของลูกหนี้ S&P Moody’s Fitch 
Fitch 

(Thailand) 
TRIS 

1 AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

Aaa 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

AAA(THA) 
AA+(THA) 
AA(THA) 
AA-(THA) 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

2 A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

A+(THA) 
A(THA) 
A-(THA) 

A+ 
A 
A- 

3 BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

BBB+(THA) 
BBB(THA) 
BBB-(THA) 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

4 BB+ 
BB 
BB- 

Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

- - 

5 B+ 
B 
B- 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

BB+(THA) 
BB(THA) 
BB-(THA) 

BB+ 
BB 
BB- 

6 CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 

B+(THA) 
B(THA) 
B-(THA) 

CCC+(THA) 
CCC(THA) 
CCC-(THA) 
CC(THA) 
C(THA) 

DDD(THA) 
DD(THA) 
D(THA) 

B+ 
B 
B- 

CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D 
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ตารางท่ี 2  Rating เกรดของลูกหน้ีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเทียบกับ Rating  ของ 
               ตราสารหน้ีระยะสั้น (Short-term rating) ท่ีไดรับจาก ECAIs  (ใชเฉพาะกรณี  
               ธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนหรือลูกหน้ีที่  
               กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน) 

Rating เกรด
ของลูกหนี้ 

น้ําหนักความเส่ียง 
(รอยละ) 

S&P Moody’s Fitch 
Fitch 

(Thailand) 
TRIS 

1 20 A-1+ 
A-1 

P-1 F1+ 
F1 

F1+(THA) 
F1(THA) 

 T1+ 
T1 

2 50 A-2 P-2 F2 F2(THA) T2 
3 100 A-3 P-3 F3 F3(THA) T3 
4 150 อ่ืน ๆ3 อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ 

 
III.  หลักเกณฑการใช Rating จาก ECAIs  

ในการนํา Rating จาก ECAIs มาใชในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีตามวิธี 
SA ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ ดังน้ี    

1.  วิธปีฏิบัติในเรื่องการใช Rating จาก ECAIs  

1.1  ธนาคารพาณิชยตองใช Rating ของลูกหน้ีจาก ECAIs ที่ธนาคารพาณิชย  
เลือกใชสําหรับลูกหน้ีแตละประเภทอยางสม่ําเสมอ และใชเพื่อวัตถุประสงคทั้งในการคํานวณนํ้าหนัก
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารพาณิชยเอง ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย 
ไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเลือกปฏิบัติ (Cherry pick) ในการเลือกใช Rating เพื่อใหไดนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงที่ตํ่ากวา  

1.2  ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบวาจะใช Rating 
จาก ECAIs แหงใดในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1  
อยางนอย 15 วันกอนการใช Rating จาก ECAIs ดังกลาวในการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี
ตามวิธี SA และเมื่อมีความประสงคจะเปลี่ยนการใช ECAIs โดยใหแจงที่ฝายกํากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

1.3  ธนาคารพาณิชยตองเปดเผยขอมูลของ ECAIs ที่ธนาคารพาณิชยใชในการ
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทลูกหน้ี โดยใหปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 

 

                                                        
3  อ่ืน ๆ รวม Rating ที่เปน Non-prime และ Rating B และ C 
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2.  การกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงกรณีมีหลาย Rating   

2.1   กรณีที่ลูกหน้ีม ี1 Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารพาณิชยเลือกใช ใหธนาคาร
พาณิชยใช Rating น้ันในการพิจารณานํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีรายน้ัน 

2.2   กรณีที่ลูกหน้ีมี 2 Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารพาณิชยเลือกใช และไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงที่ตางกัน ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่สูงกวา 

2.3  กรณีทีลู่กหน้ีมีมากกวา 2 Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารพาณิชยเลือกใช  
และไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงที่ตางกัน ใหธนาคารพาณิชยนํานํ้าหนักความเสี่ยงที่ตํ่าที่สุด 2 อันดับเเรก
มาเปรียบเทียบ และเลือกใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่สูงกวา ยกเวนกรณีมี 2 Rating ข้ึนไปซึ่งไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงตํ่าที่สุดเทากัน ใหธนาคารพาณิชยเลือกใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่ตํ่าที่สุดน้ันได 

3.  การใช Rating ของตราสารและขององคกร 

3.1  กรณีม ีRating ของตราสารหรือ Rating ขององคกร 

3.1.1  กรณีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีที่มี Rating (Issue-specific 
rating) ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ตราสารหน้ีน้ันไดรับ ยกเวนกรณี
ดังตอไปน้ี   

(1)  กรณีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีของลูกหน้ีสถาบัน
การเงิน หรือลูกหน้ีที่กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน ใหธนาคารพาณิชย
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศที่ลูกหน้ีน้ัน 
จดทะเบียนจัดต้ัง ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

(2)  กรณีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นของลูกหน้ี
ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง หรือลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ใหธนาคารพาณิชย
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีระยะสั้นดังกลาวตามวิธีการในขอ 3.2.1 

3.1.2  กรณีธนาคารพาณิชยใหสินเช่ือ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอกงบดุล 
กับลูกหน้ีที่ม ีRating ขององคกร (Issuer rating) ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating 
ขององคกร ยกเวนกรณีธนาคารพาณิชยใหสินเช่ือ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอกงบดุลกับลูกหน้ี
สถาบันการเงินหรือลูกหน้ีที่กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน ใหธนาคาร
พาณิชยกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Rating ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศที่ลูกหน้ี
น้ันจดทะเบียนจัดต้ัง ตามทีก่ําหนดในเอกสารแนบ 1  
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3.2  กรณีไมมี Rating ของตราสารหรือ Rating ขององคกร 

3.2.1  สําหรับลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง หรือลูกหน้ีธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศ 

(1)  กรณีท่ีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมมี Rating  
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติดังน้ี 

(1.1)  กรณีลูกหน้ีมีตราสารหน้ีระยะยาวอ่ืนท่ีม ีRating 
คุณภาพตํ่า (เทียบเทานํ้าหนักความเสี่ยงสูงกวาหรือเทากับรอยละ 100) ใหธนาคารพาณิชยใช
นํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีระยะยาวดังกลาวมากําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีท่ี
ไมม ีRating4 หากตราสารหน้ีท่ีไมม ีRating เปนตราสารหน้ีท่ีธนาคารพาณิชยมีสิทธิเรียกรองใน
ลําดับท่ีเทาเทียม (Pari passu) หรือตํ่ากวาตราสารหน้ีท่ีมี Rating น้ัน5   

(1.2)  กรณีลูกหน้ีม ีRating ขององคกร (Issuer rating) ซึ่ง
เปน Rating ท่ีมีคุณภาพตํ่า (เทียบเทานํ้าหนักความเสี่ยงสูงกวาหรือเทากับรอยละ 100) ให
ธนาคารพาณิชยใช Rating ขององคกรดังกลาวมากําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีท่ีไมมี 
Rating ได หากตราสารหน้ีท่ีไมมี Rating เปนตราสารหน้ีท่ีธนาคารพาณิชยมีสิทธิเรียกรองใน
ลําดับท่ีเทาเทียม (Pari passu) หรือตํ่ากวาตราสารหน้ีท่ีไมดอยสิทธิ์และไมมีหลักประกัน (Senior 
unsecured) ของลูกหน้ีรายน้ัน5 

(1.3)  กรณีลูกหน้ีมีตราสารหน้ีระยะยาวอื่นที่มี Rating 
คุณภาพสูง (เทียบเทานํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวารอยละ 100) ใหธนาคารพาณิชยสามารถใช Rating 
ของตราสารหน้ีดังกลาวมากําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีที่ไมมี Rating ได หากตราสารหน้ี 
ที่ไมมี Rating เปนตราสารหน้ีที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิเรียกรองในลําดับทีเ่ทาเทียม (Pari passu)  
หรือเหนือกวาตราสารหน้ีที่มี Rating น้ัน  

(1.4)  กรณีลูกหน้ีม ีRating ขององคกรซึ่งเปน Rating ที่มี
คุณภาพสูง (เทียบเทานํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวารอยละ 100) ธนาคารพาณิชยสามารถใช Rating ของ
องคกรดังกลาวมากําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีที่ไมมี Rating ได หากตราสารหน้ีที่ไมมี 
Rating เปนตราสารหน้ีที่ไมดอยสิทธ์ิและไมมีหลักประกัน6 (Senior unsecured) เทาน้ัน  

                                                        
4    ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวที่ม ีRating คุณภาพต่ํา ที่เขาเงื่อนไขขางตน มากกวา 1 ตราสาร และมีน้ําหนัก 
ความเสี่ยงที่แตกตางกัน ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงที่สูงกวากับตราสารหนี้ที่ไมม ีRating 
5   ในกรณีทีลู่กหนี้มีทั้ง Rating ของตราสารระยะยาวอื่นที่มีคุณภาพต่ําตามขอ 3.2.1 (1.1) และ Rating ขององคกรที่มีคุณภาพ
ต่ําตามขอ 3.2.1 (1.2) โดยมีน้ําหนักความเสี่ยงที่แตกตางกัน ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงที่สูงกวากับตราสารหนี้ที ่
ไมม ีRating  

6  หมายรวมถึงตราสารหนี้ที่ไมดอยสิทธ์ิและไมไดรับการค้ําประกัน 
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หากธนาคารพาณิชยไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขในขอ 
3.2.1 (1.1) ถึง (1.4) ขางตน ธนาคารพาณิชยไมสามารถนํา Rating ของตราสารอ่ืน หรือ Rating 
ขององคกร มาใชกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีท่ีไมม ีRating น้ันได ใหธนาคาร
พาณิชยกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของตราสารหน้ีท่ีไมมี Rating ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

(2)  กรณีธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอก
งบดุลกับลูกหน้ีท่ีไมมี Rating ขององคกร ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติดังน้ี  

(2.1)  กรณีลูกหน้ีมีตราสารหน้ีระยะยาวอื่นที่มีคุณภาพตํ่า 
(เทียบเทานํ้าหนักความเสี่ยงสูงกวาหรือเทากับรอยละ 100) ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยง
ของตราสารหน้ีระยะยาวน้ันกับเงินใหสินเช่ือ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไมมี Rating7 หาก
ธนาคารพาณิชยมีสิทธิเรียกรองสําหรับเงินใหสินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลในลําดับท่ี
เทาเทียม (Pari passu) หรือตํ่ากวาตราสารหน้ีท่ีมี Rating น้ัน 

(2.2)  กรณีลูกหน้ีมีตราสารหน้ีระยะยาวอื่นที่มี Rating 
คุณภาพสูง (เทียบเทานํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวารอยละ 100) ธนาคารพาณิชยสามารถใช Rating ของ
ตราสารหน้ีดังกลาวมากําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของเงินใหสินเช่ือ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่
ไมมี Rating ได เมื่อธนาคารพาณิชยมีสิทธิเรียกรองสําหรับเงินใหสินเช่ือ เงินฝาก หรือรายการนอก 
งบดุลในลําดับทีเ่ทาเทียม (Pari passu) หรือเหนือกวาตราสารหน้ีที่มี Rating น้ัน  

หากธนาคารพาณิชยไมสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขในขอ 
3.2.1 (2.1) ถึง (2.2) ขางตน ธนาคารพาณิชยไมสามารถนํา Rating ของตราสารอ่ืน มาใชกําหนด
นํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีท่ีไมม ีRating องคกร น้ันได ใหธนาคารพาณิชยกําหนดนํ้าหนักความ
เสี่ยงของลูกหน้ีท่ีไมมี Rating องคกร ตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

3.2.2  สําหรบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน หรือลูกหน้ีท่ีกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
เหมือนลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

(1)  กรณีท่ีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไมมี Rating  
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติดังน้ี 

(1.1)  กรณีลูกหน้ีมีตราสารหน้ีระยะสั้นอื่นที่ม ีRating ซึ่งไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 กับตราสารหน้ี 
ที่ไมม ีRating ของลูกหน้ีรายน้ัน 

                                                        
7  ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีตราสารหนี้ระยะยาวที่ม ีRating คุณภาพต่ํา ที่เขาเงื่อนไขขางตน มากกวา 1 ตราสาร และมีน้ําหนัก 
ความเสี่ยงที่แตกตางกัน ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงที่สูงกวากับเงินใหสินเชื่อ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไมม ี
Rating 
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(1.2)  กรณีธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นที่ไมมี 
Rating ของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนหรือลูกหน้ีที่กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 
แตลกูหน้ีรายน้ันมีตราสารหน้ีระยะสั้นอื่นที่ม ีRating ซึ่งไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  
ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ 100 กับตราสารหน้ีระยะสั้นที่ไมมี Rating  
ที่ออกโดยลูกหน้ีรายน้ัน 

หากไมเขาเง่ือนไขในขอ 3.2.2 (1) ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ
ตามวิธีการท่ีกําหนดในขอ 3.2.1 (1) 

(2) กรณีธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อ มีเงินฝาก หรือมีรายการนอก
งบดุลกับลูกหน้ีท่ีไมมี Rating ขององคกร ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติดังน้ี 

(2.1)  กรณีที่ลูกหน้ีรายน้ันมีตราสารหน้ีระยะสั้นอื่นที่ม ีRating 
ซึ่งไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 กับเงินให
สินเช่ือ เงินฝาก หรือรายการนอกงบดุลที่ไมมี Rating ของลูกหน้ีรายน้ัน 

หากไมเขาเง่ือนไขในขอ 3.2.2 (2) ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ 
ตามวิธีการท่ีกําหนดในขอ 3.2.1 (2)  

3.3  ไมวาธนาคารพาณิชยจะใช Rating ขององคกรหรือของตราสาร Rating ที่ใช
น้ัน ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด เชน ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคางรับดวย 

3.4  ธนาคารพาณิชยจะไมสามารถใชการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตอีก หากผล 
จากการมี Credit enhancement ไดสะทอนอยูใน Rating ที่ไดรับแลว ซึ่งขอกําหนดน้ีสอดคลองกับ
หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตที่ไมอนุญาตใหมีการนับปจจัย Credit enhancement 
ซ้ําซอน 

4.  อันดับเครดิตท่ีเปนสกุลเงินทองถ่ินและสกุลเงินตางประเทศ  

 ใหธนาคารพาณิชยใช Rating ที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Foreign currency 
rating) ในการคํานวณนํ้าหนักความเสี่ยงเฉพาะลูกหน้ีที่เปนสกุลเงินตางประเทศ และใหใช Rating ที่ 
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เปนสกุลเงินทองถ่ิน (Local currency rating) ในการคํานวณนํ้าหนักความเสี่ยงเฉพาะลูกหน้ีที่เปน
สกุลเงินทองถ่ิน8 

5.  ระดับการใช Rating  

Rating ของบริษัทใดบริษัทหน่ึงในกลุมบริษัท ไมสามารถใชในการกําหนดนํ้าหนัก
ความเสี่ยงลูกหน้ีรายอื่นที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกันได 

6.  Unsolicited rating 

6.1  ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใช Unsolicited 
rating หรือ Rating ที่ ECAIs ไดจัดทําข้ึนโดยที่ลกูคาไมไดเปนผูรองขอให ECAIs จัดทํา ลูกคาไมได
จายเงินให กับ ECAIs เพื่อใหจัดทํา Rating ให หรือ Rating ที่ ECAIs จัดทําโดยที่ลูกคาผูไดรับ 
การจัดอันดับไมไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําอันดับเครดิต เชน ECAIs ใชแตขอมูลที่ลูกคา
เปดเผยแกสาธารณะเทาน้ันในการจัดทําอันดับเครดิต ยกเวน กรณี Rating ของลูกหน้ีภาครัฐบาล
และธนาคารกลางใหใช Unsolicited rating ได  

6.2  หากเกิดกรณีที ่ECAIs ใช Unsolicited rating เพื่อกดดันใหบริษัทตาง ๆ เขา 
รับการจัดอันดับเครดิต (Solicited rating) ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาทบทวนการ
อนุญาตใหใช Rating จาก ECAIs ดังกลาว  

                                                        
8  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเขารวมในการใหสินเชื่อโดยสินเชื่อนี้ไดรับการค้ําประกันในเร่ือง การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Convertibility) 
และการโอนความเสี่ยง  (Transfer risk) จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ตามเอกสาร
แนบ 1 หัวขอ I.3.1  ธนาคารแหงประเทศไทยถือวาความเสี่ยงจาก Convertibility และ Transfer risk ไดมีการปรับลดทั้งหมด  ดังนั้น 
ใหธนาคารพาณิชยใช Rating ของผูกูที่เปนสกุลเงินทองถิ่นไดในสวนยอดหนี้ที่ไดรับการค้ําประกันจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ ในการคํานวณน้ําหนักความเสี่ยง แทนที่จะใช Rating ที่เปนสกุลเงินตางประเทศ สวนยอดหนี้ที่ไมไดรับการค้ําประกัน ใหใช
น้ําหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่เปนสกุลเงินตางประเทศ 
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยหลักประกันทางการเงิน  

ธนาคารพาณิชยสามารถนําหลักประกันทางการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
มาใชในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตได ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
ข้ันตํ่าและวิธีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังตอไปน้ี  

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการนําหลักประกันทางการเงินมาปรับลด 
ความเสี่ยงดานเครดิต 

1.1   หลักประกันที่รับมาเปนประกันหรือที่ไดรับโอนมาเปนประกันน้ันธนาคาร
พาณิชยตองมีสิทธิที่จะขายหรือดําเนินการตามกฎหมายไดในเวลาอันควรเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี  
มีหน้ีสินลนพนตัว (Insolvency) หรือลมละลาย (Bankruptcy) และธนาคารพาณิชยจะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่สําคัญทุกข้ันตอนเพื่อใหสามารถดําเนินการตามกฎหมายกับหลักประกันน้ัน ๆ ได เชน 
การลงทะเบียนกับนายทะเบียน เปนตน 

1.2  ธนาคารพาณิชยตองมีวิธีในการประเมินและตรวจสอบวา หลักประกันตองไม
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหน้ีอยางมีนัยสําคัญ เชน ไมนับ
หลักทรัพยที่ออกโดยลูกหน้ีเองหรือผูทีเ่กี่ยวของกับลูกหน้ีมาเปนหลักประกัน เพราะถือวาไมสามารถ
ปองกันความเสี่ยงไดอยางมีประสทิธิภาพ  

1.3  ธนาคารพาณิชยตองกําหนดกระบวนการและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี เพื่อใหมั่นใจไดวาธนาคารพาณิชยมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันไดทันท ี

1.4  กรณีที่ฝากหลักประกันไวที่ผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย (Custodian) 
ธนาคารพาณิชยตองมั่นใจวาผูดูแลและเก็บรักษาหลักประกันมีกระบวนการที่รัดกุมในการแยก
หลักทรัพยที่เปนหลักประกันของบุคคลอื่นที่ฝากไวออกจากสินทรัพยของตนเอง 

1.5  ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนสําหรับธุรกรรมที่มีหลักประกันทั้ง 
สองขา เชน ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืน และธุรกรรมยืม/ใหยืม
หลักทรัพย (Repo-style transaction) เชนเดียวกันกับการวางหลักประกันสําหรับธุรกรรม 

 

 

เอกสารแนบ 5  
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อนุพันธนอกตลาดและการใหกูยืมอื่น ๆ1 

1.6  กรณีที่ธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนตัวแทนหรือนายหนา (Agent) ในการทํา
ธุรกรรม Repo-style transaction ใหกับลูกคาของธนาคารพาณิชยและมีบุคคลอื่นเปนคูสัญญา โดย
ธนาคารพาณิชย เปนผูคํ้าประกันวาบุคคลอื่นที่เปนคูสัญญากับลูกคาจะไมผิดนัดชําระหน้ี ซึ่งธนาคาร
พาณิชยจะมีความเสี่ยงเสมือนธนาคารพาณิชยเปนคูสัญญากับลูกคาเอง ใหธนาคารพาณิชยคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาวดวย 

2.  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงิน 

2.1  สําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชวิธี
คํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงินได 2 วิธี ไดแก (1) วิธี Simple 
และ (2) วิธี Comprehensive  ทั้งน้ี เมื่อธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีใดแลวตองใชวิธีการดังกลาวกับ 
ทุกฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร  

2.2  สําหรับฐานะในธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธนอกตลาด (OTC derivatives) 
และธุรกรรม Repo-style transaction ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา ซึ่งธนาคารพาณิชยตองคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับคูสัญญา (Counterparty credit risk) ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี 
Comprehensive เทาน้ัน 

2.3  ธนาคารพาณิชยที่ตองการหักกลบหน้ีระหวางฐานะของธุรกรรม  
Repo-style transaction ที่อยูในบัญชีเพื่อการคาและฐานะที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคารซึ่งอยู
ภายใตสัญญาหักกลบหน้ีหลัก (Master netting agreement) เดียวกัน ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี 
Comprehensive เทาน้ัน ในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีการที่กําหนดในขอ 5.1 (4) 
หรือ 5.1 (5)  

                                                        
1  ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยทํา (1) ธุรกรรม Repo กับคูสัญญา ก. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยกูยืมเงินจากคูสัญญา ก. โดยให 
ตราสาร a เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรม Reverse-Repo กับคูสัญญา ข. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยใหกูยมืเงินแกคูสัญญา ข.  
โดยไดรับตราสาร b เปนหลักประกัน   ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินกองทุนสําหรับทั้งสองธุรกรรม  โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น 
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย อยูที่กรณีที่ตราสาร a ที่นําไปวางเปนประกันมีมูลคามากกวาเงินสดที่ไดรับจากคูสัญญา ทั้งนี ้ธนาคาร
พาณิชยยังคงตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของผูออกตราสาร a ดวย สวนธุรกรรม (2) ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยอยูที่
การใหกูยืมเงินเหมือนสินเชื่อปกติ โดยมีหลักประกันเปนตราสาร b ซ่ึงอาจมีการเสื่อมของมูลคาตราสาร b ได 
-  ธุรกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดแก ธุรกรรม Securities borrowing and lending (SBL) ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยทํา 
(1) ธุรกรรมยืมตราสาร A จากคูสัญญา ค. โดยใหตราสาร B เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรมใหยืมตราสาร C แกคูสัญญา ง. โดย
ไดรับตราสาร D เปนหลักประกัน  ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินกองทุนสําหรับทั้งสองธุรกรรม  โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น  
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยอยูที่คูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักประกัน B ที่ ธนาคารพาณิชยนําไปใชเปนหลักประกันในการกูยืม 
ตราสาร A  ซ่ึงอาจมีมูลคามากกวาตราสาร A สวนธุรกรรม (2) ความเสีย่งของธนาคารพาณิชยอยูที่คูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักทรัพย 
C ที่ ธนาคารพาณิชยใหยืมไป ซ่ึงอาจมีมูลคามากกวาตราสาร D ที่ธนาคารพาณิชยรับเปนประกัน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยยังคงตองดํารง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของผูออกตราสาร B และตราสาร C ดวย 
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2.4  ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงวิธีที่ธนาคาร
พาณิชยจะเลือกใชในการปรับลดความเสี่ยงดวยหลักประกันทางการเงิน หรือเมื่อธนาคารพาณิชยมี
ความประสงคจะเปลี่ยนวิธีที่เลือกอยูเดิมเปนอีกวิธี ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองไดรับความเห็นชอบ 
จากธนาคารแหงประเทศไทยกอน ในกรณีดังน้ี 

(1)  ธนาคารพาณิชยจะใชวิธี Comprehensive และใชคาปรับลดที่ธนาคาร
พาณิชยประมาณคาเอง (Own estimates for haircut) เน่ืองจากธนาคารพาณิชยตองผานเกณฑ
มาตรฐานข้ันตํ่าตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดกอนการใชจริง 

(2)  ธนาคารพาณิชยจะเปลี่ยนจากวิธี Comprehensive มาเปนวิธี Simple 
ซึ่งเปนวิธีที่ซับซอนนอยกวา ซึ่งโดยปกติธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาต เวนแตธนาคารพาณิชย 
มีเหตุผลและความจําเปน เชน ธนาคารพาณิชยไมผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในการใชวิธี 
Comprehensive และผูตรวจการสถาบันการเงินสั่งการใหธนาคารพาณิชยกลับไปใชวิธี Simple หรือ
กรณีที่ธนาคารพาณิชยลดขนาดธุรกิจ ซึ่งเปนการไมคุมทีธ่นาคารพาณิชยจะใชวิธี Comprehensive 
เปนตน  

3.  ประเภทของหลักประกันทางการเงิน (Eligible financial collateral) 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชหลักประกันทางการเงิน ซึ่ง
มีคุณสมบัติเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย และสามารถหามูลคาหรือราคาตลาดเพื่อนํามาปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรับแตละวิธี ดังตอไปน้ี  

3.1  หลักประกันทางการเงินกรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Simple ประกอบดวย 

(1)  เงินสด เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยผูใหกู บัตรเงินฝาก (Certificate of 
deposit) หรือต๋ัวเงินเพื่อกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยผูใหกู2 รวมทั้ง เงินสดที่ธนาคาร
พาณิชยไดรับเปนประกันจาก Credit linked notes  First to default CLN และ Proportionate 
CLN ที่ธนาคารพาณิชยออกเพื่อโอนความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีในบัญชีเพื่อการธนาคาร  

(2)  ทองคํา 

(3)  ตราสารหน้ีที่ม ีRating ซึ่งไดรับจากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก
(External credit assessment institutes : ECAIs) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ซึ่งม ี
ผูออกตราสาร ดังน้ี 

                                                        
2  สําหรับกรณีที่เงินฝาก บัตรเงินฝากหรือตั๋วเงินเพ่ือกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยผูใหกู ไดฝากไวกับสถาบันการเงินอ่ืน 
ในลักษณะที่เปน Non-custodial arrangement และไดจํานําหรือโอนสิทธิเงินฝากดังกลาวใหแกธนาคารพาณิชยผูใหกู ซ่ึงการจํานํา
หรือโอนสิทธิดงักลาวไมมีเงื่อนไขและไมสามารถยกเลิกได ใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงสําหรับยอดธุรกรรมสวนที่มีหลักประกันตาม
น้ําหนักความเสี่ยงของสถาบันการเงินอ่ืนซ่ึงเปนผูดูแลรักษาเงินฝาก 
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(3.1)  รัฐบาลและธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ (Non-central government public sector entities : PSEs) ที่ผูกํากับดูแลกําหนดให
ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral 
development banks : MDBs) ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 โดยตราสารหน้ีที่จะนํามาเปน
หลักประกันทางการเงินตองมี Rating ดีกวาหรือเทียบเทากับ Rating เกรด 4 ข้ึนไป 

(3.2)  ผูออกตราสารอื่น ๆ เชน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย  
ธุรกิจเอกชน PSEs ที่ผูกํากับดูแลกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน   
PSEs ที่ผูกํากับดูแลกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน MDBs ที่ไมไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 โดยตราสารหน้ีที่จะนํามาเปนหลักประกันทางการเงินตองมี Rating ดีกวา
หรือเทียบเทากับ Rating เกรด 3 ข้ึนไป 

(3.3)  ตราสารหน้ีระยะสั้นซึ่งออกโดยผูออกตราสารขางตนที่มี Rating 
ดีกวาหรือเทียบเทากับ Rating เกรด 3 ข้ึนไป 

(4)  ตราสารหน้ีที่ไมมี Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหความ
เห็นชอบ ซึ่งมีลักษณะทุกขอ ดังน้ี 

(4.1)  ผูออกตราสารเปนรัฐบาลและธนาคารกลาง PSEs ที่ผูกํากับดูแล
กําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล สถาบันการเงิน PSEs ที่เปนสถาบันการเงิน  
และตราสารหน้ีของ PSEs ซึ่งรัฐบาลคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวน   

(4.2)  จดทะเบียนในตลาดรองตราสารหน้ีที่เปนที่ยอมรับ  

(4.3)  มีฐานะไมดอยสิทธ์ิ (Senior debt)  

(4.4)  ตราสารหน้ีอื่นๆ ทุกประเภทที่มี Rating ซึ่งออกโดยผูออกตราสาร
ขางตน  ซึ่งมีลําดับการไดรับชําระหน้ีเดียวกันกับตราสารหน้ีที่ไมม ีRating ที่จะนํามาเปนหลักประกัน
ทางการเงินตองมี Rating ดีกวาหรือเทียบเทากับ Rating เกรด 3 ข้ึนไป  

(4.5)  ไมปรากฏขอมูลที่เปนเหตุใหธนาคารพาณิชยพิจารณาไดวา 
ตราสารหน้ีดังกลาว ควรมี Rating ตํ่ากวา Rating เกรด 3  

(5)  ตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrant) และหุนกู 
แปลงสภาพ ที่รวมอยูในดัชนีของตลาดหลักทรัพยหลัก (Main index)  ซึ่งในกรณีของประเทศไทย 
หมายความวา ตราสารทุนและหุนกูแปลงสภาพที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด ทั้งน้ี 
ไมรวมหุนที่ปรากฏอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for alternative investment: 
MAI) 
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(6)  หนวยลงทุนที่ลงทุนในตราสารที่เปนหลักประกันทางการเงินขางตนและ 
มีการกําหนดราคาตลาดที่เปดเผยเปนการทั่วไปทุกวัน 

3.2  หลักประกันทางการเงินกรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Comprehensive 
ประกอบดวย 

(1)  หลักประกันทางการเงินทุกประเภททีธ่นาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใน
วิธี Simple ที่กลาวขางตน 

(2)  ตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน และหุนกูแปลงสภาพ  
ที่ไมรวมอยูในดัชนีของตลาดหลักทรัพยหลักแตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เปนที่ยอมรับ3  

(3)  หนวยลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุนในขอ 3.2 (2) 

4.  การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี Simple 

4.1  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีใชวิธี Simple  

(1)  ลูกหน้ีตองนําหลักประกันทางการเงินมาวางเปนประกันอยางนอยตลอด
อายุของภาระหน้ี กลาวคือ ตองไมมีความเเตกตางของอายุสัญญา (Maturity mismatch) ตาม
ความหมายที่ระบุในเอกสารแนบ 9  

(2)  ตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมของหลักประกันทางการเงินอยางนอย 
ทุก 6 เดือน โดยใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมูลคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน 

4.2  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงตามวิธี Simple 

(1)  กรณีสินทรัพยในงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรมซึ่งหมายถึง ยอดสินทรัพย
หักดวยเงินสํารองที่กันไวแลว (Specific provision) ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดังน้ี 

(1.1)  ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทางการเงิน 
โดยอางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี 

                                                        
3  ในกรณีของประเทศไทย หมายความวา ตราสารทุนซ่ึงรวมถึงหุนกูแปลงสภาพที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด ทั้งนี้  
ไมรวมหุนที่ปรากฏอยูในดัชนี MAI 
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(1.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยง
ของลูกหน้ี 

(2)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

ใหธนาคารพาณิชยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่งหมายถึง จํานวนเงิน
ตามสัญญา หัก Specific provision แลวคูณดวยคาเเปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) 
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

(2.1)  ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน คูณดวยคาแปลงสภาพของรายการนอกงบดุลที่จะปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยคูณยอดสุทธิดังกลาว ดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกัน 
ทางการเงิน โดยอางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี 

(2.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยนําไปคูณกับนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงของลูกหน้ี 

(3)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ 

ใหธนาคารพาณิชยแบงยอดสุทธิของธุรกรรมซึ่งหมายถึง มูลคา
เทียบเทาสินทรัพยในงบดุลหักดวย Specific provision ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดังน้ี 

(3.1)  ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมคีาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทางการเงิน 
โดยอางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของคูสัญญา 

(3.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยง
ของคูสัญญา   

4.3  นํ้าหนักความเสี่ยงขั้นตํ่าสําหรับยอดสุทธิสวนท่ีมีหลักประกันตามวิธี 
Simple 

นํ้าหนักความเสี่ยงของยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกันจะตองไมตํ่ากวารอยละ 20 
ยกเวนกรณีตอไปน้ี  
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(1)  ธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 สําหรับ 
ยอดสุทธิของธุรกรรมสวนที่มีหลักประกัน ในกรณีตอไปน้ี 

(1.1)  ธุรกรรม Repo-style transaction ที่มีคูสัญญาเปนผูมีบทบาท
หลักในตลาด (Core market participant)4 และเขาเงื่อนไขตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ดังตอไปน้ี  

(1.1.1)  ยอดหน้ีและหลักประกันตองเปนเงินสด หรือเปนตราสาร 
ที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีนํ้าหนัก
ความเสี่ยงเทากับ 0  

(1.1.2)  ยอดหน้ีและหลักประกันตองเปนเงินสกุลเดียวกัน 

(1.1.3)  เปนธุรกรรมประเภท Overnight หรือทั้งยอดหน้ีและ
หลักประกันมีการประเมินมูลคายุติธรรม และ Remargin ทุกวัน  

(1.1.4)  กรณีคูสัญญาไมสามารถนําหลักประกันมาเพิ่ม (Remargin) 
ได ระยะเวลาระหวางการประเมินมูลคายุติธรรมครั้งสุดทายกอนที่จะไมสามารถ Remargin จนถึงวันที่
บังคับขายหลักประกัน (Liquidation) ตองไมเกิน 4 วันทําการ 

(1.1.5)  ธุรกรรมมีการชําระราคาผานระบบการชําระราคา 
(Settlement system) ที่เปนที่ยอมรับสําหรับธุรกรรมประเภทดังกลาว 

(1.1.6)  เอกสารหรือสัญญาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานที่ใชกัน
ในตลาดสําหรับธุรกรรมประเภทน้ี 

(1.1.7)  เอกสารหรือสัญญาที่ใชในการทําธุรกรรมน้ีตองระบุวา หาก
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา เชน ไมชําระเงินสด หรือสงมอบหลักทรัพยหรือมารจิ้น (Margin) 
ตามที่ระบุไว ใหถือวาเลิกธุรกรรมทันท ี

(1.1.8)  กรณีมีเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการ
ชําระหน้ี (Default event) ไมวากรณีที่คูสัญญามีหน้ีสินลนพนตัวหรือลมละลาย  ธนาคารพาณิชยตองมี
สิทธิบังคับหลักประกันตามกฎหมายไดโดยทันที เพื่อประโยชนของธนาคารพาณิชยเอง 

                                                        
4  ผูมีบทบาทหลักในตลาดประเทศไทย (Core market participant) ประกอบดวย 1) รัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท 2) สถาบันการเงินภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย และบริษัท
หลักทรัพย 3) สถาบันการเงินอ่ืน รวมถึงบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 20  4) กองทุนรวมที่มี
การกํากับดูแลโดยทางการในเร่ืองเงินกองทุน 5) กองทุนบําเหน็จบํานาญที่มีการกํากับดูแลโดยทางการ และ 6) สํานัก/องคกรหักบัญชีที่
เปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไมรวมธุรกิจเอกชนตางชาติที่ประกอบธุรกรรมในประเทศไทย  สําหรับ Core market participant ในตางประเทศ 
ใหใชรายชื่อ Core market participant ที่กําหนดโดยผูกํากับดูแลของประเทศนั้น สําหรับกรณีที่ประเทศนั้นไมไดกําหนด Core 
market participant ใหธนาคารพาณิชยยื่นคําขอมายังธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี 
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(1.2)  สัญญาอนุพันธนอกตลาดที่มีการประเมินมูลคายุติธรรมทุกวัน 
และมีหลักประกันเปนเงินสดรวมทั้งเปนสกุลเงินเดียวกับยอด สุทธิของธุรกรรม 

(1.3)  หลักประกันทีเ่ปนเงินสด หรือหลักประกันคลายเงินสดตามขอ 
3.1 (1) ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับยอดสุทธิของธุรกรรม 

(1.4)  หลักประกันที่เปนหลักทรัพยของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ 0 โดยมูลคา
ของหลักประกันไดถูกคิดลดดวยอัตรารอยละ 20 แลว และหลักประกันดังกลาวเปนสกุลเงินเดียวกับ
ยอดสุทธิของธุรกรรม 

(2)  ธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 10 สําหรับ
ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ในกรณีตอไปน้ี 

(2.1)  ธุรกรรม Repo-style transaction ที่เขาเงื่อนไขนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 0 ขางตน แตคูสัญญาไมใช Core market participant 

(2.2)  สัญญาอนุพันธนอกตลาดทีม่ีการประเมินมูลคายุติธรรมทุกวัน 
และมีหลักประกันเปนหลักทรัพยของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ 0 รวมทั้งเปนสกุลเงินเดียวกับยอดสุทธิ
ของธุรกรรม 

5.  การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี Comprehensive 

ใหธนาคารพาณิชยปรับลดมูลคาหลักประกันทางการเงิน หรือปรับเพิ่ม 
ยอดสุทธิของธุรกรรม (Haircut) โดยคํานึงถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดที่อาจเกิดข้ึน 
ในอนาคต รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกัน
ทางการเงินอยูในสกุลเงินที่ตางกัน กอนที่จะนํายอดสุทธิของธุรกรรมภายหลังการปรับลดไปคํานวณ 
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามวิธีการปรับลดความเสี่ยงตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปน้ี   

5.1  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงตามวิธี Comprehensive 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยการคูณนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงของลูกหน้ีหรือคูสัญญาตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 1 ดวยยอด
สุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยงดวยหลักประกันทางการเงิน (E*) ที่คํานวณไดตามขอ 5.1 (1) –  
5.1 (5) 
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ทั้งน้ี คา E* ถือเปนยอดสุทธิของธุรกรรมสวนที่ไมมีหลักประกันทางการเงิน 
ซึ่งจะถูกนําไปคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีหรือคูสัญญาเพื่อคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยง สําหรับ
ผลตางระหวางยอดสุทธิของธุรกรรมกับคา E* ถือเปนยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกันทางการเงินซึ่งมี
มูลคาเทียบเทาเงินสดจากการปรับดวยคาปรับลดแลว จึงถือวามีนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ซึ่งตางจาก
วิธี Simple ที่ธนาคารพาณิชยยังคงตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยง สําหรับยอดธุรกรรมสวนที่มีหลักประกัน
ทางการเงิน เน่ืองจากไมไดมีการปรับลดมูลคาหลักประกันทางการเงินดวยคาปรับลด 

กรณีที่หลักประกันทางการเงินเปนกลุมของสินทรัพย คาปรับลดของกลุม

สินทรัพยดังกลาวจะเทากับ H =  ai Hi  โดย ai คือ นํ้าหนักของสินทรัพยแตละตัวในกลุมสินทรัพย
น้ัน และ Hi คือ คาปรับลดสําหรับสินทรัพยน้ัน ๆ  

(1)  กรณีธุรกรรมเปนรายการสินทรัพยในงบดุล 

E* = max {0, {[(E - SP)  x  (1 + He)] –[ C  x  (1 - Hc - Hfx)]}} 

โดย 

(2)  กรณีธุรกรรมเปนรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืนท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

E* = max {0, {[(NPA-SP) x (1+He) x CCF] – [C x (1-Hc-Hfx) x CCF]}} 

โดย 

E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน) 

NPA = จํานวนเงินตามสัญญาของรายการนอกงบดุล (Notional principal amount)  

SP = Specific provision 

He = คาปรับลดตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับยอดสุทธิของธุรกรรม 

CCF = คาแปลงสภาพของรายการนอกงบดุล 

C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

Hc = คาปรับลดตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับหลักประกันทางการเงิน 

E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน) 

E = ยอดธุรกรรมกอนหัก Specific provision และมูลคาหลักประกันทางการเงิน 

SP = Specific provision 

He = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับยอดสุทธิของธุรกรรม 

C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

Hc = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับหลักประกันทางการเงิน 

Hfx = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 
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Hfx = คาปรับลดตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 

(3)  กรณีธุรกรรมเปนรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ 

E* = max {0, {(CEA – SP) – [C x (1 - H c - Hfx)]}} 

โดย 

E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน) 

CEA = มูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลที่คํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ กอนหัก Specific provision และมูลคาหลักประกันทางการเงิน (Credit 
equivalent amount) 

SP = Specific provision 

C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

Hc = คาปรับลดตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับหลักประกันทางการเงิน 

Hfx = คาปรับลดตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 

(4)  กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยูภายใต Master 
netting agreement  

ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบหน้ีภายในคูสัญญาเดียวกันได หาก
เปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดทุกขอ ดังตอไปน้ี   

(4.1)  คูสัญญาที่ไมไดเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตองมีสิทธิในการเลิกสัญญา
และเลิกทําธุรกรรมทุกธุรกรรมตามที่ระบุไวในสัญญาไดภายในระยะเวลาอันควร เมื่อเกิดเหตุการณที่
เกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ี ซึ่งรวมถึงกรณีคูสัญญามีหน้ีสินลนพนตัวหรือลมละลาย 

(4.2)  สามารถหักกลบผลกําไรขาดทุนจากการทําธุรกรรมไดเมื่อ 
เลิกสัญญาหรือเลิกทําธุรกรรม เพื่อใหมีจํานวนสุทธิเพียงจํานวนเดียวที่คูสัญญาฝายหน่ึงเปนหน้ี 
อีกฝายหน่ึง 

(4.3)  อนุญาตใหมีการขายหลักทรัพยที่เปนหลักประกันทางการเงิน 
โดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ี  
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(4.4)  มีผลบังคับตามกฎหมาย (รวมถึงสิทธิที่เกิดในขอ (4.1) - (4.3)  
ที่กลาวขางตน) ในประเทศน้ัน ๆ เมื่อเกิดเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหน้ี ไมวา
คูสัญญาจะมีหน้ีสินลนพนตัวหรือลมละลายหรือไมก็ตาม 

ทั้งน้ี  ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบหน้ีระหวางฐานะในบัญชี 
เพื่อการธนาคารและบัญชีเพื่อการคาได หากเปนไปตามเงื่อนไขขอ (4.5) และ (4.6) ดังตอไปน้ี 

(4.5)  ทุกธุรกรรมมีการประเมินมูลคายุติธรรมทุกวัน และ  

(4.6)  หลักประกันเปนหลักประกันทางการเงินในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ที่เขาเกณฑของหลักประกันทางการเงินที่อนุญาตใหใชปรับลดความเสี่ยงได 

วิธีการคํานวณ E* สําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยู
ภายใต Master netting agreement มีดังน้ี 

E* = max {0, [((E) - (C)) + (Es x Hs) + (Efx x Hfx)]} 

โดย 

E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง (หลังหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน) 

E = ยอดสุทธิของธุรกรรมกอนหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน 

C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 

Es = คาสัมบูรณ (Absolute value) ของฐานะสุทธิในหลักทรัพยใด ๆ 

Hs = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับ Es 

Efx = คาสัมบูรณของฐานะสุทธิในสกุลเงินที่แตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการชําระหน้ี 

Hfx = คาปรับลดตามเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดกรณีมีความแตกตางดานสกุลเงิน
ของยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน 

(5)  กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยูภายใต Master 
netting agreement และประมาณคาปรับลดโดยใชแบบจําลอง Value-at-risk (VaR)  

ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชแบบจําลอง VaR ในการคํานวณ 
คาปรับลดสําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยูภายใต Master netting agreement ซึ่ง
เขาเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 5.1 (4) ได โดยวิธีการคํานวณ E* สําหรับธุรกรรม Repo-style 
transaction ซึ่งอยูภายใต Master netting agreement และประมาณคาปรับลดโดยใชแบบจําลอง 
Value-at-risk (VaR) มีดังน้ี 

E* = max {0,[( E-  C)+ ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง VaR]} 

โดย 
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E* = ยอดสุทธิของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง  
E = ยอดสุทธิของธุรกรรมกอนหักมูลคาหลักประกันทางการเงิน 
C = มูลคาของหลักประกันทางการเงิน 
ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง VaR คือ ตัวเลข VaR ของวันกอนหนา 

  5.2  วิธคํีานวณคาปรับลด (Haircut)   

ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชคาปรับลดสําหรับยอดสุทธิของธุรกรรมและ
หลักประกันทางการเงินภายใตวิธี Comprehensive ได 2 ประเภท คือ (1) คาปรับลดมาตรฐานที่
กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (Standard supervisory haircut) ตามรายละเอียดในขอ 5.2.1 
และ (2) คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง (Own estimates for haircut) ตามรายละเอียด
ในขอ 5.2.2 ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทยอย ไดแก (1) คาปรับลดที่คํานวณจากคาความผันผวนของราคา
ตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน และ (2) คาปรับลดที่คํานวณจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR)  

ทั้งน้ี เมื่อธนาคารพาณิชยเลือกใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเองแลว ธนาคารพาณิชยตองใชคาปรับลด 
ประเภทดังกลาวกับหลักประกันทุกประเภท5  

5.2.1  คาปรับลดมาตรฐานท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
(Standard supervisory haircut)  

(1)  ใหธนาคารพาณิชยใชคาปรับลดมาตรฐาน ตามประเภทของ 
ผูออกตราสาร อายุสัญญาคงเหลือของตราสาร และ Rating ที่ไดรับจาก ECAIs ตามตารางตอไปน้ี  
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดภายใตสมมุติฐานวา มีการประเมินมูลคายุติธรรมหรือ มีการ
Remargin ตราสารทุกวัน และระยะเวลาการถือครอง (Holding period) ตราสารเทากับ 10 วัน 
ทําการ  

                                                        
5  ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดกําหนดวาธนาคารพาณิชยที่เลือกคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA หรือ วิธี IRB 
จะตองใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย หรือคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง  แตถาธนาคาร
พาณิชย เลือกที่จะประมาณคาปรับลดเอง ธนาคารพาณิชยตองสามารถคํานวณคาปรับลดดังกลาวครอบคลุมหลักประกันทางการเงิน
ทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชยใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ยกเวนประเภทหลักประกันสําหรับพอรตที่ไมมีนัยสําคัญ (Immaterial 
portfolio) ธนาคารพาณิชยอาจใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยได 
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ตารางท่ี 1  คาปรับลดมาตรฐานท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับวิธี
Comprehensive 

                             หนวย: รอยละ 
คุณลักษณะของหลักประกัน 

ทางการเงิน 
อายสุัญญา
คงเหลือ 

ผูออกตราสารเปนรัฐบาล6 ผูออกตราสารอ่ืน ๆ 

Rating เกรด 1  1 ป 0.5 1 
> 1 ปแต  5 ป 2 4 

> 5 ป 4 8 
- Rating เกรด 2 และ 3  
- ตราสารหน้ีท่ีไมมี Rating ตามท่ีได
กําหนดในขอ 3.1 (4) 

 1 ป 1 2 
> 1 ปแต  5 ป 3 6 

> 5 ป 6 12 
Rating เกรด 4 ของหลักทรัพยรัฐบาล 
 

ทุกอาย ุ 15  

ตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หุนกูแปลงสภาพ 
ท่ีรวมอยูในดัชนีของตลาดหลักทรัพยหลัก7 และทองคํา 

15 

ตราสารทุนรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หุนกูแปลง
สภาพ และท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีเปนท่ียอมรับ 
แตไมไดอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยหลัก8 

25 

หนวยลงทุนของกองทุนรวม คาปรับลดสูงสุดของหลักทรัพยท่ี 
กองทุนสามารถลงทุนได 

เงินสดหรือหลักประกันคลายเงินสดตามขอ 3.1 (1) ซ่ึงเปน
สกุลเงินเดียวกันกับยอดสุทธิของธุรกรรม  

0 

กรณีมีความแตกตางดานสกุลเงินของยอดสุทธิของ 
ธุรกรรมและหลักประกันทางการเงิน (Currency mismatch)  

8 

(2)  กรณีธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยประเภทที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไมไดอนุญาตใหใชเปนหลักประกันทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิต 
ใหธนาคารพาณิชยใชคาปรับลดเทากับกรณีตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่เปนที่
ยอมรับแตไมไดรวมอยูในดัชนีตลาดหลักทรัพยหลัก 

                                                        
6  รวมถึง PSEs ที่ผูกํากับดูแลกําหนดใหใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล MDBs ที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 0 และ 
กรณีหลักประกันเปนตราสารหนี้ PSEs ซ่ึงรัฐบาลค้ําประกันเงินตนและดอกเบ้ียเต็มจํานวน 
7  ในกรณีประเทศไทยหมายความวา หุนทุกตัวที่ประกอบเปนดัชนี SET 100  
8  ในกรณีประเทศไทยหมายความวา หุนทุกตัวที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แตไมนับรวมหุนที่ประกอบ
เปนดัชนี SET 100 และหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI 
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(3)  กรณีสมมุติฐานของคาปรับลด9 ดังกลาวขางตน มีความไม
สอดคลองกับระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า และเงื่อนไขในเรื่องความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือ
การ Remargin ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับธุรกรรมประเภทตาง ๆ ตามตารางที่ 2 
ในขอ 5.3 ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรับลดดังกลาวขางตนตามวิธีที่กําหนดในขอ 5.3 (3) ดวย  

5.2.2  คาปรับลดท่ีธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง (Own estimates for 
haircut)  

ธนาคารพาณิชยที่จะประมาณคาปรับลดเอง (Own estimates for 
haircut) ภายใตวิธี Comprehensive จะตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 
กอนการใชวิธีการดังกลาวในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต และตองสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑ
มาตรฐานข้ันตํ่าตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถคํานวณ 
คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเองได 2 วิธี ดังตอไปน้ี  

(1)  คาปรับลดท่ีคํานวณจากคาความผันผวนของราคาตลาดและ 
อัตราแลกเปลี่ยน  

ใหธนาคารพาณิชยประมาณคาปรับลดโดยไมมีการพิจารณาถึง 
คาความสัมพันธระหวางราคาหลักประกัน อัตราแลกเปลี่ยน และยอดสุทธิของธุรกรรมสวนที่ไมมี
หลักประกันทางการเงิน ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังน้ี 

(1.1)  ธนาคารพาณิชยอาจพิจารณาประมาณคาความผันผวน
ตามกลุมของหลักทรัพยได กรณีหลักประกันทางการเงินเปนตราสารหน้ีที่มี Rating ดีกวาหรือ
เทียบเทากับ Rating เกรด 3 ข้ึนไป ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองพิจารณาจัดกลุมของหลักทรัพย 
ตามลักษณะดังตอไปน้ี (1) ประเภทของผูออกหลักทรัพย (2) Rating ที่ไดรับ (3) อายุคงเหลือของ
หลักทรัพย และ (4) คา Modified duration ซึ่งคาความผันผวนที่ประมาณไดตองเปนคาที่เปน
ตัวแทนของกลุมหลักทรัพยแตละประเภทของธนาคารพาณิชยอยางแทจริง  

(1.2)  ธนาคารพาณิชยตองประมาณคาปรับลดของหลักทรัพยเปน
รายตัว กรณีที่หลักประกันเปนตราสารหน้ีที่มีอันดับเครดิตตํ่ากวา Rating เกรด 3 หรือตราสารทุน 

(1.3)  ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า 
เชิงปริมาณ (Quantitative) และเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพ (Qualitative) ตามที่กําหนดใน
เอกสารแนบ 5.1   

                                                        
9  สมมุติฐานสําหรับคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย หมายความวา มีการประเมินมูลคายุติธรรมหรือมีการ 
Remargin ตราสารทุกวัน และระยะเวลาการถือครองตราสารเทากับ 10 วันทําการ  
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(1.4)  กรณีคาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยประมาณคาเอง มีความ
ไมสอดคลองกับระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า และเงื่อนไขในเรื่องความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือ
การ Remargin ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับธุรกรรมประเภทตาง ๆ ตามตารางที่ 2 
ในขอ 5.3 ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรับลด (Scaling) ดังกลาวขางตนตามวิธีที่กําหนดในขอ 5.3 (1) 
และ 5.3 (2) ดวย  

(2)  คาปรับลดท่ีคํานวณจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR)  

 ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชแบบจําลอง VaR ซึ่งสะทอนความ
ผันผวนของราคาและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งคาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยแตละประเภท
และอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อประมาณคาปรับลดสําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ได 

 ทั้งน้ี  ธนาคารพาณิชยตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง 
ประเทศไทยในการใชแบบจําลอง VaR เพื่อประมาณคาปรับลดสําหรับธุรกรรม Repo-style 
transaction กอนการใชจริง10 โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า
และผลการจัดทํา Backtesting ที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(2.1)  เกณฑเชิงคุณภาพและเกณฑเชิงปริมาณ  

 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับ 
ความเสี่ยงดานตลาดตามวิธีแบบจําลอง ยกเวน ระยะเวลาการถือครอง ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชย
ใชระยะเวลาถือครองเทากับ 5 วันทําการสําหรับธุรกรรม Repo-style transaction และใหพิจารณา
ปรับระยะเวลาถือครองใหเหมาะสมกับสภาพคลองของแตละหลักทรัพย ดวย  

(2.2)  การประเมินความนาเช่ือถือของแบบจําลอง VaR จากผล
การจัดทํา Backtesting  

ใหธนาคารพาณิชยจัดทํา Backtesting โดยใชขอมูลลาสุด
ยอนหลัง 1 ป (หรือ 250 วันทําการ) ของคูสัญญาที่เปนตัวแทน (Representative counterparty 
portfolio)11 และใหธนาคารพาณิชยเปรยีบเทียบคา VaR ที่ประมาณไดจากแบบจําลองกับผลการ
เปลี่ยนแปลงของยอดธุรกรรมที่อางอิง และใหธนาคารพาณิชยจัดทํา Backtesting ตอเน่ือง อยาง

                                                        
10  ธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหใชแบบจําลอง VaR ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานตลาดแลว 
ยังคงตองยื่นคําขออนุญาตใชแบบจําลอง VaR สําหรับการคํานวณคาปรับลดความเสี่ยงสําหรับธุรกรรม Repo-style transaction จาก
ธนาคารแหงประเทศไทยกอนการใชจริงดวย 
11  ในการเลอืกคูสัญญาที่เปนตัวแทน (Representative counterparty portfolio) นั้น ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาเลือกจากคูสัญญา
ที่สามารถสะทอนความออนไหวตอปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (Sensitivity to material risk  factor) และคาสหสัมพันธ (Correlation) 
ที่เก่ียวของกับพอรตของธนาคารพาณิชยไดอยางครบถวน 
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นอยทุกไตรมาสโดยอางอิงการเปลี่ยนแปลงโดยสมมติ (Hypothetical change) หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนจริง (Actual change) 

ทั้งน้ี  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจใชผลจากการประเมิน
ความนาเช่ือถือของแบบจําลองดังกลาวขางตน เปนปจจัยในการพิจารณากําหนดใหธนาคารพาณิชย
ดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกํากับดูแลเงินกองทุนโดย
ทางการดวย  

5.3  การปรับคาปรับลดตาง ๆ (Adjustment for different holding 
periods and non daily mark-to-market or remargining) 

คาปรับลดที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชปรับยอดสุทธิของธุรกรรมและหลักประกัน
ทางการเงิน รวมถึงการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตโดยการนําไปแทนคาในสูตรการคํานวณตาม
วิธี Comprehensive จะตองเปนคาปรับลดที่สอดคลองกับระยะเวลาการถือครองข้ันตํ่าและเงื่อนไขใน
เรื่องความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ Remargin ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับ 
เเตละประเภทของธุรกรรม ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 2  ระยะเวลาถือครองขั้นตํ่าและเง่ือนไขในการนําคาปรับลดไป 
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรมประเภทตาง ๆ 

ประเภทธุรกรรม ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า เงื่อนไข 

ธุรกรรม Repo-style transaction 5 วันทําการ Remargin ทุกวัน 

ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน12 10 วันทําการ Remargin ทุกวัน 

การใหกูโดยมีหลักประกันทางการเงนิ13 
การคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต  

20 วันทําการ Revalue ทุกวัน 

ทั้งน้ี  หากคาปรับลดทีธ่นาคารพาณิชยใชมีความไมสอดคลองในเรื่องระยะเวลา
ถือครองข้ันตํ่า และเงื่อนไขในเรื่องความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ Remargin ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรับลดดังกลาวตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 

 

                                                        
12  เชน ธุรกรรมเก่ียวกับสัญญาอนุพันธนอกตลาด   
13  หมายรวมถึงการหักกลบหนี้ในงบดุล  
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(1)  สูตรการปรับระยะเวลาถือครองกรณีธนาคารพาณิชยประมาณ 
คาปรับลดเอง 

ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการคํานวณระยะเวลาถือครอง (TN) ที่
แตกตางจากระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า (TM) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหปรับคาปรับลด 
ใหสอดคลองตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า (HM) ของแตละประเภทธุรกรรม โดยใชสูตรดังน้ี 

HM = HN 

N
T
M

T
 

โดย 
 HM  =  คาปรับลดตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า 
 HN =  คาปรับลดที่คํานวณจากการใชระยะเวลาถือครอง TN  
 TN =  ระยะเวลาถือครองที่ใชในการคํานวณหาคา HN 
 TM =  ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าตามประเภทธุรกรรม 

 (2)  สูตรการปรับความถ่ีในการประเมินมูลคายุติธรรมหรือ การ Remargin 
กรณีธนาคารพาณิชยประมาณคาปรับลดเอง 

H = HM

M
T

1)
M

(T+
R

N -
 

                  โดย   
 H = คาปรับลดตามความถ่ีข้ันตํ่าและระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า 
 HM = คาปรับลดตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่า 
 TM = ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าตามประเภทธุรกรรม 

 NR = จํานวนวันทําการระหวางการ Remargin ในครั้งกอนกับครั้งถัดไป (กรณี 
ธุรกรรม Repo-style transaction หรือธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน) 
หรือการประเมินมูลคายุติธรรมในครั้งกอนกับครั้งถัดไป (กรณีการใหกูโดย
มีหลักประกันทางการเงิน13 การคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต) หรือ
ความถ่ีในการ Remargin หรือการประเมินมูลคายุติธรรม 

(3)  สูตรการปรับความถ่ีเเละระยะเวลาถือครองกรณีใชคาปรับลดมาตรฐาน
ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

ธนาคารพาณิชยที่ใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย (Standard supervisory haircut) น้ัน จะมีระยะเวลาการถือครองเทากับ  
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10 วันทําการ โดยที่การลดหรือเพิ่มอัตราการปรับลด จะข้ึนอยูกับประเภทของธุรกรรมและความถ่ี
ของการ Remargin หรือการประเมินมูลคายุติธรรมโดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

H = H10
10

1)
M

(T+
R

N -
 

 โดย   
 H = คาปรับลดตามระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าและความถ่ีข้ันตํ่า 
 H10 = คาปรับลดมาตรฐานทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด  
 TM = ระยะเวลาถือครองข้ันตํ่าตามประเภทธุรกรรม 

 NR = จํานวนวันทําการระหวางการ Remargin ในครั้งกอนกับครั้งถัดไป (กรณี 
ธุรกรรม Repo-style transaction หรือ ธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน) 
หรือการประเมินมูลคายุติธรรมในครั้งกอนกับครั้งถัดไป (กรณีการใหกูโดย
หลักประกันทางการเงิน13 การคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต) หรือ
ความถ่ีในการ Remargin หรือการประเมินมูลคายุติธรรม 

5.4  เง่ือนไขในการใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0  

ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตใหธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี Comprehensive 
สามารถใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0 ได สําหรับธุรกรรม Repo-style transaction ที่มีคูสัญญาเปน 
Core market participant และเขาเงื่อนไขตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดในขอ 4.3 (1.1)14 
ยกเวน ธนาคารพาณิชยที่ใชคาปรับลดที่คํานวณจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR) ธนาคารแหง
ประเทศไทยไมอนุญาตใหใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0 

5.5  กรณีมีความแตกตางของอายุสัญญา (Maturity mismatch)  

กรณียอดสุทธิของหลักประกันทางการเงินมีอายุคงเหลือนอยกวาอายุคงเหลือ
ของยอดสุทธิของธุรกรรมที่ตองการปรับลดความเสี่ยง ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 9  

 

                                                        
14  ในกรณีที่ผูกํากับดูแลประเทศอ่ืนกําหนดใหธนาคารพาณิชยของประเทศนั้น สามารถใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0 สําหรับธุรกรรม 
Repo-style transaction ในหลกัทรัพยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน 
ในประเทศนั้น สามารถใชคาปรับลดเทากับรอยละ 0 สําหรับธุรกรรมประเภทเดียวกัน 
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เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีเลือกใชคาปรับลดท่ีคํานวณจาก 
คาความผันผวนของราคาตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน 

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าเชิงปริมาณ (Quantitative criteria)  

1.1  ใหธนาคารพาณิชยคํานวณคาปรับลดโดยใชระดับความเช่ือมั่น (One-tailed 
confidence level) ที่รอยละ 99  

1.2  ระยะเวลาการถือครองข้ันตํ่าและความถ่ีของการประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ 
Remargin ตองสอดคลองกับประเภทของธุรกรรม ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ในกรณีที่ 
ธนาคารพาณิชยใชระยะเวลาการถือครองที่สั้นกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคาร
พาณิชยปรับคาดังกลาวข้ึน (Scale up) ดวยสูตรการคูณดวยรากที่สองของเวลาได 

1.3  กรณีสินทรัพยคุณภาพตํ่าและไมมีสภาพคลอง ธนาคารพาณิชยควรพิจารณา 
ปรับเพิ่มระยะเวลาถือครองใหเหมาะสม และควรระมัดระวังกรณีที่ขอมูลในอดีตทําใหการประมาณ
การคาความผันผวนตํ่ากวาความเปนจริง เชน ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนในชวงระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบคงที่ เปนตน ดังน้ัน ธนาคารพาณิชยควรจัดทํา Stress testing เพื่อชวยประมาณคาปรับลดใน
กรณีดังกลาวดวย 

1.4  ธนาคารพาณิชยตองใชขอมูลในอดีตยอนหลังไมตํ่ากวา 1 ป ในการคํานวณ
คาปรับลด และในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใชวิธีการถวงนํ้าหนัก (Weighting scheme) หรือวิธีอื่น 
ระยะเวลาของขอมูลยอนหลังที่แทจริง (Effective observation period) ตองไมตํ่ากวา 1 ป 
กลาวคือ คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของขอมูล (Weighted average time lag) ยอนหลังตองไมตํ่ากวา  
6 เดือน 

1.5  ธนาคารพาณิชยตองปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยางนอยทุก 3 เดือน หรือ 
เมื่อราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ตองคํานวณคาปรับลดใหมทุก 3 เดือน 
ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยคํานวณคาปรับลด ในระยะเวลาที่สั้น
กวา (Shorter observation period) ได หากเห็นวาราคาตลาดมีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ 

1.6  ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชแบบจําลองประเภทตางๆ เชน Historical 
simulation หรือ Monte carlo simulation ในการประมาณคาปรับลดได หากแบบจําลองที่
เลือกใชครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธนาคารพาณิชย 

เอกสารแนบ 5.1  
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2.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria)  

2.1  ธนาคารพาณิชยตองใชขอมูลคาความผันผวน (และระยะเวลาถือครอง)  
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงประจําวันของธนาคารพาณิชย  

2.2  ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการที่เขมงวดเพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติ 
ตามนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งการควบคุม และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบประเมิน
ความเสี่ยง 

2.3  ระบบประเมินความเสี่ยงควรใชรวมกับเพดานความเสี่ยง (Limit) ที่ธนาคาร
พาณิชยกําหนด 

2.4  ธนาคารพาณิชยควรมีการสอบทานระบบประเมินความเสี่ยงที่เปนอสิระผาน
กระบวนการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยเอง อยางนอยปละครั้ง โดยทําการสอบทานใน
ประเด็นตอไปน้ีเปนอยางตํ่า 

2.4.1  การใชคาความเสี่ยงที่ประมาณการในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประจําวันของธนาคารพาณิชย 

2.4.2  การสอบทานการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยง 

2.4.3  ความถูกตองและครบถวนของขอมูลฐานะ 

2.4.4  การสอบทานความสอดคลอง ความเปนปจจุบันของขอมูลความนาเช่ือถือ
และความเปนอิสระของแหลงขอมูลที่ใชในแบบจําลอง 

2.4.5  ความถูกตองและความเหมาะสมของสมมติุฐาน 
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการหักกลบหน้ีในงบดุล  

ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธีหักกลบหน้ีในงบดุลระหวางสินทรัพย (เงินใหกู) และ
หน้ีสิน (เงินฝาก) ของคูสัญญารายเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิตได ตามวิธีการคํานวณ 
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในขอ 2 ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชย
ตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในขอ 1 จึงจะสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี 
หักกลบหน้ีในงบดุลได  

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า 

1.1  มีขอสนับสนุนทางกฎหมายที่ทําใหสรุปไดวา สัญญาการหักกลบหน้ีน้ัน 
สามารถบังคับไดตามกฎหมายในประเทศน้ัน ๆ ไมวากรณีคูสัญญาหรือลูกหน้ีน้ันจะมีหน้ีสินลนพนตัว
หรือลมละลาย 

1.2  สามารถระบุไดทุกเมื่อวา สินทรัพยและหน้ีสินใดของคูสัญญาเดียวกันน้ันที่อยู
ภายใตสัญญาหักกลบหน้ี 

1.3  สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากความแตกตางดานอายุของ
สินทรัพยและหน้ีสินที่จะมาหักกลบกัน (Roll-off risk) ได 

1.4  มีการติดตามและควบคุมยอดหน้ีดังกลาวแบบยอดสุทธิ (Netting basis) 

2.  การคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่เลือกใชวิธีหักกลบหน้ีในงบดุล
ตองใชวิธี Comprehensive ในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไปน้ี  

2.1  หาคาสุทธิระหวางยอดเงินใหกูและเงินฝาก โดยใชวิธีคํานวณการปรับลด 
ความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธี Comprehensive ขอ 5.1 (1) ของเอกสารแนบ 5 โดยถือวาเงินใหกูเปน
ยอดธุรกรรม (Exposure) และเงินฝากเปนหลักประกัน (Collateral) และใชคาปรับลดเทากับ 0 
ยกเวนกรณีที่มีความแตกตางทางดานสกุลเงิน  

2.2  ใชคาปรับลดมาตรฐานทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามการคํานวณ
คาปรับลด (Haircut) ในหัวขอ 5.2.1 ของเอกสารแนบ 5 โดยใหระยะเวลาการถือครองเทากับ 10 วัน
ทําการ ถามีการประเมินมูลคายุติธรรมทุกวัน 

2.3  กรณีธนาคารพาณิชยไมไดประเมินมูลคายุติธรรมทุกวัน ใหธนาคารพาณิชย
ปรับคาปรับลดที่คํานวณตามสูตรการปรับความถ่ีเเละระยะเวลาถือครองกรณีใชคาปรับลดมาตรฐานที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในขอ 5.3 (3) ของเอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 6 
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 2.4  กรณีมีความเเตกตางของอายุสัญญาระหวางเงินใหกูและเงินฝาก ใหธนาคาร
พาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ตามหลักเกณฑการปรับลด 
ความเสี่ยงกรณีมีความแตกตางของอายุสัญญาตามเอกสารแนบ 9  
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต1  

ธนาคารพาณิชยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกัน2 และอนุพันธ
ดานเครดิตได โดยธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าและวิธีการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการ  

1.1  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการท่ัวไป  

(1)  การคํ้าประกันหรือการซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต 
โดยอนุพันธดานเครดิต น้ัน ตองสามารถเรียกรองจากผูคํ้าประกันหรือผูขายขอตกลงรับประกัน 
ความเสี่ยง3 (Protection seller) ไดโดยตรง และตองมีการระบุถึงสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพย 
ที่ตองการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน เพื่อแสดงถึงขอบเขตของการคํ้าประกันหรือการรับประกัน
ความเสี่ยงซึ่งไมสามารถโตแยงได 

(2)  สัญญาคํ้าประกันหรือสัญญาอนุพันธดานเครดิตตองไมมีเงื่อนไขยินยอม
ใหผูคํ้าประกัน หรือ Protection seller สามารถยกเลิกสัญญาหรือขอเพิ่มคาคํ้าประกันหรือ 
คารับประกันความเสี่ยงดานเครดิต อันเน่ืองจากคุณภาพของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยง
หรือสินทรัพยอางอิงที่รับประกันความเสี่ยงเสื่อมลงเพียงฝายเดียวได4 ยกเวน กรณีที่ผูไดรับการ 
คํ้าประกันหรือผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยง5 (Protection buyer) ไมจายชําระเงินตามขอตกลง
ในสัญญาดังกลาว 

(3)  สัญญาคํ้าประกันหรือสัญญาอนุพันธดานเครดิตตองไมมีเงื่อนไขในสัญญา
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของธนาคารพาณิชย ซึ่งปกปองผูคํ้าประกันหรือ Protection 
seller จากภาระผูกพันที่ตองจายชดเชยความเสียหายภายในเวลาอันสมควร เมื่อลูกหน้ีผิดนัด 
ชําระหน้ี หรือมีเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหน้ี (Credit event) 

                                                        
1 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของอนุพันธดานเครดิตตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยทําธุรกรรม Credit derivatives 
2  ทั้งนี้ รวมถึง (1) กรณีธุรกรรมการประกันการสงออก (Export Credit Insurance) เฉพาะในสวนที่ธนาคารพาณิชยเปนผูรับ
ผลประโยชนตามกรมธรรม หรือในสวนทีลู่กหนี้ หรือธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย หรือบริษัทประกันภัยที่
ใหบริการประกันการสงออก (Insurer) หรือบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) ไดมีการโอนสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมใหธนาคาร
พาณิชยแลว และ (2) กรณีที่ธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อโดยไดรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลางมา
เปนหลักทรัพยประกันการกูเงินนั้น ใหธนาคารพาณิชยสามารถเทียบเคียงไดกับการใหสนิเชื่อที่มีการค้ําประกันโดยกรมบัญชีกลาง 
3  หรือหมายถึง ผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
4  เงื่อนไขการเรียกรองไดตามสิทธิ ไมไดกําหนดวายอดสุทธิธุรกรรม และการค้ําประกันหรือการซ้ืออนุพันธดานเครดิตจะตองมีอายุ
สัญญาเทากัน ซ่ึงโดยทั่วไป อายุสัญญาที่ไดมีการตกลงกอนเเลว ไมควรมีอายุสัญญาที่นอยลงตามการค้ําประกันหรือการซ้ืออนุพันธดาน
เครดิตที่ทําสัญญาในภายหลัง ยกเวนกรณีที่ผูขายการรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีสิทธิยกเลิกสัญญากอนที่สัญญาจะครบกําหนด 
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑในเอกสารแนบ 9  
5 หรือหมายถึง ผูโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  

เอกสารแนบ 7 
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1.2  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการเพ่ิมเติมสําหรับการคํ้าประกัน  

การคํ้าประกันที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(1)  เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี  ธนาคารพาณิชยตองมีสิทธิไลเบี้ย
กับผูคํ้าประกันตามสัญญาและมีสิทธิไดรับการชดเชยจากผูคํ้าประกันโดยยังไมจําเปนตองใชวิธีทางศาล
เพื่อใหไดรับการชดเชยน้ัน6  ทั้งน้ี ผูคํ้าประกันอาจจายชดเชยแกธนาคารพาณิชยเปนเงินกอน 
ทั้งจํานวน หรือมีภาระที่ตองจายชดเชยใหแกธนาคารพาณิชยในอนาคตตามสัญญาคํ้าประกันน้ัน 

(2)  การคํ้าประกันตองมีเอกสารที่อางสิทธิไดจริงตามกฎหมายจากผูคํ้าประกัน 

(3)  การคํ้าประกันควรครอบคลุมการชําระเงินทุกประเภทของลูกหน้ีที่ระบุอยู
ในสัญญา   

(4)  กรณีที่มีการคํ้าประกันเพียงบางสวน เชน การคํ้าประกันเฉพาะสวนเงินตน 
ไมคํ้าประกันดอกเบี้ย และคาใชจายอื่น เปนตน ใหธนาคารพาณิชยจัดยอดธุรกรรมสวนที่ไมไดรับการ
คํ้าประกันน้ีเปนยอดธุรกรรมสวนที่ไมมีหลักประกันตามวิธีการสําหรับขอตกลงรับประกันความเสี่ยง
แบบเปนสัดสวน (Proportional cover) ตามขอ 5.1 

1.3  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการเพ่ิมเติมสําหรับการใชอนุพันธดาน
เครดิตเพ่ือปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต  

อนุพันธดานเครดิตที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตอง
มีลักษณะดังตอไปน้ี  

(1)  เปนขอตกลงที่ไมเปนการละเมิดสิทธิตามสัญญาของสินทรัพยอางอิง  

(2)  Protection seller ตองไมมีสิทธิไลเบี้ยกับ Protection buyer สําหรับ
ความเสียหายที่เกิดข้ึน รวมถึง กรณีการทําธุรกรรมในรูปแบบที ่Protection seller นําเงินสดมาวาง
เปนหลักประกันในการประกันความเสี่ยงใหแก Protection buyer จะตองไมมีขอผูกมัดในการเรียก
ให Protection buyer ชําระคืนเงินกอนกําหนด และจะตองมีขอตกลงระหวาง Protection buyer 
และ Protection seller วา Protection buyer จะไมถูกเรียกใหจายคืนเงินที่นํามาวางเปนประกัน 
อันมีสาเหตุมาจาก Protection seller ขาดทุนหรือเกิดความเสียหาย 

(3)  การซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่ง Protection seller
ไมไดนําเงินสดมาวางเปนหลักประกันใหแก Protection buyer คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่ตอง

                                                        
6  ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหการค้ําประกันดังกลาวมี
ผลในการปรับลดความเสี่ยง แมวาหลักเกณฑของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมกําหนดใหตองดําเนินคดีกับลูกหนี้กอน    
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พิจารณาแนวทางในการควบคุมคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางความเสี่ยงดานเครดิตของ
สินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงและผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงไมใหสูงเกินไป เชน 
กําหนดเพดานคาสหสัมพันธ หรือวิธีการพิจารณาคาสหสัมพันธดังกลาวที่รองรับการทําธุรกรรมให
เหมาะสม 

(4)  เหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหน้ี (Credit 
event) ซึ่งสงผลให Protection seller ตองชําระเงินในจํานวนที่ตกลงกันใหแก Protection buyer  
อยางนอยตองครอบคลุมเหตุการณ ดังน้ี  

(4.1)  การไมชําระหน้ีตามจํานวนและเวลาที่กําหนดตามขอตกลง 
(Failure to pay) ของสินทรัพยที่ไดรับการปองกันความเสี่ยงโดยอนุพันธดานเครดิต (Underlying 
obligation)  

(4.2)  ลูกหน้ีลมละลาย มีหน้ีสินลนพนตัว ไมสามารถชําระหน้ี ผิดนัด
ชําระหน้ีเมื่อครบกําหนดชําระหน้ี หรือลูกหน้ียอมรบัเปนลายลักษณอักษรวาไมสามารถชําระหน้ีได
เมื่อครบกําหนด รวมทั้งเหตุการณในลักษณะเดียวกัน (Bankruptcy) และ 

(4.3)  การปรับโครงสรางหน้ีของ Underlying obligation 
(Restructuring) เชน การปรับลดยอดหน้ีหรือการเลื่อนชําระเงินตน  ลดดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียม 
ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียดานเครดิต (การตัดหน้ีสูญ การกันสํารองเพิ่ม หรือมีผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุน)  

(5)  อนุพันธดานเครดิตตองไมหมดอายุสัญญาลงกอนระยะเวลาผอนผันให
ชําระหน้ีหลังจากหน้ีครบกําหนด (Grace period) และหากอนุพันธดานเครดิตหมดอายุสัญญาลงกอน 
Grace period ใหถือวามีความแตกตางของอายุสัญญาโดยธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีความแตกตางของอายุสัญญาตามเอกสารแนบ 9  

ทั้งน้ี  ในกรณีที่ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตที่กลาวเปน
สัญญามาตรฐาน อายุคงเหลือของสัญญามาตรฐานน้ันตองไมมากกวาอายุคงเหลือของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงอยางมีสาระสําคัญ  ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของอายุ
สัญญาของอนุพันธดานเครดิตตามเอกสารแนบ 9  

(6)  สําหรับอนุพันธดานเครดิตที่มีขอตกลงใหชําระราคาเปนเงินสด (Cash 
settlement) ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการประเมินมูลคาที่ดีเพื่อใชในการประมาณ 
ความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ และตองมีกําหนดเวลาในการประเมินมูลคาของ 
Underlying obligation หลังจากที่เกิด Credit event ที่ชัดเจน ในกรณีสินทรัพยที่ใชอางอิง 
(Reference obligation) ที่ระบุในสัญญาอนุพันธดานเครดิตเพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดมูลคา
ของ Cash settlement น้ันแตกตางจาก Underlying obligation ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ (9) 
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ในการพิจารณาวาอนุพันธดานเครดิตที่มีความแตกตางของประเภทสินทรัพยน้ันสามารถนํามาปรับลด
ความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตไดหรือไม 

(7)  กรณีที่การสงมอบ Underlying obligation เพื่อการชําระราคาตาม
สัญญาอนุพันธดานเครดิต (Settlement) ตองอาศัยสิทธิในการโอน Underlying obligation ของ 
ผูซื้ออนุพันธดานเครดิต  ตองมีการกําหนดเงื่อนไขในขอตกลงของ Underlying obligation วาการให
ความยินยอมเพื่อใหมีการสงมอบ Underlying obligation ดังกลาวตองไมถูกยับย้ังโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร 

(8)  ตองมีการระบุถึงผูรับผิดชอบในการตัดสินการเกิด Credit event อยาง
ชัดเจน และการตัดสินดังกลาวตองไมใชความรบัผิดชอบของ Protection seller แตเพียงฝายเดียว  
Protection buyer ตองมีสิทธิและสามารถที่จะแจงการเกิด Credit event ไดดวย 

(9)  ในกรณีที่ Underlying obligation เปนสินทรัพยคนละตัวกับสินทรัพยที่
ใชเพื่ออางอิงในการชําระราคาโดยใชเงินสด (Reference obligation) หรือสินทรัพยที่ใชกําหนดการ
เกิด Credit event ตามสัญญาอนุพันธดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยที่เปน Protection buyer 
สามารถนําอนุพันธดานเครดิตดังกลาวมาปรับลดความเสี่ยงสําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตไดก็ตอเมื่อ  

(9.1) Reference obligation หรือสินทรัพยที่ใชกําหนดการเกิด Credit 
event ตองมีลําดับในการรับชําระคืนหน้ีเทาเทียมกับหรือตํ่ากวา Underlying obligation และ 

(9.2) Underlying obligation และ Reference obligation หรือ
สินทรัพยที่ใชกําหนดการเกิด Credit event  ตองมีผูออกหรือมีลูกหน้ีเปนบุคคลเดียวกัน และมี
เงื่อนไขที่สามารถบังคับตามกฎหมายไดวาหากสินทรัพยรายใดรายหน่ึงไมสามารถชําระหน้ีคืนได  
ก็จะถือวาสินทรัพยอีกรายหน่ึงไมสามารถชําระหน้ีคืนไดเชนเดียวกัน (Cross-default หรือ Cross-
acceleration) และ 

(9.3) ในกรณีของ Physical settlement ตองมีการระบุในสัญญาอนุพันธ
ดานเครดิตให Underlying obligation เปนสินทรัพยหรือภาระหน่ึงที่สามารถใชในการสงมอบได 

(10)  ตองไมเปนการทําธุรกรรมในลักษณะที่มีการซื้อขายสิทธิที่จะซื้อขาย 
Credit spread ซึ่งมีการตกลงอัตรากันไวลวงหนา (Credit spread product) หรือธุรกรรมอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน 

(11)  ตองไมเปนขอตกลงรับประกันความเสี่ยงที่ซื้อจากสํานักงานใหญ สาขา 
หรือสํานักงานผูแทน ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลเดียวกันกับ Protection buyer เวนแตกรณีที่มีเงินสด
มาวางไวเปนประกันกับสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย หรือบญัชีของสาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศที่สาขาอื่น ๆ ของธนาคารพาณิชยน้ัน หรือที่ธนาคารพาณิชยอื่น โดยใหสิทธิสาขา
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ธนาคารพาณิชยตางประเทศในการจัดการบัญชี และหักกลบหน้ีระหวางกันได ทั้งน้ี ใหธนาคาร
พาณิชยสามารถใชขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดังกลาวปรับลดความเสีย่งดานเครดิตไดเทากับ
จํานวนเงินที่นํามาวางไวเปนประกันเทาน้ัน 

ทั้งน้ี หากขอตกลงรับประกันความเสี่ยงตามสัญญาอนุพันธดานเครดิตไมได
กําหนดใหการปรับโครงสรางหน้ีของ Underlying obligation เปน Credit event  แตเปนไปตาม
เงื่อนไขขออื่นที่ระบุในขอ (1) – (11) ขางตนอยางครบถวน ธนาคารพาณิชยที่เปน Protection buyer
สามารถนําอนุพันธดานเครดิตดังกลาวมาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต สําหรับการคํานวณสินทรัพย
เสี่ยงไดบางสวน โดยในกรณีที่มูลคาของอนุพันธดานเครดิตนอยกวาหรือเทากับมูลคาของ Underlying 
obligation ใหถือวาสวนที่มีการประกันความเสี่ยงเทากับรอยละ 60 ของมูลคาขอตกลงรับประกัน
ความเสี่ยงตามสัญญาอนุพันธดานเครดิต สวนในกรณีที่มูลคาของอนุพันธดานเครดิตมากกวามูลคา
ของ Underlying obligation ใหถือเปนสวนที่มีการรับประกันความเสี่ยงไดไมเกินรอยละ 60 ของ
มูลคา Underlying obligation7 

2.  ประเภทของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller สําหรับอนุพันธดานเครดิต  

2.1  รัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวาลูกหน้ี 

2.2  ธุรกิจเอกชนรวมถึงบริษัทแม บริษัทยอย และบริษัทรวมของลูกหน้ีที่ตกลง
รับประกันความเสี่ยง ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวาลูกหน้ี 

3.  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกัน  

ใหธนาคารพาณิชยแบงยอดสุทธิของธุรกรรมออกเปน 2 สวนโดยสวนที่ไดรับ 
การคํ้าประกันใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกัน และสวนที่เหลือใหถือวาเปนสวนที่ไมไดรับ 
การคํ้าประกันและใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี 

4.  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยอนุพันธดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทีเ่ปน Protection buyer 
ของสัญญาอนุพันธดานเครดิตที่จัดอยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร ตามประเภทที่ธนาคารแหง 
ประเทศไทยกําหนด สามารถนําอนุพันธดานเครดิตดังกลาว มาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตาม 
วิธีที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดได  

 

                                                        
7  ตัวเลขรอยละ 60 นี้เปนเพียงตัวเลขเบ้ืองตน  ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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4.1 ประเภทอนุพันธดานเครดิตท่ีนํามาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถนําอนุพันธดาน
เครดิตประเภทตอไปน้ี มาใชเพื่อปรับลดความเสีย่งดานเครดิตได 

(1) Credit default swaps (CDS)  

(2) Credit linked notes (CLN) 

(3) First to default products    

(4) Proportionate CDS และ Proportionate CLN  

(5) Total rate of return swaps  ยกเวน กรณีธนาคารพาณิชยซื้อ Total 
rate of return swaps และบันทึกเงินที่ไดรับสุทธิจากการทํา Swaps เปนรายไดสุทธิ โดยไมมีการ
บันทึกการเสื่อมคาของสินทรัพยที่ไดรับการปองกันความเสี่ยง (ไมวาจะบันทึกเปนการลดลงของมูลคา
ยุติธรรม (Fair-value) หรือ การกันสํารองเพิ่ม) จะไมสามารถนํา Total rate of return swaps 
ดังกลาวมาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตได 

4.2 วิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต  

(1) Credit default swaps (CDS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ CDS  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขาย Credit default swaps แทนนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยง  

(2) Credit linked notes (CLN) : ธนาคารพาณิชยเปนผูขาย CLN 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยง โดยถือวาสินทรัพยน้ันมีเงินสดเปนหลักประกันเทากับเงินสดที่ไดรับมาจาก
การกูยืมหรือออกตราสารผานการออก CLN 

(3) First to default products : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ First to 
default swaps หรือเปนผูขาย First to default CLN 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ First to default swaps  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขายอนุพันธดานเครดิตแทนนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงของสินทรัพยรายที่มีมูลคาสินทรัพยเสี่ยงตํ่าที่สุดในกลุมสินทรัพยอางอิงได   
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กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย First to default CLN 

ใหธนาคารพาณิชยซึ่งไดรับเงินสดมาเปนประกันเต็มจํานวนแลวต้ังแต 
วันแรกของสัญญาจากการกูยืมหรือออกตราสาร กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยรายที่มีมูลคา
สินทรัพยเสี่ยงตํ่าที่สุดน้ันเสมือนมีเงินสดเปนหลักประกัน 

ทั้งน้ี การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับสินทรัพยที่ตองการ
ปองกันความเสี่ยงรายอื่นในกลุมสินทรัพยอางอิงของ First to default products น้ัน ใหใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงน้ัน ๆ เชนเดิม 

(4) Proportionate CDS และ Proportionate CLN : ธนาคารพาณิชย
เปนผูซื้อธุรกรรม Proportionate CDS หรือผูขาย Proportionate CLN 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ Proportionate CDS 

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยง โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงแทน
นํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงแตละรายในกลุมตามอัตราสวนการ
ประกันที่กําหนดในขอตกลงรับประกันความเสีย่ง 

กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขาย Proportionate CLN 

ใหธนาคารพาณิชยปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยแตละราย
ในกลุมตามอัตราสวนการประกันที่กําหนดในขอตกลงรับประกันความเสี่ยง โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยง
เสมือนเปนธุรกรรมที่มีเงินสดเปนหลักประกัน เฉพาะในสวนที่ไดรับเงินสดมาวางเปนประกันจากการ
กูยืมหรือออกตราสาร   

(5)   Total rate of return swaps (TRORS) : ธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อ 
TRORS  

ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูขาย TRORS แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของ
สินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยง 

4.3 การหักกลบความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิงระหวางอนุพันธดาน
เครดิต 

การหักกลบระหวางสัญญาอนุพันธดานเครดิตดวยกัน ใหหักกลบเฉพาะสัญญา
อนุพันธดานเครดิตประเภทเดียวกันที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ แตเปนฐานะ
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ตรงกันขามกัน  อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยยังคงตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
คูสัญญา (Counterparty credit risk) ของทั้ง 2 รายการ (ถาม)ี  

5.  การโอนความเสี่ยงไมเต็มท้ังจํานวน  

5.1  ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงแบบเปนสัดสวน (Proportional cover) 

ในกรณีมูลคาตามขอตกลงรับประกันความเสี่ยงนอยกวามูลคายอดธุรกรรม 
และสวนที่ไดรับการประกันความเสี่ยงและสวนที่ไมไดรับการประกันความเสี่ยงน้ันมีลําดับการไดรับ
ชําระหน้ีเทากัน (Same seniority) กลาวคือธนาคารพาณิชย และผูคํ้าประกันหรือ Protection 
seller มีการแบงการรับความเสียหายตามสัดสวน  (Pro-rata basis) มูลคาขอตกลงรับประกัน 
ความเสี่ยงที่นํามาใชปรับลดความเสี่ยงไดก็จะลดลงแบบเปนสัดสวนดวย กลาวคือ สวนที่ไดรับการ
ประกันความเสี่ยงจะใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller น้ัน สวนที่เหลือให
ถือวาเปนสวนที่ไมไดรับการประกันความเสี่ยงและใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีตามเดิม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรณีที่ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีการกําหนดจํานวนเงินทีผู่คํ้าประกัน หรือ 
Protection seller รับจะชดเชยเปนจํานวนเงินที่แนนอนไวในสัญญา (Binary payout) ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวจะถือเปนการประกันความเสี่ยงไดเพียงจํานวนเงินที่จะไดรับชดเชยความเสียหายตามที่
กําหนดไวในขอตกลงเทาน้ัน 

5.2  ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีการกําหนดระดับความเสียหาย
ขั้นตํ่า (Materiality threshold) 

กรณีที่ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีการกําหนดระดับความ
เสียหายข้ันตํ่า ซึ่ง Protection seller จะไมชดเชยความเสียหายจนกวาความเสียหายจะถึงระดับ
ความเสียหายข้ันตํ่าที่กําหนดไวในสัญญา ใหถือวาธนาคารพาณิชยที่เปน Protection buyer เปน
ผูรับผลขาดทุนในสวนแรก (First loss position) น้ี และตองนํามูลคาดังกลาวไปคํานวณ 
สินทรัพยเสี่ยงโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 (100/8.5%) หรือ
เทากับรอยละ 1176.5 

สําหรับสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงสวนที่เหลือ ธนาคารพาณิชยที่
ไดรับการคํ้าประกันหรือ Protection buyer จะตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของสินทรัพยดังกลาวโดย
ใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยที่
ตองการปองกันความเสี่ยง และสําหรับการซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงที่ Protection buyer
ไดรับเงินสดมาวางเปนหลักประกันเต็มจํานวนต้ังแตวันแรกของขอตกลง ใหคํานวณนํ้าหนักความเสี่ยง 
เสมือนวามีเงินสดเปนหลักประกัน 
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5.3  ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงสําหรับสินทรัพยท่ีมีการแบงเปนสวน ๆ  
โดยแตละสวนมีความเสี่ยงในระดับท่ีแตกตางกัน (Tranched cover) 

เมื่อธนาคารพาณิชยไดถายโอนความเสี่ยงดานเครดิตบางสวนใหแก 
ผูคํ้าประกัน หรือ Protection seller โดยที่ความเสี่ยงดานเครดิตบางสวนยังคงอยูทีธ่นาคารพาณิชย 
ซึ่งสวนที่โอนไปและสวนที่ยังเหลืออยูมีลําดับการไดรับชําระหน้ีตางกัน (Different seniority) เชน 
ธนาคารพาณิชยอาจไดรับการประกันความเสี่ยงสําหรับสวนที่ไดรับชําระหน้ีในลําดับตน (Senior 
tranche เชน Second loss portion) หรือสําหรับสวนที่ไดรับชําระหน้ีในลําดับสุดทาย (Junior 
tranche เชน First loss portion) ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยการอนุญาตใหสถาบันการเงินประกอบธุรกิจแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย8 

6.  ความแตกตางของสกุลเงิน (Currency mismatch) 

กรณีที่การคํ้าประกันหรือขอตกลงรับประกันความเสี่ยงและยอดธุรกรรมอยูในสกุล
เงินตางกัน ใหธนาคารพาณิชยปรับลดมูลคาสวนที่ไดรับการประกันความเสีย่งลงดวยคาปรับลด ดังน้ี 

 GA  = G x (1 – Hfx)  

 โดย 
 GA = มูลคาสวนที่ไดรับการประกันความเสี่ยงหลังการปรับลดคา Hfx แลว 

 G  = จํานวนเงินตามขอตกลงรับประกันความเสี่ยง 

 Hfx = คาปรับลดสําหรับความแตกตางดานสกุลเงินของขอตกลงรับประกัน 
ความเสี่ยงและยอดสุทธิของธุรกรรม 

ทั้งน้ี คาปรับลดสําหรับอัตราแลกเปลี่ยน (Hfx) ที่ใชจะตองอยูภายใตเงื่อนไข
ระยะเวลาการถือครอง 10 วันทําการและมีการประเมินมูลคายุติธรรมทุกวัน  กรณีที่ธนาคารพาณิชย 
เลือกใชคาปรับลดมาตรฐานที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ใหใชคา Hfx ที่รอยละ 8 ซึ่งหาก 
จํานวนวันทําการระหวางการประเมินมูลคายุติธรรมครั้งกอนและครั้งถัดไปไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหธนาคารพาณิชยปรับคาปรับลดดังกลาว โดยใชสูตรการคํานวณ
เชนเดียวกับการปรับคาปรับลดสําหรับหลักประกันทางการเงิน ตามสูตรการปรับความถ่ีในการ
ประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ Remargin ในขอ 5.3 ของเอกสารแนบ 5 

 

 

                                                        
8  ทั้งนี้  ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรม Tranched cover เปนการทั่วไป หากธนาคารพาณิชยใด
ประสงคจะทําธุรกรรมดังกลาว ใหขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี  
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7.  ความแตกตางของอายุสัญญา (Maturity mismatch)  

กรณีการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตมีอายุคงเหลือนอยกวาอายุคงเหลือของ
ยอดสุทธิของธุรกรรมที่ตองการปรับลดความเสี่ยง ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดตามเอกสารแนบ 9  

8. การคํ้าประกันจากภาครัฐบาลและการคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee 

กรณีลูกหน้ีมีการคํ้าประกันโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางโดยที่การคํ้าประกัน
ดังกลาวอยูในสกุลเงินของประเทศน้ันและธนาคารพาณิชยมีแหลงเงินทุนในสกุลเงนิเดียวกันรองรับ
ธุรกรรมดังกลาว ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 ไดสําหรับสวนที่มีการคํ้าประกัน   

ทั้งน้ี ลูกหน้ีอาจไดรับการคํ้าประกันโดยทางออมจากรัฐบาลในลักษณะเปนการ 
คํ้าประกันตอจากบุคคลอื่น (Counter-guarantee) ซึ่งการคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee 
ดังกลาวอาจถือเสมือนหน่ึงเปนการคํ้าประกันโดยรัฐบาลได หากเปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 

8.1  การคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee จากรัฐบาลตองครอบคลุม 
ความเสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีในทุกสถานการณ เชน กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี และกรณีลูกหน้ี
ลมละลาย เปนตน 

8.2  ทั้งการคํ้าประกันโดยตรง (Original guarantee) และการคํ้าประกันแบบ 
Counter-guarantee ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการทีเ่กี่ยวกับการคํ้าประกัน
ตามที่กําหนดขางตน ยกเวนในสวนของการคํ้าประกันแบบ Counter-guarantee น้ันไมตองระบุ
ชัดเจนวา สามารถเรียกรองจากผูคํ้าประกันไดโดยตรง 

8.3  ธนาคารพาณิชยตองแสดงใหธนาคารแหงประเทศไทยเห็นไดวาการคํ้าประกัน 
แบบ Counter-guarantee น้ันมีประสิทธิผลเทียบเทากับการคํ้าประกันโดยตรงจากรัฐบาล กลาวคือ 
มีเอกสารหรือสัญญาที่แสดงใหเห็นวาการคํ้าประกันมีผลเทียบเทาการคํ้าประกันโดยตรงจากรัฐบาล 
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แบบประเมินความพรอมของธนาคารพาณิชยในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับ 

การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ือวัตถุประสงคในการคํานวณเงินกองทุน (Self-Assessment of Compliance – SAC-CRM) 

ช่ือธนาคารพาณิชย 
ช่ือกรรมการผูจัดการใหญ        ลงนาม 

ช่ือและตําแหนงผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลท่ีธนาคารแหงประเทศไทยสามารถติดตอได               โทรศัพท 
วันท่ีทําการประเมิน 
 

 
ลําดับ เกณฑมาตรฐานข้ันต่ํา ระดับของ

การผาน
เกณฑ 

รายละเอียดท่ีแสดงวาธนาคารพาณิชยสามารถปฏิบัติ 
ไดตามเกณฑ 

เอกสารตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ 
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น 

ผา
นเ

ปน
สว

นใ
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ไม
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นเ

ปน
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

1. ธนาคารพาณิชยตองสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐาน
ขั้นตํ่าดานกฎหมาย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด คือ 
1) เอกสารหรือสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการปรับลด 

ความเส่ียงดานเครดิตประเภทตาง ๆ ไดแก 1) 
หลักประกันทางการเงิน 2) การหักกลบหนี้ในงบดุล 
และ 3) การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต  ซึ่งมี
ผลผูกพันกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และสามารถใชบังคับ
ไดตามกฎหมายโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น 

2) ตองมีกระบวนการและระบบในการพิจารณาถึง
เง่ือนไขดานกฎหมาย การติดตามทบทวนวาเอกสาร

       

เอกสารแนบ 8 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

หรือสัญญาดังกลาวยังมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย
อยางตอเนื่อง  

2. ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการในการควบคุม 

ความเส่ียงอื่นท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรับลด 

ความเส่ียงดานเครดิตมาใช เชน ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 
ความเส่ียงดานตลาด ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกระจุกตัว
ของความเสี่ยงดานเครดิต 

       

3. ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑการเปดเผยขอมูลใน
เร่ืองการปรับลดความเสี่ยงตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชย 

       

4. ธนาคารพาณิชยตองมีการพิจารณาอายุสัญญาและอายุ
คงเหลือของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตที่จะนํามาใช
เม่ือเทียบกับภาระหนี ้ซึ่ง กรณีท่ีมีความแตกตางของอายุ
สัญญา (Maturity mismatch) ใหธนาคารพาณิชยปรับ
ลดความเส่ียงดานเครดิตไดเฉพาะกรณีท่ี CRM มีอายุตาม
สัญญา (Original maturity) ต้ังแต 1 ปขึ้นไป และมีอายุ
คงเหลือ (Residual maturity) มากกวา 3 เดือนข้ึนไป 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

5. เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการนําหลักประกันทาง 
การเงินมาปรับลดความเส่ียงดานเครดิต (สําหรับวิธี 
Simple และวิธี Comprehensive) 
5.1 หลักประกันท่ีรับมาเปนประกันหรือที่ไดรับโอนมาเปน
ประกันนั้น ธนาคารพาณิชยตองมีสิทธิท่ีจะขายหรือ
ดําเนินการตามกฎหมายไดในเวลาอันควรเม่ือลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้ มีหนี้สินลนพนตัว (Insolvency) หรือลมละลาย 
(Bankruptcy) และ ธนาคารพาณิชยจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีสําคัญทุกข้ันตอนเพื่อใหสามารถดําเนินการตาม
กฎหมายกับหลักประกันนั้น ๆ ได เชน การลงทะเบียนกับ
นายทะเบียน 

     
 
 

  

 5.2 ธนาคารพาณิชยตองมีวิธีในการประเมินและ
ตรวจสอบวา หลักประกันตองไมมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหนี้อยางมี
นัยสําคัญ เชน ไมนับหลักทรัพยท่ีออกโดยลูกหนี้เองหรือ 
ผูท่ีเกี่ยวของกับลูกหนี้มาเปนหลักประกัน เพราะถือวาไม
สามารถปองกันความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       

 5.3 ธนาคารพาณิชยตองกําหนดกระบวนการและระเบียบ
ปฏิบัติท่ีชัดเจนในการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เพื่อใหม่ันใจไดวา ธนาคารพาณิชย 
มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะสามารถขายหลักประกันไดทันที 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

 5.4 กรณีท่ีฝากหลักประกันไวท่ีผูดูแลและเก็บรักษา
หลักทรัพย (Custodian) ธนาคารพาณิชยตองม่ันใจวา
ผูดูแลและเก็บรักษาหลักประกันมีกระบวนการท่ีรัดกุมใน
การแยกหลักทรัพยท่ีเปนหลักประกันของบุคคลอื่นท่ีฝาก
ไวออกจากสินทรัพยของตนเอง 

       

 5.5 ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนสําหรับธุรกรรมท่ี
มีหลักประกันท้ังสองขา เชน ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาวา
จะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืน และธุรกรรมยืม/
ใหยืมหลักทรัพย (Repo-style transaction) เชนเดียวกัน
กับการวางหลักประกันสําหรับธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด
และการใหกูยืมอื่น ๆ 

       

 5.6 กรณีท่ีธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนตัวแทนหรือ
นายหนา (Agent) ในการทําธุรกรรม Repo-style 
transaction ใหกับลูกคาของธนาคารพาณิชยและมีบุคคล
อื่นเปนคูสัญญา โดยธนาคารพาณิชย เปนผูค้ําประกันวา
บุคคลอื่นท่ีเปนคูสัญญากับลูกคาจะไมผิดนัดชําระหนี้ ซึ่ง 
ธนาคารพาณิชยจะมีความเส่ียงเสมือนธนาคารพาณิชย 
เปนคูสัญญากับลูกคาเอง ใหธนาคารพาณิชยคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาวดวย 

       

6.* เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี 
Simple 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

1) ลูกหนี้ตองนําหลักประกันทางการเงินมาวางเปนประกัน
อยางนอยตลอดอายุของภาระหนี้ กลาวคือ ตองไมมีความ
เเตกตางของอายุสัญญา (Maturity mismatch) ตาม
ความหมายท่ีระบุในเอกสารแนบ 9 
2) ตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมของหลักประกันทาง
การเงินอยางนอยทุก 6 เดือน โดยใหธนาคารพาณิชย
ปฏิบัติตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมูลคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจาก
การชําระหนี้ของสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 

7.* กรณีทีธ่นาคารพาณิชยจะประมาณคาปรับลดเอง (Own 
estimates for haircuts) ภายใตวิธี Comprehensive 
โดยใชวิธีประมาณคาปรับลดจากคาความผันผวนของราคา
ตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารพาณิชยตองสามารถ
ปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังนี้ 
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงปริมาณ (Quantitative 
criteria)  
1) คํานวณคาปรับลดโดยใชระดับความเช่ือม่ัน (One-

tailed confidence level) ท่ีรอยละ 99  
2) ระยะเวลาการถือครองขั้นต่ําและความถี่ของการ
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

ประเมินมูลคายุติธรรมหรือการ Remargin ตอง
สอดคลองกับประเภทของธุรกรรม ตามท่ีธนาคาร 
แหงประเทศไทยกําหนด ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย 
ใชระยะเวลาการถือครองท่ีส้ันกวาท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด ใหธนาคารพาณิชยปรับคา
ดังกลาวขึ้น (Scale up) ดวยสูตรการคูณดวยรากท่ี
สองของเวลาได 

3) กรณีสินทรัพยคุณภาพตํ่าและไมมีสภาพคลอง 
ธนาคารพาณิชยควรพิจารณาปรับเพ่ิมระยะเวลา 
ถือครองใหเหมาะสม และควรระมัดระวังกรณีที่ขอมูล
ในอดีตทําใหการประมาณการคาความผันผวนต่ํากวา
ความเปนจริง เชน ขอมูลอัตราแลกเปล่ียนในชวง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ดังนั้น ธนาคาร
พาณิชยควรจัดทํา Stress testing เพื่อชวยประมาณ
คาปรับลดในกรณีดังกลาวดวย 

4) ธนาคารพาณิชยตองใชขอมูลในอดีตยอนหลังไมตํ่า
กวา 1 ป ในการคํานวณคาปรับลด และในกรณีท่ี 
ธนาคารพาณิชยใชวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting 
scheme) หรือวิธีอื่น ระยะเวลาของขอมูลยอนหลังท่ี
แทจริง (Effective observation period) ตองไมตํ่า
กวา 1 ป กลาวคือ คาเฉล่ียถวงน้ําหนักของขอมูล 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

(Weighted average time lag) ยอนหลังตองไมตํ่า
กวา 6 เดือน 

5) ธนาคารพาณิชยตองปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน 
อยางนอยทุก 3 เดือน หรือเมื่อราคาตลาดมี 
การเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ  
ตองคํานวณคาปรับลดใหมทุก 3 เดือน ท้ังนี้  
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยคํานวณคาปรับลด ในระยะเวลาท่ีส้ันกวา 
(Shorter observation period) ได หากเห็นวา 
ราคาตลาดมีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ 

6) สามารถเลือกใชแบบจําลองประเภทตาง ๆ เชน 
Historical simulation หรือ Monte carlo 
simulation ในการประมาณคาปรับลดได หาก
แบบจําลองท่ีเลือกใชครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ 
ธนาคารพาณิชย  

เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) 
1) ธนาคารพาณิชยตองใชขอมูลคาความผันผวน (และ

ระยะเวลาถือครอง) ในกระบวนการบริหารความเส่ียง
ประจําวันของธนาคารพาณิชย 

2) ธนาคารพาณิชยตองมีกระบวนการท่ีเขมงวดเพ่ือให
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

ม่ันใจไดวามีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว 
รวมท้ังการควบคุม และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับระบบประเมินความเสี่ยง 

3) ระบบประเมินความเสี่ยงควรใชรวมกับเพดาน 
ความเส่ียง (Limit) ท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด 

4) ธนาคารพาณิชยควรมีการสอบทานระบบประเมิน
ความเส่ียงที่เปนอิสระผานกระบวนการตรวจสอบ
ภายในของธนาคารพาณิชยเอง อยางนอยปละคร้ัง 
โดยทําการสอบทานในประเด็นตอไปนี้เปนอยางตํ่า 
4.1)  การใชคาความเส่ียงที่ประมาณการใน

กระบวนการบริหารความเส่ียงประจําวันของ 
ธนาคารพาณิชย 

4.2)  การสอบทานการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
ในกระบวนการประเมินความเสี่ยง 

4.3)  ความถูกตองและครบถวนของขอมูลฐานะ 
4.4)  การสอบทานความสอดคลอง ความเปนปจจุบัน

ของขอมูลความนาเชื่อถือและความเปนอิสระ
ของแหลงขอมูลท่ีใชในแบบจําลอง 

4.5)  ความถูกตองและความเหมาะสมของสมมุติฐาน 
8.* กรณีทีธ่นาคารพาณิชยใชวิธีประมาณคา Haircut โดยใช

แบบจําลอง Value at Risk (VaR) ภายใตวิธ ี
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

Comprehensive สําหรับธุรกรรม Repo-style 
transaction ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเกณฑ

มาตรฐานขั้นต่ํา ดังตอไปนี้
1
 

1) เกณฑเชิงคุณภาพและเกณฑเชิงปริมาณ ใหธนาคาร
พาณิชยปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาด
และการดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียง 
ดานตลาดของสถาบันการเงิน เร่ือง หลักเกณฑการ
คํานวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาด
ตามวิธีแบบจําลอง ยกเวน ระยะเวลาการถือครอง  
ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยใชระยะเวลาถือครอง
เทากับ 5 วันทําการสําหรับธุรกรรม Repo-style 
transaction และใหพิจารณาปรับระยะเวลาถือครอง
ใหเหมาะสมกับสภาพคลองของแตละหลักทรัพยดวย 

2) การประเมินความนาเช่ือถือของแบบจําลอง VaR  
จากผลการจัดทํา Backtesting  
- ธนาคารพาณิชยจัดทํา Backtesting โดยใชขอมูล
ลาสุดยอนหลัง 1 ป (หรือ 250 วันทําการ) ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 ธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตใหใชแบบจําลอง VaR ในการประเมินเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงดานตลาดแลวสามารถใชวิธีแบบจําลอง VaR นี้เพื่อคํานวณความผันผวนในราคาของยอดหนีข้องธุรกรรมและ
หลักประกันได สวนธนาคารพาณิชยที่ยังไมไดรับอนุญาตตองย่ืนคําขออนุญาตใชแบบจําลอง VaR สําหรับการคํานวณดังกลาวกอน 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

คูสัญญาที่เปนตัวแทน (Representative 
counterparty portfolio)

2
  

- ธนาคารพาณิชยเปรียบเทียบคา VaR ท่ีประมาณได
จากแบบจําลองกับผลการเปลี่ยนแปลงของยอด
ธุรกรรมที่อางอิง  
- ธนาคารพาณิชยจัดทํา Backtesting ตอเนื่อง  
อยางนอยทุกไตรมาสโดยอางอิงการเปล่ียนแปลงโดย
สมมติ (Hypothetical change) หรือการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual change) 

9. เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่ากรณีท่ีธนาคารพาณิชยใชวิธีหักกลบ
หนี้ในงบดุลระหวางสินทรัพย (เงินใหกู) และหนี้สิน (เงิน
ฝาก) ของคูสัญญารายเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงดาน
เครดิต มีดังนี้ 
1) มีขอสนับสนุนทางกฎหมายท่ีทําใหสรุปไดวา สัญญา

การหักกลบหนี้นั้นสามารถบังคับไดตามกฎหมายใน
ประเทศนั้น ๆ ไมวากรณีคูสัญญาหรือลูกหนี้นั้นจะมี
หนี้สินลนพนตัวหรือลมละลาย 

       

                                                             
2  ในการเลือกคูสัญญาที่เปนตัวแทน (Representative counterparty portfolio) นั้น ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาเลือกจากคูสัญญาที่สามารถสะทอนความออนไหวตอปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ (Sensitivity to 

material risk  factor) และคาสหสัมพันธ (Correlation) ที่เกี่ยวของกับพอรตของธนาคารพาณิชยไดอยางครบถวน 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

2) สามารถระบุไดทุกเม่ือวา สินทรัพยและหนี้สินใดของ
คูสัญญาเดียวกันนั้นท่ีอยูภายใตสัญญาหกักลบหนี ้

3) สามารถติดตามและควบคุมความเส่ียงจากความ
แตกตางดานอายุของสินทรัพยและหนี้สินท่ีจะมา 
หักกลบกัน (Roll-off risk) ได 

4) มีการติดตามและควบคุมยอดหนี้ดังกลาวแบบยอด
สุทธิ (Netting basis) 

10. เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการท่ัวไป กรณีธนาคาร
พาณิชย ใชวิธีคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตปรับลด
ความเส่ียง มีดังนี้ 
1) ตองสามารถเรียกรองจากผูคํ้าประกันหรือผูขาย

ขอตกลงรับประกันความเสี่ยง
3
 (Protection seller) 

ไดโดยตรง และตองมีการระบุถึงสินทรัพยหรือกลุม
ของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเส่ียงไวอยาง
ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงขอบเขตของการค้ําประกันหรือ
การรับประกันความเสี่ยงซึ่งไมสามารถโตแยงได 

2) สัญญาคํ้าประกันหรือสัญญาอนุพันธดานเครดิตตองไม
มีเง่ือนไขยินยอมใหผูค้ําประกัน หรือ Protection 
seller สามารถยกเลิกสัญญาหรือขอเพ่ิมคาค้ําประกัน

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
3 หรือหมายถึง ผูรับโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

หรือคารับประกันความเส่ียงดานเครดิต อันเนื่องจาก
คุณภาพของสินทรัพยท่ีตองการปองกันความเสี่ยง
หรือสินทรัพยอางอิงที่รับประกันความเสี่ยงเสื่อมลง
เพียงฝายเดียวได4 ยกเวน กรณีท่ีผูไดรับการค้ํา
ประกันหรือผูซื้อขอตกลงรับประกันความเส่ียง5 
(Protection buyer) ไมจายชําระเงินตามขอตกลงใน
สัญญาดังกลาว 

3) สัญญาคํ้าประกันหรือสัญญาอนุพันธดานเครดิตตองไม
มีเง่ือนไขในสัญญาที่อยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรง
ของธนาคารพาณิชย ซึ่งปกปองผูค้ําประกันหรือ 
Protection seller จากภาระผูกพันท่ีตองจายชดเชย
ความเสียหายภายในเวลาอันสมควร เม่ือลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้ หรือมีเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกี่ยวกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ (Credit event) 

 
 
 
 
 
 
 

11. เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการเพิ่มเติมสําหรับการ
ค้ําประกัน 
1) เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ ธนาคาร

       

                                                             
4  เง่ือนไขการเรียกรองไดตามสิทธิ ไมไดกําหนดวายอดสุทธิธุรกรรม และการคํ้าประกันหรือการซื้ออนุพันธดานเครดิตจะตองมีอายุสัญญาเทากัน ซึ่งโดยทั่วไป อายุสัญญาที่ไดมีการตกลงกอนเเลว ไมควรมีอายุ
สัญญาที่นอยลงตามการคํ้าประกันหรือการซื้ออนุพันธดานเครดิตที่ทําสัญญาในภายหลัง ยกเวนกรณีที่ผูขายการรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีสิทธิยกเลิกสัญญากอนทีส่ ัญญาจะครบกําหนด ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑในเอกสารแนบ 9 
5 หรือหมายถึง ผูโอนความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยอางอิง  
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

พาณิชยตองมีสิทธิไลเบ้ียกับผูคํ้าประกันตามสัญญา
และมีสิทธิไดรับการชดเชยจากผูคํ้าประกันโดยยังไม

จําเปนตองใชวิธีทางศาลเพ่ือใหไดรับการชดเชยนั้น
6
  

ท้ังนี้ ผูคํ้าประกันอาจจายชดเชยแกธนาคารพาณิชย 
เปนเงินกอนท้ังจํานวน หรือมีภาระท่ีตองจายชดเชย
ใหแกธนาคารพาณิชย ในอนาคตตามสัญญาคํ้า
ประกันนั้น 

2) การคํ้าประกันตองมีเอกสารท่ีอางสิทธิไดจริงตาม
กฎหมายจากผูคํ้าประกัน 

3) การคํ้าประกันควรครอบคลุมการชําระเงินทุกประเภท
ของลูกหนี้ที่ระบุอยูในสัญญา   

4) กรณีท่ีมีการคํ้าประกันเพียงบางสวน เชน การค้ํา
ประกันเฉพาะสวนเงินตน ไมค้ําประกันดอกเบ้ีย และ
คาใชจายอื่น ใหธนาคารพาณิชยจัดยอดธุรกรรมสวน
ท่ีไมไดรับการค้ําประกันนี้เปนยอดธุรกรรมสวนท่ีไมมี
หลักประกันตามวิธีการสําหรับขอตกลงรับประกัน
ความเส่ียงแบบเปนสัดสวน (Proportional cover) 
 

                                                             
6  ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหการค้ําประกันดังกลาวมีผลในการปรับลดความเสี่ยง แมวาหลักเกณฑของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอมกําหนดใหตองดําเนินคดีกับลูกหนี้กอน    
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

12. เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานปฏิบัติการเพิ่มเติมสําหรับการ
ใชอนุพันธดานเครดิตเพ่ือปรับลดความเส่ียงดานเครดิต 
1) อนุพันธดานเครดิตท่ีนํามาใชปรับลดความเส่ียงดาน

เครดิตตองเปนขอตกลงท่ีไมเปนการละเมิดสิทธิตาม
สัญญาของสินทรัพยอางอิง 

2) Protection seller ตองไมมีสิทธิไลเบ้ียกับ 
Protection buyer สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
รวมถึง กรณีการทําธุรกรรมในรูปแบบที่ Protection 
seller นําเงินสดมาวางเปนหลักประกันในการประกัน
ความเส่ียงใหแก Protection buyer จะตองไมมีขอ
ผูกมัดในการเรียกให Protection buyer ชําระคืนเงิน
กอนกําหนด และจะตองมีขอตกลงระหวาง 
Protection buyer และ Protection seller วา 
Protection buyer จะไมถูกเรียกใหจายคืนเงินท่ี
นํามาวางเปนประกัน อันมีสาเหตุมาจาก Protection 
seller ขาดทุนหรือเกิดความเสียหาย 

3) การซื้อขอตกลงรับประกันความเส่ียงดานเครดิต ซึ่ง 
Protection seller ไมไดนําเงินสดมาวางเปน
หลักประกันใหแก Protection buyer คณะกรรมการ
ธนาคารมีหนาท่ีตองพิจารณาแนวทางในการควบคุม
คาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางความเส่ียง 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

ดานเครดิตของสินทรัพยท่ีตองการปองกันความเสี่ยง
และผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงไมใหสูง
เกินไป เชน กําหนดเพดานคาสหสัมพันธ หรือวิธีการ
พิจารณาคาสหสัมพันธดังกลาวที่รองรับการทํา
ธุรกรรมใหเหมาะสม 

4) เหตุการณท่ีกําหนดข้ึนเกี่ยวกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ (Credit event) ซึ่งสงผลให Protection 
seller ตองชําระเงินในจํานวนที่ตกลงกันใหแก 
Protection buyer อยางนอยตองครอบคลุม
เหตุการณ ดังนี้ 
4.1) การไมชําระหนี้ตามจํานวนและเวลาที่กําหนด

ตามขอตกลง (Failure to pay) ของสินทรัพยท่ี
ไดรับการปองกันความเส่ียงโดยอนุพันธ 
ดานเครดิต (Underlying obligation)  

4.2) ลูกหนี้ลมละลาย มีหนี้สินลนพนตัว ไมสามารถ
ชําระหนี้ ผิดนัดชําระหนี้เมื่อครบกําหนดชําระ
หนี้ หรือลูกหนี้ยอมรับเปนลายลักษณอักษรวา
ไมสามารถชําระหนี้ไดเมื่อครบกําหนด รวมท้ัง
เหตุการณในลักษณะเดียวกัน (Bankruptcy)  

4.3) การปรับโครงสรางหนี้ของ Underlying 
obligation (Restructuring) เชน การปรับลด
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

ยอดหนี้หรือการเลื่อนชําระเงินตน  ลดดอกเบ้ีย
หรือคาธรรมเนียม ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสีย
ดานเครดิต (การตัดหนี้สูญ การกันสํารองเพิ่ม 
หรือมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน)  

5) อนุพันธดานเครดิตตองไมหมดอายุสัญญาลงกอน
ระยะเวลาผอนผันใหชําระหนี้หลังจากหนี้ครบกําหนด 
(Grace period) และหากอนุพันธดานเครดิต
หมดอายุสัญญาลงกอน Grace period ใหถือวามี
ความแตกตางของอายุสัญญาโดยธนาคารพาณิชยตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการปรับลดความเส่ียงดาน
เครดิตกรณีมีความแตกตางของอายุสัญญา 

6) สําหรับอนุพันธดานเครดิตท่ีมีขอตกลงใหชําระราคา
เปนเงินสด (Cash settlement) ธนาคารพาณิชยตอง
มีกระบวนการประเมินมูลคาที่ดีเพ่ือใชในการ
ประมาณความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ 
และตองมีกําหนดเวลาในการประเมินมูลคาของ 
Underlying obligation หลังจากท่ีเกิด Credit 
event ที่ชัดเจน ในกรณีสินทรัพยท่ีใชอางอิง 
(Reference obligation) ท่ีระบุในสัญญาอนุพันธ
ดานเครดิตเพ่ือวัตถุประสงคในการกําหนดมูลคาของ 
Cash settlement นั้นแตกตางจาก Underlying 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

obligation ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑขอ (9) ในการ
พิจารณาวาอนุพันธดานเครดิตที่มีความแตกตางของ
ประเภทสินทรัพยนั้นสามารถนํามาปรับลดความเส่ียง
ดานเครดิตสําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตไดหรือไม 

7) กรณีท่ีการสงมอบ Underlying obligation เพื่อการ
ชําระราคาตามสัญญาอนุพันธดานเครดิต 
(Settlement) ตองอาศัยสิทธิในการโอน 
Underlying obligation ของผูซื้ออนุพันธดานเครดิต  
ตองมีการกําหนดเง่ือนไขในขอตกลงของ Underlying 
obligation วาการใหความยินยอมเพื่อใหมีการ 
สงมอบ Underlying obligation ดังกลาวตองไมถูก
ยับยั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

8) ตองมีการระบุถึงผูรับผิดชอบในการตัดสินการเกิด 
Credit event อยางชัดเจน และการตัดสินดังกลาว
ตองไมใชความรับผิดชอบของ Protection seller  
แตเพียงฝายเดียว  Protection buyer ตองมีสิทธิ
และสามารถท่ีจะแจงการเกิด Credit event ไดดวย 

9) ในกรณีท่ี Underlying obligation เปนสินทรัพย 
คนละตัวกับสินทรัพยท่ีใชเพ่ืออางอิงในการชําระราคา
โดยใชเงินสด (Reference obligation) หรือ



 
 

*ตอบเฉพาะธนาคารพาณิชยท่ีใชวิธีตามที่ระบุในขอนั้น ๆ   
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ลําดับ เกณฑมาตรฐานข้ันต่ํา ระดับของ
การผาน
เกณฑ 

รายละเอียดท่ีแสดงวาธนาคารพาณิชยสามารถปฏิบัติ 
ไดตามเกณฑ 

เอกสารตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ 

  

ผา
น 

ผา
นเ

ปน
สว

นใ
หญ

 
ไม

ผา
นเ

ปน
สว

นใ
หญ

 

ไม
ผา
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

สินทรัพยท่ีใชกําหนดการเกิด Credit event ตาม
สัญญาอนุพันธดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยที่เปน 
Protection buyer สามารถนําอนุพันธดานเครดิต
ดังกลาวมาปรับลดความเส่ียงสําหรับการคํานวณ
สินทรัพยเส่ียงดานเครดิตไดก็ตอเมื่อ  
9.1) Reference obligation หรือสินทรัพยท่ีใช
กําหนดการเกิด Credit event ตองมีลําดับในการรับ
ชําระคืนหนี้เทาเทียมกับหรือต่ํากวา Underlying 
obligation  
9.2) Underlying obligation และ Reference 
obligation หรือสินทรัพยท่ีใชกําหนดการเกิด Credit 
event  ตองมีผูออกหรือมีลูกหนี้เปนบุคคลเดียวกัน 
และมีเง่ือนไขท่ีสามารถบังคับตามกฎหมายไดวาหาก
สินทรัพยรายใดรายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้คืนได  
ก็จะถือวาสินทรัพยอีกรายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้คืน
ไดเชนเดียวกัน (Cross-default หรือ Cross-
acceleration)  
9.3) ในกรณีของ Physical settlement ตองมีการ
ระบุในสัญญาอนุพันธดานเครดิตให Underlying 
obligation เปนสินทรัพยหรือภาระหนึ่งท่ีสามารถใช
ในการสงมอบได 



 
 

*ตอบเฉพาะธนาคารพาณิชยท่ีใชวิธีตามที่ระบุในขอนั้น ๆ   
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ลําดับ เกณฑมาตรฐานข้ันต่ํา ระดับของ
การผาน
เกณฑ 

รายละเอียดท่ีแสดงวาธนาคารพาณิชยสามารถปฏิบัติ 
ไดตามเกณฑ 

เอกสารตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ 
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 ชื่อเอกสาร เลขที่อางอิง 

10) ตองไมเปนการทําธุรกรรมในลักษณะท่ีมีการซื้อขาย
สิทธิท่ีจะซื้อขาย Credit spread ซึ่งมีการตกลงอัตรา
กันไวลวงหนา (Credit spread product) หรือ
ธุรกรรมอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

11) ตองไมเปนขอตกลงรับประกันความเสี่ยงที่ซื้อจาก
สํานักงานใหญ สาขา หรือสํานักงานผูแทน ซึ่งมี
สถานะเปนนิติบุคคลเดียวกันกับ Protection buyer 
เวนแตกรณีท่ีมีเงินสดมาวางไวเปนประกันกับสาขา 
ธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย หรือ
บัญชีของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศที่สาขา 
อื่น ๆ ของธนาคารพาณิชย นั้น หรือท่ีธนาคาร
พาณิชยอื่น โดยใหสิทธิสาขาธนาคารพาณิชย 
ตางประเทศในการจัดการบัญชี และหักกลบหนี้
ระหวางกันได ท้ังนี้ ใหธนาคารพาณิชยสามารถใช
ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดังกลาวปรับลด 
ความเส่ียงดานเครดิตไดเทากับจํานวนเงินท่ีนํามา 
วางไวเปนประกันเทานั้น 
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หลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีความแตกตางของอายุสัญญา  

ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงหากอายุคงเหลือของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
(Credit risk mitigation: CRM) วิธีตาง ๆ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต ซึ่งไดแก 
หลักประกันทางการเงิน การหักกลบหน้ีในงบดุล รวมทั้งการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต  
นอยกวาอายุคงเหลือของยอดสุทธิของธุรกรรม ใหถือวามีความแตกตางของอายุสัญญา (Maturity 
mismatch) 

1.  คําจํากัดความของอายุสัญญา  

1.1  อายุคงเหลือของยอดสุทธิของธุรกรรม หมายความวา ระยะเวลาที่นานที่สุด
กอนที่คูสัญญาจะชําระหน้ีทั้งหมดครบตามสัญญา ซึ่งรวมระยะเวลาผอนผันใหชําระหน้ีหลังจากหน้ี
ครบกําหนด (Grace period)  

1.2  อายุคงเหลือของ CRM หมายความวา ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ CRM มีผลใน 
การปองกันความเสี่ยง 

-  กรณีผูขาย CRM มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา (Call) กอนที่สญัญาจะครบ
กําหนด ใหถือวาอายุของ CRM เทากับระยะเวลาคงเหลือจนถึงวันแรกที่ผูขาย CRM มีสิทธิ Call  

-  กรณีผูซื้อ CRM มีสิทธิ Call กอนที่สัญญาจะครบกําหนด แตขอตกลงในวัน
ทําสัญญามีลักษณะจูงใจใหผูซื้อ CRM ใชสิทธิดังกลาวกอนสัญญาครบกําหนด เชน ตนทุน CRM สูงข้ึน
ตามระยะเวลา แมวาคุณภาพของลูกหน้ียังคงเดิมหรือดีข้ึน เปนตน ใหถือวาอายุของ CRM เทากับ
ระยะเวลาคงเหลือจนถึงวันแรกที่ผูซื้อ CRM มีสิทธิ Call  

2.  การคํานวณมูลคาการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีความแตกตางของ
อายุสัญญา 

2.1  สําหรับธุรกรรมที่มี CRM ปองกันความเสี่ยงที่มีความแตกตางของอายุสัญญา 
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใช CRM ปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตกอนการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงไดเฉพาะกรณีที่ CRM มีอายุตามสัญญา (Original maturity) ต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
และมีอายุคงเหลือ (Residual maturity) มากกวา 3 เดือนข้ึนไป  

 

 

 

เอกสารแนบ 9  
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2.2  ใหธนาคารพาณิชยปรับมูลคาของ CRM เพื่อคํานึงถึงผลกระทบจากการมี
ความแตกตางของอายุสัญญา ดังน้ี 

0.25T

0.25t
P

a
P

-
-

  

โดย  
Pa =  มูลคาของ CRM หลังการปรับความแตกตางของอายุสัญญา 

 P  =  มูลคาของ CRM หลังการปรับดวยคาปรับลดอื่น ๆ  

 t  =  คาที่ตํ่ากวาระหวางคา T และอายุคงเหลือของ CRM (ป) 

 T  =  คาที่ตํ่ากวาระหวาง 5 ป และอายุคงเหลือของยอดสุทธิของธุรกรรม (ป) 
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 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย Simplified Standardised Approach (วิธี SSA) 

 ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยที่เลือกใชวิธี SSA ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

I. วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SSA   

1.  สินทรัพยในงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณหายอดสุทธิของสินทรัพยโดยหักยอดสินทรัพย
แตละรายการดวย Specific provision ของสินทรัพยน้ัน แลวนํายอดสุทธิของสินทรัพยไปคํานวณหา
สินทรัพยเสี่ยง โดยคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑในขอ II 

2.  รายการนอกงบดุลประเภทอื่นที่ไมใชสัญญาอนุพันธ  

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณหายอดสุทธิของรายการนอกงบดุล โดยหัก
รายการนอกงบดุลแตละรายการดวย Specific provision ของรายการนอกงบดุลน้ัน แลวจึงนํายอดสุทธิ
ของรายการนอกงบดุลไปคูณดวยคาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ตามเอกสารแนบ 2 
เพื่อคํานวณหามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิ แลวนํามูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลสุทธิของ
รายการนอกงบดุลน้ันไปคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑใน 
ขอ II เพื่อคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยง  

3.  รายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ 

ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา
สําหรับธุรกรรมอนุพันธ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ  

4.  ฐานะที่เกี่ยวของกับการชําระราคาและการสงมอบที่ยังไมเสร็จสิ้น (Unsettled 
transaction)  

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลักเกณฑ 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับการผิดนัดชําระราคาและการสงมอบและธุรกรรม Non-delivery versus 
payment (Non-DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย 

ในกรณีที่มีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี SSA (Credit risk mitigation: 
CRM) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยสามารถปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีการทีธ่นาคารแหง 
ประเทศไทยกําหนดในขอ III  

เอกสารแนบ 10 
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ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมสีินทรัพยและรายการนอกงบดุลที่เปนเงินตรา
ตางประเทศทุกประเภท ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแปลงเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบัน 
ในวันที่รายงานตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 

II. การกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพย1 

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจัดประเภทสินทรัพยและรายการนอกงบดุลและใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยจําแนกเปน 2 กรณี ไดแก 1. กรณีสินทรัพยและ
รายการนอกงบดุลที่ไมดอยคุณภาพ และ 2. กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

1.  กรณีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลท่ีไมดอยคุณภาพ จําแนกเปน 9 ประเภท ไดแก 

1.1  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  

1.1.1  ลูกหน้ีรัฐบาลไทย และธนาคารแหงประเทศไทย (รวมทั้งกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ
พาณิชย จํากัด และสถาบันคุมครองเงินฝาก) ที่อยูในรูปสกุลเงินบาท สําหรับยอดสินทรัพยและรายการ
นอกงบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีอยูในสกุลเงินบาท กําหนด
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0           

1.1.2  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของตางประเทศที่อยูในรูปสกุลเงิน 
ของประเทศน้ัน สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกินกวาแหลงเงนิทุนของธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยที่มีอยูในรูปสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

         ในกรณียอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลของรัฐบาลในกลุมประเทศ
สหภาพยุโรปที่เปนสกุลเงินยูโร ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเทียบเคียงแหลงเงินทุนที่เปนสกุลเงินยูโร
กับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลสกุลเงินยูโรของรัฐบาลประเทศที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงตาม Local 
currency rating ที่ตํ่าสุดกอน  

1.1.3  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรูป
สกุลเงินของประเทศน้ัน ๆ สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนทีเ่กินกวาแหลงเงินทุนที่
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีอยูในสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามคะแนน Country risk 
classification ที่รัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศน้ัน ๆ ไดรับจาก OECD2 และใชนํ้าหนักความเสี่ยง 
ดังน้ี 

 

                                                        
1  หมายถึง สินทรัพยและรายการนอกงบดุล 
2  คะแนน Country risk classification ของ OECD หมายความวา คะแนนที่เปนเอกฉันทของ Export credit agencies (ECAs) หลายแหงที่
รวมกันประเมินตาม Arrangement on guidelines for officially supported export credits และเปดเผยทาง Website ของ OECD  



- 10/3 - 

 ฝนสป10-งท30002-25551108 

คะแนน Country risk 
classification ของ OECD 

0 – 1 2 3 4 - 6 7 ไมมีคะแนน Country 
risk classification 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

0 20 50 100 150 100 

 

ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลงเงินทุนตาม
ขอ 1.1.1 – 1.1.3 ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชยอดสินทรัพยหลังหัก Specific provision โดยใน
กรณีที่เปนรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธนอกตลาด ใหใชมูลคาเทียบเทาสินทรัพยหลังหัก 
Specific provision และกรณีที่เปนรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธ ใหใชมูลคารายการนอกงบดุล
หลังหัก Specific provision และคูณคาแปลงสภาพตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับรายการ
นอกงบดุลน้ัน 

1.1.4  ลูกหน้ีภาครัฐบาล และธนาคารกลางของไทยและตางประเทศที่อยูในรูป 
สกุลเงินตราตางประเทศ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามคะแนน Country risk classification ที่รัฐบาล 
และธนาคารกลางของประเทศน้ัน ๆ ไดรับจาก OECD และใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 1.1.3 

1.1.5  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International 
Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพ
ยุโรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง
รอยละ 0 

1.2  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

1.2.1  ลูกหน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน3 องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ4 (Non-
central government public sector entities : PSEs) ในประเทศไทย กําหนดนํ้าหนักความเสีย่งตาม
ประเภทของ PSEs ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

(1)  ลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีสถาบันการเงินตามที่
ระบุในขอ 1.4 โดยจําแนกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก 

(1.1)  ลูกหน้ีรัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน4  

                                                        
3  หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ไดแก (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (2) เทศบาล  
(3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) (4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
4  ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.1 หรือที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเพ่ิมเติมตอไป 
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(1.2)  ลูกหน้ี PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงิน ไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน4 

ทั้งน้ี ลูกหน้ี PSEs ที่ไมเปนสถาบันการเงินที่มีอายุตามสัญญา 
ไมเกิน 3 เดือน จะไมไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงที่ตํ่าลงเหมือนลูกหน้ีสถาบันการเงินที่ระบุในขอ 1.4.3 แตให
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 1.4.2 

(2)  ลูกหน้ี PSEs ที่ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเปนธุรกิจที่จัดต้ังโดยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด4  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับ
ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามที่ระบุในขอ 1.6 

       1.2.2  ลูกหน้ี PSEs ในตางประเทศ  

   ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกําหนดประเภท PSEs ตามผูกํากับดูแลของ
ประเทศที ่PSEs น้ันต้ังอยู และใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหน้ี 
PSEs ประเภทน้ัน ๆ5 

1.3  ลูกหน้ีธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  

1.3.1  ลูกหน้ีธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral 
development banks : MDBs) ดังตอไปน้ี6 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

-  The World Bank Group comprised of the International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation 
(IFC) 

-  The Asian Development Bank (ADB) 
-  The Africa Development bank (AfDB) 
-  The European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) 
-  The Inter-American Development Bank (IADB) 
-  The European Investment Bank (EIB) 
-  The European Investment Fund (EIF) 

                                                        
5  ผูกํากับดูแลของประเทศที่ PSEs ตั้งอยู อาจกําหนดใหลูกหนี้ PSEs นั้น เปนลูกหนี ้PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล หรือลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชน เปนตน ทั้งนี้ หากผูกํากับดูแลของประเทศท่ี PSEs ตั้งอยู กําหนดใหลูกหนี้ 
PSEs เปนลูกหนี้ PSEs ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยใชน้ําหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง 
6  ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดรายชื่อลูกหนี้ MDBs ที่จะไดรับน้ําหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0 เพ่ิมเติมจากรายชื่อตามที่ระบุในขอ 
1.3.1 หาก BCBS มีการกําหนดรายชื่อ MDBs เพ่ิมเติม 
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-  The Nordic Investment Bank (NIB) 
-  The Caribbean Development Bank (CDB) 
-  The Islamic Development Bank (IDB) 
-  The Council of Europe Development Bank (CEDB) 
-  The International Finance Facility for Immunization (IFFIm) 
-  The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

1.3.2  ลูกหน้ี MDBs นอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1.3.1 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง 
รอยละ 100 

1.4  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

1.4.1  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน หมายความวา สถาบันการเงินไทยภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัท
บริหารสินทรัพย7 และสถาบันการเงินของตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล
ตางประเทศ  

1.4.2  ลูกหน้ีสถาบันการเงินกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามคะเเนน Country risk 
classification ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศทีส่ถาบันการเงินน้ันจดทะเบียนจัดต้ัง โดย
ใชนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

คะแนน Country risk 
classification ของ OECD 

0 - 1 2 3 4 - 6 7 ไมมีคะแนน Country 
risk classification 

นํ้าหนักความเสี่ยง 
(รอยละ) 

20 50 100 100 150 100 

1.4.3  ลูกหน้ีสถาบันการเงิน ที่อยูในรูปสกุลเงินของประเทศน้ัน และมีอายุตาม
สัญญา (Original maturity) ไมเกิน 3 เดือน8 สําหรับยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลในสวนที่ไมเกิน
กวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีอยูในสกุลเงินน้ัน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20 โดย
ไมคํานึงถึง Country risk classification ของภาครัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศน้ัน สําหรับสวน
ที่เกินกวาแหลงเงินทุน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจากคะแนน Country risk classification 
ของภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศทีส่ถาบันการเงินน้ันจดทะเบียนจัดต้ังอยู และใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงตามขอ 1.4.2 

         ทั้งน้ี ในการเปรียบเทียบยอดสินทรัพยและรายการนอกงบดุลกับแหลง 
เงินทุน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชหลักการเดียวกันกับในขอ 1.1 

                                                        
7  หมายความวา บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 
8  หมายรวมถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากในบัญชี Nostro เงินใหกูยืมประเภทชําระคืนเมื่อทวงถาม (Call 
loan) และเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) แตไมนับรวมลูกหนี้ที่มีการ Roll over  
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  1.5  ลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย 

กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีบริษัทหลักทรัพย เหมือนกับลูกหน้ีสถาบัน
การเงินตามที่กําหนดในขอ 1.4 

1.6  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

1.6.1  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน หมายความวา ลูกหน้ีที่เปนนิติบุคคลเอกชน ที่จัดต้ังข้ึน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด หรือตามกฎหมาย
ตางประเทศ และใหหมายความรวมถึงลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล9ที่มีวัตถุประสงคในการกูยืม
เพื่อใชในธุรกิจ และลูกหน้ีธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุในขอ 1.7.1 
ทั้งน้ี ไมรวมถึงลูกหน้ีที่จัดเปนลูกหน้ีตามขอ 1.1 – 1.5 และขอ 1.7 แลว  

1.6.2  ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ 1.1 – 1.6 ที่ไดรับ
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 และมีการกันสํารองไวแลว ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงที่ลดลงได ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

(1)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ตํ่ากวา 
รอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

(2)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวมี Specific provision ต้ังแต 
รอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

(3)  หากสินทรัพยและรายการนอกงบดุลดังกลาวม ีSpecific provision ต้ังแต 
รอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

นอกจากน้ี ในกรณีที่สินทรัพยและรายการนอกงบดุลตามขอ 1.1 – 1.6 ที่ไดรับนํ้าหนัก
ความเสี่ยงรอยละ 100 หากมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

1.7  ลูกหน้ีรายยอย  

1.7.1 ลูกหน้ีรายยอยที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ีครบทุกขอ กําหนดนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงรอยละ 75 

(1)  Orientation criterion เปนสินเช่ือที่ใหแก บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล 
หรือธุรกิจขนาดเล็ก 

                                                        
9  กลุมบุคคล หมายความวา การที่บุคคลธรรมดามากกวา 1 คนกูรวมกัน 
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       ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกําหนดเกณฑภายในที่เหมาะสมใน
การพิจารณาธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งตองสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการใหสินเช่ือและการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย  

(2)  Product criterion เปนการใหสินเช่ือในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียน 
(Revolving credit) หรือวงเงินสินเช่ือ (Line of credit) ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) 
สินเช่ือบุคคล สินเช่ือเชาซื้อ หรือภาระผูกพัน ทั้งน้ี ไมรวมถึงเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนของ
บริษัททั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียน และไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(3)  Granularity criterion มีการกระจายตัวของสินเช่ือในพอรตสินเช่ือ 
รายยอยในระดับที่จะลดความเสี่ยงได โดยวงเงินรวมสินเช่ือและการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ีรายยอย 
แตละรายและผูที่เกี่ยวของ10  ตองมีไมเกินรอยละ 0.2 ของยอดรวมวงเงินทั้งสิ้นของเงินใหสินเช่ือรายยอย
และการกอภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยที่เขาเกณฑทั้งหมด ซึ่งรวมสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่เขา
หลักเกณฑลูกหน้ีรายยอยตามขอ 1.8.3 และขอ 1.8.4 ดวย แตไมรวมวงเงินทีใ่หแกลูกหน้ีรายยอยที่เปน
สินเช่ือดอยคุณภาพ 

(4)  Low value of individual exposure วงเงินรวมสินเช่ือและการกอ
ภาระผูกพันที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยแตละรายและผูเกี่ยวของตองไมเกิน  50 ลานบาท  

ทั้งน้ี ในการคํานวณวงเงินทั้งสิน้ที่ใหแกลูกหน้ีรายยอยแตละรายและผูที่เกี่ยวของ 
ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนับรวมรายการนอกงบดุลที่ไมใชสัญญาอนุพันธทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย
เพื่อรายยอยใหแกลูกหน้ีรายยอย โดยใชมูลคากอนคูณคาแปลงสภาพ สําหรับลูกหน้ีรายยอยประเภทธุรกิจ
ขนาดเล็ก ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนับรวมมูลคาเทียบเทาสินทรัพยของสัญญาอนุพันธนอกตลาดดวย 

 อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหน้ีรายยอยรายใดรายหน่ึงมีวงเงินหลายประเภท และ
เมื่อนับวงเงินรวมของลูกหน้ีรายยอยทุกวงเงินแลวเกินกวา 50 ลานบาท ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตให
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยยังคงจัดยอดหน้ีบตัรเครดิตของลูกหน้ีดังกลาวไวในประเภทลูกหน้ีรายยอยที่
ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ได สําหรับยอดหน้ีที่เหลือ ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแยกยอดหน้ี
ตามประเภทของวงเงินและกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 ทั้งน้ี หากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 
ไมสามารถแยกยอดหน้ีบัตรเครดิตออกจากยอดหน้ีอื่น ๆ ได ใหกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 
สําหรับยอดหน้ีทั้งจํานวน  

1.7.2  ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่ไมมีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อใชใน
ธุรกิจที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหน่ึงขอใดของลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุในขอ 1.7.1 กําหนดนํ้าหนักความ
เสี่ยงรอยละ 100 

                                                        
10  ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยอางอิงคํานิยามของผูที่เก่ียวของ ตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2551 ทั้งนี ้หากธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของแลว  
แตไมสามารถทราบได จึงทําใหไมไดนับรวมผูที่เก่ียวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยมิไดกระทําความผิด 
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1.7.3  ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อใชใน
ธุรกิจ และลูกหน้ีธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติไมเขาเกณฑขอหน่ึงขอใดของลูกหน้ีรายยอยตามที่ระบุในขอ 
1.7.1 ใหจัดเปนลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามขอ 1.6 

1.8  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย  

1.8.1  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.8.1 (1) – 
1.8.1 (5) ดังตอไปน้ีครบทุกขอ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 

(1) เปนสินเช่ือที่ใหแกผูกูที่เปนบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชอยูอาศัยเปนหลัก โดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีหนาที่ดูแลใหลูกหน้ีใชสินเช่ือให
ถูกตองตามวัตถุประสงค 

(2) เปนสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยรับจํานองที่ดินและ/หรือสิ่ง
ปลูกสราง ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนหองชุด น้ัน เปนประกันลําดับหน่ึง   

(3) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยรับจํานองตาม 
(2) น้ัน ตองมีมูลคาไมตํ่ากวายอดเงินใหสินเช่ือคงคาง รวมดอกเบี้ยคางรับ  

(4) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามแนวนโยบายวาดวยการประเมินมูลคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขาย
ที่ไดมาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน และแนวนโยบายวาดวยการใหสินเช่ือแกภาคธุรกิจ 
บางประเภท ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหสินเช่ือเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัย  

(5) มีอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอมูลคาหลักประกัน (Loan to value ratio - 
LTV ratio) ตามที่กําหนดในตารางตอไปน้ี  

ประเภทท่ีอยูอาศัย LTV ratio 

(5.1)  กรณีหลักประกันมีราคาซ้ือขายต่ํากวา 10 ลานบาท  

(5.1.1) ท่ีอยูอาศัยแนวสูง (เชน หองชุด หรือคอนโดมิเนียม)  
สําหรับสัญญาจะซ้ือจะขายตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป  

ไมเกินรอยละ 90 

(5.1.2) ท่ีอยูอาศัยแนวราบ (เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด)  
สําหรับสัญญาจะซ้ือจะขายต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

ไมเกินรอยละ 95 

(5.2)  กรณีหลักประกันมีราคาซ้ือขายตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ไมเกินรอยละ 80 

ทั้งน้ี ขอกําหนดเกี่ยวกับ LTV ratio ตามขอ 1.8.1 (5.1) ไมบังคับใชกับ
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่เปนสวัสดิการของ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนทางคาปกติ
ของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย หรือสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยลักษณะอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนด 
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1.8.2  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑตามขอ 1.8.1 (1) – 1.8.1 (4) 
ทุกขอ แตมี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 1.8.1 (5) กําหนด
นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 7511  

ทั้งน้ี หากสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยสวนที่มี LTV ratio เกินกวาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในขอ 1.8.1 (5) แตไดรับการคํ้าประกันจากบริษัทประกันสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(Mortgage insurance) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ ซึ่งสามารถคํ้าประกันความเสี่ยงไดจริง12 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 สําหรับสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยน้ันทั้งจํานวน 

1.8.3  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยทีม่ีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.8.1 (5) แต
ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอหน่ึงขอใดตาม 1.8.1 (1) – 1.8.1 (4) กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงดังน้ี  

(1)  กรณีสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑลูกหน้ีรายยอย
ตามขอ 1.7 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75  

(2)  กรณีสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑลูกหน้ี
รายยอยตามขอ 1.7 กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

1.8.4  สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.8.1 (5) และไมเปนไป
ตามหลักเกณฑขอหน่ึงขอใดตาม 1.8.1 (1) – 1.8.1 (4) กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตามขอ 1.8.3  

1.9  สินทรัพยอ่ืน  

1.9.1  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0  

(1)  เงินสดที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ 

(2)  ยอดเหลื่อมบัญชีระหวางสํานักงานของธนาคารพาณิชยน้ัน  

(3)  คาใชจายลวงหนา 

(4)  สินทรัพยที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ (Mark- to-
market) 

                                                        
11

  หากสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยที่ไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ณ วันที่อนุมัติสินเชื่อนั้น เปนลูกคาชั้นดี มีความสามารถในการ 
ชําระหนี้ และมีการผอนชําระสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ จนทําใหยอดเงินใหสินเชื่อคงคางรวมดอกเบี้ยคางรับลดลง ดังนั้นในวันที่คํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยนํายอดเงินใหสินเชื่อคงคางรวมดอกเบี้ยคางรับที่ลดลง
นั้น มาคํานวณอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน (Loan to value ratio – LTV ratio) ตามขอ 1.8.1 (5) ใหมได โดยที่
มูลคาหลักประกันนั้นตองใชราคาเดิม ณ วันทีอ่นุมัติสินเชื่อ โดยถา LTV ratio ที่คํานวณไดเปนไปตามขอกําหนดในขอ 1.8.1 (5) 
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยสามารถใชน้ําหนักความเสี่ยงที่รอยละ 35 ได 
12  ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของ Mortgage insurance ที่ธนาคารพาณิชยสามารถนําผลจากการ 
ค้ําประกันมาใชประกอบพิจารณาปรับลดน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยขางตนตอไป  
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(5)  รายการสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหหักออกจาก
เงินกองทุนแลว เชน คาความนิยม สินทรัพยประเภทเงินไดรอตัดบัญชี เปนตน 

1.9.2  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20  

(1)  รายการเงินสดระหวางเรียกเก็บซึ่งเปนรายการยอยในรายการเงินสด
ของงบดุล ไดแก ตราสารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามที่อยูในระหวางเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะตองเรียก
เก็บตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป เชน ดราฟต และ
เช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน 

(2)  เงินลงทุนในหลักทรัพย หรือหนวยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนคางรับ 
เฉพาะจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังทําสัญญาใหความคุมครองหรือตกลงเปนผูรับความเสี่ยง เชน กองทุน
วายุภักษหน่ึง 

1.9.3  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

(1)  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนของบริษัทในกรณีดังตอไปน้ี 
 (1.1) บริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน13ในกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 

 (1.2) บริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนท่ีธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของแตละบริษัท
น้ัน โดยมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยนําผลรวมของเงินลงทุน14ใน 
ตราสารทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 115 และ
ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 216ของบริษัทในขอ (1.2) มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 
ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของสุทธิ (Net common equity tier 1)17  โดยให
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนท่ีไมเกินรอยละ 10 ของ Net 
common equity tier 1 ไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุน (Pro-rata 

                                                        
13  ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม 
14  ใหหมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคา  
15  สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได และธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยไปลงทุนเทานั้น 
16  สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได และธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยไปลงทุนเทานั้น 
17  Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธขิองธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยที่ไดหัก
รายการตาง ๆ แลวตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคาร
พาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ    
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basis)18 โดยในสวนท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนในบัญชีเพ่ือ 
การธนาคารน้ัน ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100  และสําหรับ
ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุนของบริษัทน้ันในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ใหธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามประเภทของสินทรัพย ท้ังน้ี ในสวนท่ีเปนเงินลงทุนใน
บัญชีเพ่ือการคาน้ัน ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยง
ดานตลาดของสถาบันการเงิน 

(1.3) บริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือท่ีไดมา
จากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ดังน้ี  

 (1.3.1) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนับสนุนเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เชน บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ 
บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทต้ิงแอนอินฟอรเมชั่น เซอรวิส  
เปนตน 

 (1.3.2) บริษัทท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี การชําระ
หน้ี การบังคับชําระหน้ี หรือการประกันใหสินเชื่อ ท่ีไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 (1.3.3) บริษัทท่ีอยูระหวางการชําระบัญช ี

(2)  หนวยลงทุนในกองทุนรวม ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยอาจ
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงตาม ประเภท สัดสวนและจํานวนของสินทรัพยที่กองทุนของหนวยลงทุนน้ัน
ลงทุนจริง (Look-through) ได โดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองสามารถคํานวณมูลคาสุทธิของ
สินทรัพยดังกลาวในแตละวันได 

(3) เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
ท่ีจะซื้อหุนของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนท่ีธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

(4)  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยประจําอื่นๆ และทรัพยสินรอการขาย 

(5)  สินทรัพยอื่นที่ไมไดกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอื่น  

1.9.4  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 250 

(1) เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อ
หุนของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ท่ีธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยถือหุนเกินกวา

                                                        
18  อางอิงตัวอยางการคํานวณตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ    
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รอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของแตละบริษัทน้ัน (ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทท่ี
ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี) โดยมีวิธีการ
คํานวณดังน้ี  
  ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยนําผลรวมของเงินลงทุน15ใน 
ตราสารทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทดังกลาว มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของสุทธิ (Net common equity tier 1)18 โดยใหธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนท่ีไมเกินรอยละ 10 ของ Net 
common equity tier 1 ไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุนในแตละบริษัท 
(Pro-rata basis)19 โดยในสวนท่ีเปนเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารน้ัน ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือ
รายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 250 และ ในสวนท่ีเปนเงินลงทุนในบัญชีเพ่ือการคาน้ัน 
ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการ
กํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบัน
การเงิน ท้ังน้ี หากนํ้าหนักความเสี่ยงตามประกาศดังกลาวขางตนตํ่ากวารอยละ 250 ใหธนาคาร
พาณิชยเพ่ือรายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงท่ีรอยละ 250 แทน 

1.9.5  กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 
(100/8.5%) หรือเทากับรอยละ 1176.5  

(1)  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ท่ีธนาคารพาณิชย
เพ่ือรายยอยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

      2.  กรณีลูกหน้ีดอยคุณภาพ  

กรณีธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจัดช้ันสินทรัพยและรายการนอกงบดุลประเภท  
1.1 – 1.8 ขางตนเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 
150 ยกเวนสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย ตามขอ 1.8.1 และ 1.8.2 ที่ถูกจัดช้ันเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพ ใหธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

อยางไรก็ตาม กรณีทีลู่กหน้ีดอยคุณภาพดังกลาวมี Specific provision เปนสัดสวนที่
สูงเมื่อเทียบกับยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชนํ้าหนักความเสี่ยงที่ลดลงไดตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

2.1  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนท่ีไมมกีารปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตในหัวขอ III ให
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 
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2.1.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

2.1.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

2.1.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคาง
ทั้งสิ้น และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

2.1.4  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคาง
ทั้งสิ้น แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

2.2  ลูกหน้ีดอยคุณภาพในสวนท่ีไมมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตาม
ประเภทท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑเรื่องการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับวิธี SSA แตมีหลักประกันประเภท (1) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย (Commercial real 
estate: CRE) (2) อสังหาริมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Residential real estate: RRE) และ (3) ลูกหน้ี
การคาหรือลูกหน้ีการเงินของลูกหน้ีของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย (Receivable)19  เปนประกัน
เต็มจํานวน กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

2.2.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 15 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 150 

2.2.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 15 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  

2.2.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคาง
ทั้งสิ้น และคางชําระไมเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50 

2.2.4  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคาง
ทั้งสิ้น แตคางชําระเกิน 1 ป กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

2.3  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 ตามท่ีระบุในขอ 
1.8.1 และ 1.8.2 ท่ีเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

2.3.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

                                                        
19  ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยอางอิงคําจํากัดความและเกณฑปฏิบัติของหลักประกันประเภท CRE  RRE และ Receivable  ของ
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงสําหรับธนาคารพาณิชยโดย 
Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
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2.3.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคาง
ทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

2.4  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 ตามท่ีระบุในขอ 
1.8.2 ท่ีเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยง ดังน้ี 

2.4.1  กรณีมี Specific provision ตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

2.4.2  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป แตตํ่ากวารอยละ 50 
ของยอดหน้ีคงคางทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 75 

2.4.3  กรณีมี Specific provision ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป ของยอดหน้ีคงคาง
ทั้งสิ้น กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 50  

III. การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธ ีSSA (Credit risk mitigation: CRM) 

1.  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

1.1  เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานกฎหมาย  

1.1.1  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมเีอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับ 
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งมผีลผูกพันกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และสามารถใชบังคับไดตาม
กฎหมายโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายอื่น 

1.1.2  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมีกระบวนการและระบบในการพิจารณา
ถึงเงื่อนไขดานกฎหมาย การติดตามทบทวนวาเอกสารหรือสัญญาดังกลาวยังมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย
อยางตอเน่ือง  

1.2  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงอื่น 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช เชน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานเครดิต เปนตน 

ทั้งน้ี  หากธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยไมมีการควบคุมความเสี่ยงอื่นทีอ่าจจะ
เกิดข้ึนจากการนําวิธีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตมาใช ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณา
กําหนดใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติม หรือดําเนินมาตรการตาง ๆ ตามทีก่ําหนด
ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ   

1.3  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองปฏิบัติตามเกณฑการเปดเผยขอมูลในเรื่องการ
ปรับลดความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 
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1.4  นํ้าหนักความเสี่ยงหลังปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตองไมสูงกวานํ้าหนักความ
เสี่ยงของลูกหน้ีกอนปรับลดความเสี่ยง 

2.  ประเภทของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

การปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพื่อ 
รายยอยนํามาใชปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SSA มี 2 ประเภทหลัก ไดแก 1) หลักประกัน 
ทางการเงิน (Financial collateral) และ 2) การคํ้าประกัน (Guarantee) 

2.1  หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral) 

2.1.1  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการนําหลักประกันทางการเงิน 
มาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตํ่า นอกเหนือจาก
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตตามขอ III. 1 ดังน้ี 

(1)  ลูกหน้ีตองนําหลักประกันทางการเงินมาวางเปนประกันอยางนอยตลอด
อายุของภาระหน้ี และตองมีการประเมินราคายุติธรรมของหลักประกันทางการเงินอยางนอยทุก 6 เดือน 

(2)  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมีวิธีในการประเมินและตรวจสอบวา 
หลักประกันตองไมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหน้ีอยางมนัียสําคัญ เชน 
ไมนับหลักทรัพยที่ออกโดยลูกหน้ีเองหรือผูที่เกี่ยวของกับลูกหน้ีมาเปนหลกัประกันเพราะถือวาไมสามารถ
ปองกันความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3)  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองกําหนดกระบวนการและระเบียบ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการขายหลักประกันทางการเงินเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี เพื่อใหมั่นใจไดวาธนาคาร
พาณิชยเพื่อรายยอยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถขายหลักประกันไดทันท ี

(4)  กรณีที่ฝากหลักประกันไวที่ผูดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย 
(Custodian) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองมั่นใจวาผูดูแลและเก็บรักษาหลักประกันมีกระบวนการที่
รัดกุมในการแยกหลักทรัพยที่เปนหลักประกันของบุคคลอื่นที่ฝากไวออกจากสินทรัพยของตนเอง  

(5)  ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตองดํารงเงินกองทุนสําหรับธุรกรรมที่มี
หลักประกันทั้งสองขา เชน ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน/ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืน และ 
ธุรกรรมยืม/ใหยืมหลักทรัพย (Repo-style transaction) เชนเดียวกันกับการวางหลักประกันสําหรับ 
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ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดและการใหกูยืมอื่น ๆ20 

(6)  กรณีที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยทําหนาที่เปนตัวแทนหรือนายหนา 
(Agent) ในการทําธุรกรรม Repo-style transaction ใหกับลูกคาของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยและมี
บุคคลอื่นเปนคูสัญญา โดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย เปนผูคํ้าประกันวาบุคคลอื่นที่เปนคูสัญญากับลูกคา
จะไมผิดนัดชําระหน้ี ซึ่งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจะมีความเสี่ยงเสมือนธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเปน
คูสัญญากับลูกคาเอง ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรม
ดังกลาวดวย 

2.1.2  ประเภทของหลักประกันทางการเงิน (Eligible financial collateral) 

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใช
หลักประกันทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย และสามารถหามูลคาหรือราคาตลาดเพื่อ
นํามาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ดังตอไปน้ี  

(1)  เงินสด เงินฝากที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยผูใหกู บัตรเงินฝาก 
(Certificates of deposit) หรือต๋ัวเงินเพื่อกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยผู 
ใหกู21 รวมทั้ง เงินสดที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยไดรับเปนประกันจาก Credit linked notes First to 
default CLN และ Proportionate CLN ที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยออกเพื่อโอนความเสี่ยงดานเครดิต
ของลูกหน้ีในบัญชีเพื่อการธนาคาร  

(2)  ทองคํา 

                                                        
20  ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ทํา (1) ธุรกรรม Repo กับคูสัญญา ก. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยกูยืมเงินจาก
คูสัญญา ก. โดยใหตราสาร a เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรม Reverse-Repo กับคูสัญญา ข. กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย  
ใหกูยืมเงินแกคูสัญญา ข. โดยไดรับตราสาร b เปนหลักประกัน ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยจะตองดํารงเงินกองทุนสําหรับทั้งสองธุรกรรม  
โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยอยูที่กรณีที่ตราสาร a ที่นําไปวางเปนประกันมีมูลคามากกวาเงินสดที่
ไดรับจากคูสัญญา ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยยังคงตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของผูออกตราสาร a ดวย สวนธุรกรรม 
(2) ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยอยูที่การใหกูยืมเงินเหมือนสินเชื่อปกติ โดยมีหลักประกันเปนตราสาร b ซ่ึงอาจมีการเสื่อมของ
มูลคาตราสาร b ได 
-  ธุรกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดแก ธุรกรรม Securities borrowing and lending (SBL) ตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยเพ่ือราย
ยอยทํา (1) ธุรกรรมยืมตราสาร A จากคูสัญญา ค. โดยใหตราสาร B เปนหลักประกัน และ (2) ธุรกรรมใหยืมตราสาร C แกคูสัญญา ง. โดย
ไดรับตราสาร D เปนหลักประกัน ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยจะตองดํารงเงินกองทุนสําหรับทั้งสองธุรกรรม  โดยสําหรับธุรกรรม (1) นั้น 
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยอยูที่คูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักประกัน B ที่ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยนําไปใชเปน
หลักประกันในการกูยืมตราสาร A ซ่ึงอาจมีมูลคามากกวาตราสาร A สวนธุรกรรม (2) ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยอยูที่
คูสัญญาไมสามารถสงคืนหลักทรัพย C ที่ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยใหยืมไป ซ่ึงอาจมีมูลคามากกวาตราสาร D ที่ธนาคารพาณิชยเพ่ือราย
ยอยรับเปนประกัน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยยังคงตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของผูออกตราสาร B และ C ดวย 
21  สําหรับกรณีที่เงินฝาก บัตรเงินฝากหรือตั๋วเงินเพ่ือกูยืมจากประชาชนที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยผูใหกู ไดฝากไวกับสถาบัน
การเงินอ่ืน ในลักษณะทีเ่ปน Non-custodial arrangement และไดจํานําหรือโอนสิทธิเงินฝากดังกลาวใหแกธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย
ผูใหกู ซ่ึงการจํานําหรือโอนสิทธิดังกลาวไมมีเงื่อนไขและไมสามารถยกเลิกได ใหกําหนดน้ําหนักความเสี่ยงสําหรับยอดธุรกรรมสวนที่มี
หลักประกัน ตามน้ําหนักความเสี่ยงของสถาบันการเงินอ่ืนซ่ึงเปนผูดูแลรักษาเงินฝาก 
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(3)  ตราสารหน้ีที่ออกโดยรัฐบาลและธนาคารกลาง องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ (Non-central government public sector entities: PSEs) ที ่
ผูกํากับดูแลกําหนดใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหน้ีรัฐบาล และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (Multilateral development banks: MDBs) ที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 โดย 
ตราสารหน้ีที่จะนํามาเปนหลักประกันทางการเงินตองไดรับคะแนน Country risk classification ของ 
OECD ดีกวาหรือเทียบเทาคะแนนระดับ 4 ข้ึนไป   

ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 
หากยอดธุรกรรมและหลักประกันมีความแตกตางดานอายุสัญญา และความแตกตางดานสกุลเงิน  

2.1.3  วิธีคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตดวยหลักประกันทางการเงิน 

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชหลักการคํานวณตามวิธี Simple  
โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันแทนนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีสําหรับยอดธุรกรรมในสวนที่มี
หลักประกัน และใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีเองสําหรับยอดธุรกรรมในสวนที่เหลือที่ไมมหีลักประกัน 
ดังน้ี  

(1)  กรณีสินทรัพยในงบดุล 

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรมซึง่หมายถึง 
ยอดสินทรัพยหักดวยเงินสํารองที่กันไวแลว (Specific provision) ออกเปน 2 สวน และคํานวณ 
สินทรัพยเสี่ยงดังน้ี  

(1.1)  ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกัน 
ทางการเงินโดยอางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงในขอ II แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี 

(1.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณดวยนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของลูกหน้ี 

(2)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไมใชสัญญาอนุพันธ  

ใหธนาคารพาณิชยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่งหมายถึง จํานวนเงิน
ตามสัญญา หัก Specific provision แลวคูณดวยคาเเปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) 
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

(2.1)  ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน คูณดวยคาแปลงสภาพของรายการนอกงบดุลที่จะปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 
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ใหธนาคารพาณิชยคูณยอดสุทธิดังกลาว ดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกันทางการเงิน โดยอางอิง
นํ้าหนักความเสี่ยงในขอ II แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี     

(2.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยนําไปคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยง
ของลูกหน้ี 

(3)  กรณีรายการนอกงบดุลประเภทสัญญาอนุพันธ 

ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเเบงยอดสุทธิของธุรกรรม ซึ่งหมายถึง 
มูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุลหักดวย Specific provision ออกเปน 2 สวน และคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดังน้ี 

(2.1)  ยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับมูลคายุติธรรมของ
หลักประกันทางการเงิน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของหลักประกัน 
ทางการเงิน โดยอางอิงนํ้าหนักความเสี่ยงในขอ II แทนนํ้าหนักความเสี่ยงของคูสัญญา  

(2.2)  ยอดสุทธิสวนที่ไมมีหลักประกัน ซึ่งมีคาเทากับสวนตางระหวาง
ยอดสุทธิของธุรกรรม และยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยคูณดวยนํ้าหนัก
ความเสี่ยงของคูสัญญา 

2.1.4  นํ้าหนักความเสี่ยงขั้นตํ่าสําหรับยอดสุทธิสวนท่ีมีหลักประกัน 

นํ้าหนักความเสี่ยงของยอดสุทธิสวนที่มีหลักประกันตองไมตํ่ากวารอยละ 20 
ยกเวนกรณีตอไปน้ี ที่อนุญาตใหนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 0  

(1) หลักประกันทีเ่ปนเงินสดหรือหลักประกันคลายเงินสดตามขอ 2.1.2 (1) 

(2) หลักประกันที่เปนหลักทรัพยของภาครัฐบาล ธนาคารกลาง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ 0 โดยมูลคาของ
หลักประกันไดถูกคิดลดดวยอัตรารอยละ 20 แลว 

2.2  การคํ้าประกัน22 (Guarantee)  

2.2.1  เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าดานปฏิบัติการสําหรับการคํ้าประกัน 

                                                        
22

  ทั้งนี้ รวมถึง (1) กรณีธุรกรรมการประกันการสงออก (Export Credit Insurance) เฉพาะในสวนที่ธนาคารพาณิชยเพ่ือ 
รายยอยเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม หรือในสวนที่ลูกหนีห้รือธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย หรือบริษัท
ประกันภัยที่ใหบริการประกันการสงออก (Insurer) หรือบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) ไดมีการโอนสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมให
ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยแลว และ (2) กรณีที่ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยใหสินเชื่อโดยไดรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหนจ็ตกทอด
ที่ออกโดยกรมบัญชีกลางมาเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินนั้น ใหธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยสามารถเทียบเคียงไดกับการใหสนิเชื่อที่
มีการค้ําประกันโดยกรมบัญชีกลาง 
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การคํ้าประกันที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยนํามาใชในการปรับลด 
ความเสี่ยงดานเครดิตตองมีลักษณะดังตอไปน้ี  

(1)  การคํ้าประกันน้ันตองสามารถเรียกรองจากผูคํ้าประกนัไดโดยตรง 
และตองมีการระบุถึงสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยทีไ่ดรับการคํ้าประกันไวอยางชัดเจน เพื่อแสดงถึง
ขอบเขตของการคํ้าประกันซึ่งไมสามารถโตแยงได 

(2)  สัญญาคํ้าประกันตองไมมีเงื่อนไขยินยอมใหผูคํ้าประกันสามารถยกเลิก
สัญญาหรือขอเพิ่มคาคํ้าประกัน อันเน่ืองจากคุณภาพของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงน้ันเสื่อมลง
เพียงฝายเดียวได23 ยกเวน กรณีที่ผูไดรับการคํ้าประกันไมจายชําระเงินตามขอตกลงในสัญญาดังกลาว    

(3)  สัญญาคํ้าประกันตองไมมีเงื่อนไขในสัญญาที่อยูนอกเหนือการควบคุม
โดยตรงของธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ซึ่งปกปองผูคํ้าประกันจากภาระผูกพันที่ตองจายชดเชยความ
เสียหายภายในเวลาอันสมควรเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี หรือมีเหตุการณที่กําหนดข้ึนเกีย่วกบั
ความสามารถในการชําระหน้ี (Credit event) 

(4)  เมื่อเกิดการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ี ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย
ตองมีสิทธิไลเบี้ยกับผูคํ้าประกันตามสัญญาและมีสิทธิไดรับการชดเชยจากผูคํ้าประกันโดยยังไมจําเปนตอง
ใชวิธีทางศาลเพื่อใหไดรับการชดเชยน้ัน24 ทั้งน้ี ผูคํ้าประกันอาจจายชดเชยแกธนาคารพาณิชยเพื่อ 
รายยอยเปนเงินกอนทั้งจํานวน หรือมีภาระที่ตองจายชดเชยใหแกธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยในอนาคต
ตามสัญญาคํ้าประกันน้ัน 

(5)  การคํ้าประกันตองมีเอกสารที่อางสิทธิไดจริงตามกฎหมายจาก 
ผูคํ้าประกัน 

(6)  การคํ้าประกันควรครอบคลุมการชําระเงินทุกประเภทของลูกหน้ีที่ระบุ
อยูในสัญญา  

(7)  กรณีที่มีการคํ้าประกันเพียงบางสวน เชน การคํ้าประกันเฉพาะสวน
เงินตน ไมคํ้าประกันดอกเบี้ย และคาใชจายอื่น เปนตน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจัดยอดธุรกรรม
สวนที่ไมไดรับการคํ้าประกันน้ีเปนยอดธุรกรรมสวนที่ไมมีหลักประกันตามวิธีการสําหรับขอตกลง
รับประกันความเสี่ยงแบบเปนสัดสวน (Proportional cover) ตามขอ 5  

 

 

                                                        
23  เงื่อนไขการเรียกรองไดตามสิทธิ์ ไมไดกําหนดวายอดสุทธิธุรกรรม และการค้ําประกันจะตองมีอายุสญัญาเทากัน ซ่ึงโดยทั่วไป  
อายุสัญญาที่ไดมีการตกลงกอนเเลว ไมควรมีอายุสัญญาที่นอยลงตามการค้ําประกันที่ทําสัญญาในภายหลัง  
24  ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหการค้ําประกันดังกลาวมีผลใน
การปรับลดความเสี่ยง แมวาหลักเกณฑของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมกําหนดใหตองดําเนินคดีกับลูกหนี้กอน 
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2.2.2  ประเภทของผูคํ้าประกัน  

ผูคํ้าประกันทีธ่นาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนํามาปรับลดความเสี่ยง
ดานเครดิต ไดแก รัฐบาลและธนาคารกลาง25 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรอื่นที่ไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงไมเกินรอยละ 20 ทั้งน้ี ผูคํ้าประกันตองมีนํ้าหนักความเสี่ยงตํ่ากวาลูกหน้ี 

2.2.3  วิธีการคํานวณการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกัน  

(1)  ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสุทธิของธุรกรรมออกเปน  
2 สวนโดยสวนที่ไดรับการคํ้าประกันใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกัน และสวนที่เหลอืใหถือวาเปน
สวนที่ไมไดรับการคํ้าประกันและใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ี 

(2)  เน่ืองจากธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหใชนํ้าหนักความเสี่ยง 
รอยละ 0  สําหรับเงินใหสินเช่ือหรือเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศใด ๆ (ทุก
ประเทศ) ที่เปนสกุลเงินของประเทศน้ันและไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีอยูในเงิน
สกุลน้ัน ดังน้ัน เงินใหสินเช่ือหรือเงินลงทุนในหลักทรัพยที่รัฐบาลหรือธนาคารกลาง ดังกลาวคํ้าประกัน ที่เปน
สกุลเงินของประเทศน้ัน และไมเกินกวาแหลงเงินทุนที่ธนาคารพาณิชยเพือ่รายยอยมีอยูในเงินสกุลน้ัน 
กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 เชนเดียวกัน 

3.  กรณีมีการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตหลายประเภท 

3.1  กรณีธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีการปรับลดความเสี่ยงหลายประเภทเพื่อ 
ปองกันความเสี่ยงจากลูกหน้ีรายเดียวกัน เชน ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยมีทั้งหลักประกันทางการเงิน 
และการคํ้าประกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสินทรัพยออกเปนสวน ๆ ตามประเภทของการ
ปรับลดความเสี่ยง และคํานวณหาสินทรัพยเสี่ยงแยกสําหรับแตละสวน  

3.2  กรณีที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยใชการปรับลดความเสี่ยงจากผูขายรายเดียวกัน 
แตการปรับลดความเสี่ยงมีอายุตางกัน ใหธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแบงยอดสินทรัพยออกเปนสวน ๆ 
และคํานวณสินทรัพยเสี่ยงแยกตามอายุของการปรับลดความเสี่ยง  

4.  การนับซ้ําผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยเพือ่รายยอยนับซ้ําผลของ 
การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต ดังน้ัน สินทรัพยที่ใช Issue-specific rating ที่ไดมีการสะทอนการปรับ
ลดความเสี่ยงเขาไปใน Rating เพื่อกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงสําหรับลูกหน้ีแลว จะไมสามารถนํามาปรับ
ลดความเสี่ยงไดอีก 

 

                                                        
25  รวมถึงฺธนาคารเพ่ือการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International Settlements) กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(International Monetary Fund) ธนาคารกลางสหภาพยโุรป (European Central Bank) และสหภาพยุโรป (European Community) 
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5.  การปรับลดความเสี่ยงแบบเปนสัดสวน (Proportional cover) 

ในกรณีมูลคาตามขอตกลงรับประกันความเสี่ยงนอยกวามูลคายอดธุรกรรมและสวนที่
ไดรับการประกันความเสี่ยงและสวนที่ไมไดรับการประกันความเสี่ยงน้ันมีลําดับการไดรับชําระหน้ีเทากัน 
(Same seniority) กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยและผูคํ้าประกันมีการแบงการรับความเสียหาย
ตามสัดสวน (Pro-rata basis) มูลคาขอตกลงรับประกันความเสี่ยงที่นํามาใชปรับลดความเสี่ยงไดก็จะลดลง
แบบเปนสัดสวนดวย กลาวคือ สวนที่ไดรับการประกันความเสี่ยงจะใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันน้ัน 
สวนที่เหลือใหถือวาเปนสวนที่ไมไดรับการประกันความเสี่ยงและใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของลูกหน้ีตามเดิม  
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บทเฉพาะกาล : เรื่อง แนวทางการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑ Basel III 

รายการ  ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. สินทรัพยไมมีตัวตน รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- หักจาก Common 
equity tier 11  

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- หักจาก Common 
equity tier 11

 

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- หักจาก Common 
equity tier 11

 

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- หักจาก Common 
equity tier 11

 

รอยละ 100 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- หักจาก Common 
equity tier 11  

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
นํ้าหนักความเสี่ยง 
รอยละ 100 

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
น้ําหนักความเสี่ยง 
รอยละ 100 

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
น้ําหนักความเสี่ยง 
รอยละ 100 

รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
น้ําหนักความเสี่ยง 
รอยละ 100 

- 

                                                             
1  ใหหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common equity tier 1) สําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ และใหหักจากเงินกองทุน  (Total capital) สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ เนื่องจากองคประกอบเงินกองทุนมีความแตกตางกัน 

เอกสารแนบ 11  
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รายการ  ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

2. เงินลงทุนในตราสารทุน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ตราสารทาง
การเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 
และตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของบริษัท 
ที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน4 กรณีที่ธนาคารพาณิชย
ถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ 
แตละบริษัทน้ัน  
สําหรับสวนที่ตองหักจากเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยองคประกอบของเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน
ในประเทศ หรือองคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ 

 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 / 
Additional tier 12 / 
Tier 23 ตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 / 
Additional tier 12 / 
Tier 23 ตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 / 
Additional tier 12 / 
Tier 23 ตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 / 
Additional tier 12 / 
Tier 23 ตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 / 
Additional tier 12 / 
Tier 23 ตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนทีต่องหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตามสัดสวน
ของประเภทเงินลงทุน 

- 

                                                             
2  หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ 
3  หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ 
4  ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี ้
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รายการ  ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

3. เงินลงทุนในตราสารทุน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ของบริษัท 
ที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน4 กรณีที่ธนาคารพาณิชย 
ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทน้ัน 
สําหรับสวนที่ตองหักจากเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับ
ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนใน
ประเทศ หรือองคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ  

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 11 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
นํ้าหนักความเสี่ยง 
รอยละ 250 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
น้ําหนักความเสี่ยง 
รอยละ 250 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
น้ําหนักความเสี่ยง 
รอยละ 250 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยใช
น้ําหนักความเสี่ยง 
รอยละ 250 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

- 

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ี
นับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และ 
ตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของบริษัทที ่
ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน4 กรณีที่ธนาคารพาณิชย
ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทน้ัน  

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Additional 
tier 12 / Tier 23  
ตามประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Additional 
tier 12 / Tier 23  
ตามประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Additional 
tier 12 / Tier 23  
ตามประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Additional 
tier 12 / Tier 23  
ตามประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- หักจาก Additional 
tier 12 / Tier 23  
ตามประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 

- 
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รายการ  ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สําหรับสวนที่ตองหักจากเงินกองทุน
ทั้งจํานวน ตามหลักเกณฑทีร่ะบุไวใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวา
ดวยองคประกอบของเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน
ในประเทศ 

- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือตรา
สารหน้ีตามประเภท
เงินลงทุน 

- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือตรา
สารหน้ีตามประเภท
เงินลงทุน 

- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือตรา
สารหน้ีตามประเภท
เงินลงทุน 

- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือตรา
สารหน้ีตามประเภท
เงินลงทุน 
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เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)  

 ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 
การรายงานข้อมูลส าหรับรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่มีการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ Basel III (ส าหรับปี 2556*) 
1. ธปท. มีแนวทางในการรายงานข้อมูลรายการสินทรัพย์เสี่ยง

ด้านเครดิต ที่มีการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ Basel III ในแบบ
รายงาน Data Set: Credit Risk Standardised Approach 
(DS_CRS) อย่างไร 

การรายงานข้อมูลรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตใน DS_CRS  ตามหลักเกณฑ์ Basel III นั้น 
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

1. รายการที่ ธพ. ต้องรายงานเพิ่มเติมใน Credit risk item 446046: 9.18 อ่ืน ๆ ซึ่งตามแนวทาง
ในประกาศฯ ใหม่ ก าหนดให้น าไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตแทนการหักเงินกองทุน โดยใช้ 
RW = ร้อยละของ 100/8.5% ได้แก่  

    1.1 มูลค่าเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ ธพ. ได้มีการซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง
ด้านเครดิตไว้ ซึ่งผู้รับประกันจะไม่ชดเชยให้กับผู้ซื้อหากความเสียหายไม่ถึงระดับขั้นต่่าที่ก่าหนดไว้ใน
สัญญา โดยก่าหนดให้ ธพ. น่ามูลค่าความเสียหายขั้นต่่าดังกล่าวไปค่านวณสินทรัพย์เสี่ยง (อ้างอิง
เอกสารแนบ 7 ข้อ 5.2) 

    1.2 ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ในกรณีที่ ธพ. ท่า
หน้าที่เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในล่าดับแรก (First loss facility) ให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร 
Securitisation หรือกรณี ธพ. ลงทุนในตราสาร Securitisation ที่ ธพ. ต้องรับผิดชอบส่วนสูญเสียใน
ล่าดับแรก (First loss tranche) (อ้างอิงประกาศ ธปท. ที่ สนส. 12/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การก่ากับ
ดูแลเงินกองทุนส่าหรับธนาคารพาณิชย์ หน้า 12 ข้อ 4.1.4)  

2. รายการที่ ธพ. รายงานใน Credit risk item 446039: 9.11 เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเดิมให้
ใช้ RW = ร้อยละ 100 แต่มีการปรับเปลี่ยนหลักการโดยก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงของแต่ละ
รายการใหม่ ดังนั้น ให้ ธพ. ก่าหนด RW ใหม่ ดังนี้  
 
 
 
 

* เนื่องจาก ธปท. จะปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ธพ. เร่ิมรายงานข้อมูลผ่านทางระบบ DMS ที่ได้ปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น ในปี 2556 จึงขอให้ ธพ. รายงานข้อมูลตามแนวทาง 
ที่ก่าหนดในค่าถาม-ค่าตอบนี้ในแบบรายงานข้อมูลชุดเดิมไปก่อน ทั้งน้ี การรายงานข้อมูลดังกล่าวในปี 2557 ส าหรับรายการในบัญชีเพื่อการธนาคาร น้ัน ให้ ธพ. ปฏบิัติตามชุดข้อมูล Dataset: Credit Risk Standardised 
Approach (DS_CRS) ที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและโครงสร้างชุดข้อมูลบน BOT Website เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 56 และส าหรับรายการในบัญชีเพื่อการค้า น้ัน  
ให้ ธพ. ปฏิบัติตามการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด อ้างอิงตามหนังสือเวียนที่ ฝนส.(02) ว. 166/2556 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 56 เรื่อง การปรับปรุงการรายงานข้อมูลตาม 
แบบรายงานการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด 
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 ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 
2.1 ก่าหนดให้ใช้ RW = ร้อยละ 100 (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 ข้อ 9.3.1 และ 9.3.3) 

  (1) บริษัทที่ท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่ม Full consolidation ที่ต้องจัดท่า
งบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 
(2) บริษัทที่ท่าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
(3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. ถือหุ้น 

≤10% 
(4) บริษัทที่ท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ยกเว้นบริษัทในข้อ 2.1(1) และ 2.1(2) 

กรณี ธพ. ถือหุ้น ≤ 10% ซึ่งต้องน่าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(Additional tier 1 / Tier 2) มาเปรียบเทียบกับ 10% ของ Net CET1 ให้ ธพ. รายงานสินทรัพย์
เสี่ยงส่าหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่เกิน Threshold สรุปได้ตามภาพ 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
     และตราสารหนี้ 
 
 
  
 

2.2 ก่าหนดให้ใช้ RW = ร้อยละ 250 (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 ข้อ 9.4.1) 
 บริษัทที่ท่าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ยกเว้นบริษัทในข้อ 2.1(1) และ 2.1(2) กรณี 

ธพ. ถือหุ้น > 10% ซึ่งต้องน่าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับ 
10% ของ Net CET1 ให้ ธพ. รายงานสินทรัพย์เสี่ยงส่าหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่เกิน Threshold 
สรุปได้ตามภาพ 

 

 
Trading 
book  

 
Bankin
g book 

 
Banking 
book 

Banking Book – เงินลงทุนในตราสารทุน ให้รายงานเป็น Credit risk 
item 446039, RW = ร้อยละ 100 / เงินลงทุนในตราสารหนี้ ให้
รายงานเป็น Credit risk item ตามประเภทผู้ออกตราสาร 
Trading Book – รายงานตามประกาศ Market risk 

ส่วนที่ไม่เกิน Threshold  
(10% ของ Net common equity)  



 - 3 - 
ค าถาม-ค าตอบ แนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 15/2555  

เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)  

 ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 
 
 

 เงินลงทุนในตราสารทุน  
 
 
 
 

 

2.3 ก่าหนดให้ใช้ RW = ร้อยละของ 100/8.5% (อ้างอิงเอกสารแนบ 1 ข้อ 9.5.2) 
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ . ถือหุ้น>10% 

ทั้งในบัญชีเพ่ือการธนาคารและในบัญชีเพ่ือการค้า โดยให้น่ามารายงานใน Banking Book (Credit 
risk item 446039) 
 

ธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซ้ือลดตั๋วเงินและเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 
(ตามท่ี ธปท. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรม Trade Finance ได้แก่ ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 21/2555 เรื่อง ข้อก่าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบัน
การเงิน และประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การก่ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)) 
2. หาก ธพ. มีการท่าธุรกรรมรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน

และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ธพ. จะมีแนวทางในการก่าหนด
น้่าหนักความเสี่ยง (RW) ส่าหรับธุรกรรมดังกล่าวอย่างไร 
 
  

1. ธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินและเอกสารตามเงื่อนไขของ  L/C ซึ่งท่าข้ึนภายใต้
วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือการกู้ยืมทั่วไป หรือ 
     1.2 เพ่ือธุรกิจทางการค้า ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลขององค์กรระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  
    กรณีการรับซื้อแบบ With และ Without recourse:  
      ให้ใช้ RW ที่ต่่าท่ีสุดของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย  

 
Trading 
book  

 
Bankin
g book 

 
Banking 
book 

Banking Book –  Credit risk item 446039, RW = ร้อยละ 250 
Trading Book –  รายงานตามประกาศ Market risk ทั้งนี้  
หาก RW ตามประกาศดังกล่าวต่่ากว่าร้อยละ 250 ให้ ธพ. ใช้  
RW = ร้อยละ 250 แทน โดยให้น่ามารายงานใน Banking Book 
(Credit risk item 446039) 

ส่วนที่ไม่เกิน Threshold  
(10% ของ Net common equity)  
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 ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 

2. ธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C ที่ท่าขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์
ข้อบังคับสากลขององค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้านานาชาติ (International 
Chamber of Commerce: ICC) ซึ่งมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (Uniform Customs and Practice: UCP) 
ที่เป็นมาตรฐาน 
     กรณีการรับซื้อแบบ With recourse: 
     2.1 กรณีเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขใน L/C (Discrepant Document) 
: ให้ใช้ RW ของผู้ขายเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C 
     2.2 กรณีเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตสอดคล้องกับเงื่อนไขใน  L/C (Clean 
Document): ให้ใช้ RW ที่ต่่าท่ีสุดของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมายหรือตามข้อก่าหนด
ในกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล ซึ่งอาจได้แก่ Confirming bank, Issuing bank รวมถึงผู้น่าเข้า หรือผู้ขาย
เอกสารตามเงื่อนไขของ L/C 
     หมายเหตุ กรณียังไม่ทราบว่าเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเป็น Clean 
Document: ให้ใช้ RW ของผู้ขายเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตก่อน จนกว่าจะทราบว่า
เอกสารตามเงื่อนไขของ L/C เป็น Clean Document 
     กรณีการรับซื้อแบบ Without recourse: 
     ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี ธพ. ควรรับซื้อแบบ Without recourse เฉพาะกรณีท่ีเอกสาร
ตามเงื่อนไขของ L/C สอดคล้องกับเงื่อนไขใน L/C เท่านั้น ซึ่งจะก่าหนดให้ใช้ RW ที่ต่่าท่ีสุดของบุคคล
ที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมายหรือตามข้อก่าหนดในกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล ซึ่งอาจได้แก่ 
Confirming bank, Issuing bank รวมถึงผู้น่าเข้า (Importer)  

3. ธพ. ท่าธุรกรรมรับซื้อลดตั๋วเงินหรือ L/C แบบ With recourse 
โดยเลือกใช้ RW ที่ต่่าท่ีสุดของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้
ตามกฎหมายพบว่า ลูกหนี้ที่น่ามาค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตนั้น เป็น สง. ที่อาวัล แต่ไม่ใช่ลูกค้าที่น่าตั๋วเงินหรือ L/C 

ธพ. สามารถใช้หลักประกันที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตร่วมกับการใช้ 
RW ที่ต่่าท่ีสุดของบุคคลที่สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวไม่จ่าเป็นต้องเป็น
หลักประกันที่น่ามาวางโดยบุคคลที่ ธพ. ใช้ในการค่านวณ RW เท่านั้น 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ก. มีวงเงินส่าหรับธุรกรรมขายลดตั๋วเงินหรือ L/C 10 ล้านบาท โดยมี
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เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)  

 ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 
มาขายลดกับ ธพ. ทั้งนี้ หากลูกค้ามีหลักประกันทางการเงินมา
เป็นประกันส่าหรับการท่าธุรกรรมกับ ธพ. ดังนั้น จึงขอหารือว่า 
ธพ. สามารถน่าหลักประกันทางการเงินมาปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตได้หรือไม่   
 

หลักประกันทางการเงินซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ี ธปท. ก่าหนดมาวางกับธนาคาร A คือ เงินฝากจ่านวน  
10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ก. ได้น่า L/C (ที่มีธนาคาร K เป็น Issuing bank) มาขายลดกับธนาคาร A 
ดังนั้น ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยง ธนาคาร A สามารถใช้หลักประกันเงินฝากดังกล่าวเป็น Credit 
Risk Mitigant (CRM) โดยนับเป็นยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันมี RW=ร้อยละ 0 โดยในส่วนยอดหนี้ที่
ไม่มีหลักประกันจะใช้ RW ของลูกหนี้สถาบันการเงิน (ตาม rating ของภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
ของประเทศท่ีธนาคาร K จดทะเบียนจัดตั้ง)  

4. การรับซื้อลดตั๋วเงินภายใต้ L/C แบบ Without recourse ที่ 
ธพ. ผู้รับซื้อลดตั๋วเงินเป็นผู้ออก L/C (issuing bank) ด้วย 
1. การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Risk weighted 
asset: RWA) ในกรณีที่ Issuing bank (ผู้ออก L/C) และ ธพ. 
ที่รับซื้อลดตั๋วเงินภายใต้ L/C เป็นนิติบุคคลเดียวกัน มีแนวทาง
อย่างไร  
2. การค่านวณ RWA กรณีผู้รับซื้อลดตั๋วเงินภายใต้ L/C และ 
Confirming Bank หรือ ธพ. ที่เป็นผู้รับรอง/อาวัล เป็นนิติ
บุคคลเดียวกัน มีแนวทางอย่างไร  
3. การรายงานภาระหนี้ตามตัวอย่างข้างต้น ควรรายงาน ชุด
ข้อมูล DS_CRS อย่างไร 
 
 

 1. กรณีท่ีผู้ออก L/C และผู้รับซื้อลดตั๋วเงินเป็นนิติบุคคลเดียวกัน เช่น กรณี ธพ. A สาขากรุงเทพเป็น
ผู้ออก L/C และ มี ธพ. A สาขาเชียงใหม่เป็นผู้รับซื้อลดตั๋วเงินนั้น ให้ ธพ. ค่านวณ RWA เฉพาะฐานะที่
เกิดจากลูกหนี้ตั๋วเงิน (on B/S) เนื่องจากการรับซื้อลดตั๋วเงินดังกล่าวจะท่าให้ ธพ. ไม่มีความเสี่ยงด้าน
เครดิตจากภาระผูกพันของการเป็น Issuing bank อีก อย่างไรก็ดี ธพ. จะต้องมีกระบวนการภายในเพื่อ
แสดงให้เห็นว่า L/C ฉบับดังกล่าวถูกรับซื้อโดย ธพ. ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ การค่านวณตาม
แนวทางข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ เนื่องจาก สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ต้องมีการด่ารงเงินกองทุนในประเทศไทย ดังนั้น ภาระผูกพันจากการออก L/C นั้นยังคงต้องด่ารง
เงินกองทุนในไทยอยู่ 
 2. ใช้แนวทางเดียวกับข้อ 1. โดยเมื่อ ธพ. รับซื้อลดตั๋วภายใต้ L/C แล้ว ให้ ธพ. ไม่ต้องค่านวณ RWA 
จากรายการ off B/S จากการเป็น Confirming bank หรือ การรับรอง/อาวัล และให้ค่านวณ RWA 
เฉพาะลูกหนี้ตั๋วเงิน (on B/S) 
 3. ให้ ธพ. พิจารณาลูกหนี้ของธุรกรรมการรับซื้อตั๋วเงินหรือ L/C ตามแนวทางที่ ธปท. ก่าหนดใน 
ข้อ 1. และ 2. และรายงานข้อมูลลงในแบบรายงาน DS_CRS  ให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว 

5. กรณีท่ีมียอดคงค้างจากธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วง
ซื้อลดตั๋วเงินและ L/C อันเป็นผลจากการท่ารายการก่อน  
31 ธ.ค. 55 อยากทราบว่า ธพ. สามารถใช้เกณฑ์เดิมในการ
ค่านวณ RWA จนกว่ายอดคงค้างดังกล่าวจะเป็นศูนย์ไดห้รือไม่ 

เนื่องจากธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินและ L/C ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมระยะสั้น ซึ่ง
มักสิ้นสุดภายในระยะเวลาหนึ่งหรือสองงวดบัญชี ดังนั้น จึงให้ ธพ. น่ารายการยอดคงค้างซึ่งเกิดก่อน  
1 ม.ค. 56 ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมได้จนกว่าจะหมดอายุของสัญญา  
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เรื่อง หลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) 

ข้อ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
6. การพิจารณาลูกหนี้ของธุรกรรมการรับซื้อลดตั๋วเงินหรือ L/C 

ในการรายงานข้อมูลลงในแบบรายงาน DS_CRS จะด าเนินการ
อย่างไร 

หาก ธพ. เลือกใช้ RW ของบุคคลใดที่สามารถไล่เบี้ยได้ มาค านวณ RWA ให้ ธพ. รายงานข้อมูลของบุคคลนั้น
ในแบบรายงานดังกล่าว 

กำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับสินเชื่อเพื่อผู้สูงอำยุโดยมีที่อยู่อำศัยเป็นหลักประกัน 
(เพ่ิมเติมวันที่ 15 ธ.ค. 60 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61) 
7. ธพ. ต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับสินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุโดยมี 

ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันอย่างไร 
ให้ ธพ. ด ารงเงินกองทุนส าหรับมูลหนี้และภาระผูกพัน โดยถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach 
(วิธี SA) กล่าวคือ ให้ ธพ. ด ารงเงินกองทุนส าหรับมูลหนี้และภาระผูกพันที่ ธพ. ต้องจ่ายกรณีท าสัญญาแบบ
ก าหนดตามช่วงเวลา หรือที่ ธพ. คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตกรณีท าสัญญาแบบก าหนดตามอายุขัยของผู้กู้ 
ซ่ึง ธพ. ต้องพิจารณาค านวณภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักการเชิงสถิติที่ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปและ
น่าเชื่อถือ โดยให้ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธี Standardised Approach เช่นเดียวกับการ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
ส าหรับการค านวณอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (loan to value ratio : LTV ratio) นั้น 
ให้ ธพ. ค านวณเงินให้สินเชื่อ (loan) โดยใช้ยอดมูลหนี้คงค้างรวมกับยอดมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล
ของรายการนอกงบดุล ซึ่งค านวณจากยอดภาระผูกพันที่ ธพ. ต้องจ่ายหรือคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตแล้วแต่กรณี 
ณ วันที่อนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ช าระให้แก่ผู้กู้) คูณกับค่าแปลงสภาพ (credit conversion factor : 
CCF) ซึ่งก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 และให้ ธพ. ค านวณมูลค่าหลักประกัน (value) โดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ณ 
วันที่อนุมัติสินเชื่อซึ่งได้ประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย 
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เรื่อง หลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) 

ข้อ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
  การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช าระหนี้ การประกันการให้

สินเชื่อ หรือที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน 
8. ในการด ารงเงินกองทุนส าหรับสินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัย 

ณ วันที่หนี้ครบก าหนด หรือกรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิต และ ธพ. 
อยู่ระหว่างด าเนินการยึดหลักประกันดังกล่าวมาเป็นของ ธพ. 
ธพ. ต้องค านวณสินทรัพย์เสี่ยงในส่วนของหลักประกันดังกล่าว
อย่างไร 

ให้ ธพ. ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกับกรณีการให้สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกันทั่วไปที่ยังไม่ถูกบังคับหลักประกัน 

 


