


 

 

-2- 

ฝนสป10-งท30003-25551108      

3.  ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ
ทุกธนาคาร 

4.  ประกาศและหนังสือเวียนท่ียกเลิก 

1. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 91/2551 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based Approach  
(วิธี IRB) ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 และ 

2. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 21/2552 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based Approach  
(วิธี IRB) (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 

5.  เน้ือหา 

  5.1 คําจํากัดความ 

   ในประกาศฉบับน้ี 

   “Unexpected loss (UL)” หมายความวา คาความเสียหายที่เกินกวาระดับที่คาดไว  

   “Expected loss (EL)” หมายความวา คาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

   “Probability of default (PD)” หมายความวา คาความนาจะเปนที่ลูกหน้ี 
จะผิดนัดชําระหน้ี 

   “Loss given default (LGD)” หมายความวา รอยละของความเสียหายที ่
อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตอยอดหน้ี 

   “Exposure at default (EAD)” หมายความวา ยอดหน้ีหรือประมาณการ 
ยอดหน้ีเมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี    

   “Effective maturity (M)” หมายความวา ระยะเวลาครบกําหนดคงเหลือ 
ของหน้ีที่ใชในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต   

   “คาสหสัมพันธ (Correlation)” หมายความวา คาความสัมพันธระหวาง
มูลคาสินทรัพยซึ่งสะทอนคา PD ของลูกหน้ีแตละรายกับปจจัยความเสี่ยงจากระบบ 
(Systematic risk factor) 
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   “ลูกหน้ี” หมายความวา เงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก และ
รายการนอกงบดุล รวมถึงขอผูกพันและสิทธิเรียกรองใหชําระหน้ีตามกฎหมายอื่น ๆ ของธนาคาร
พาณิชย ทั้งน้ี กรณีที่เปนเงินใหสินเช่ือ เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินฝาก ใหรวมดอกเบี้ยคางรับ 
ที่บันทึกบัญชีดวย  

   “Specific provision” หมายความวา เงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยและ
รายการนอกงบดุลทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชยตองสามารถระบุไดวาเปนเงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับ
สินทรัพยหรือรายการนอกงบดุลใด ทั้งน้ี รวมถึงสวนที่ลดลงจากการปรับมูลคาตามราคาตลาดของ
ตราสารหน้ีและตราสารทุนที่ถือไวเพื่อคาและเผื่อขาย และมูลคาการดอยคาดวย แตไมรวมเงินสํารอง
สําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติที่ธนาคารพาณิชยนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 แลว  

   “General provision” หมายความวา เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ
ทั้งหมด แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติสวนที่นับเปน Specific provision แลว  

    “Dilution risk” หมายความวา ความเสี่ยงที่ยอดหน้ีที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อมา
อาจมีมูลคาลดลงได เน่ืองจากผูขายลูกหน้ีมีขอตกลงกับลูกหน้ี เชน การที่ผูขายลูกหน้ีใหสวนลดแก
ลูกหน้ี หากลูกหน้ีจายชําระหน้ีภายในเวลาที่กําหนด หรือการใหลูกหน้ีคืนสินคาที่ซื้อไปไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเน่ืองจากสินคามีคุณภาพไมดี หรือผูขายลูกหน้ีมีภาระหน้ีตอลูกหน้ี เปนตน  

  5.2 หลักการ 

   ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดแนวทางการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA) และ Internal Ratings-Based Approach 
(วิธ ีIRB) เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับธนาคารพาณิชยในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตให
เหมาะสมกับความซับซอนของระบบการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของตนเอง 

   วิธี IRB เปนวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่กําหนดใหธนาคารพาณิชย 
ใชเครื่องมือภายในของธนาคารพาณิชย ในการประมาณคาความเสียหายจากความเสี่ยงดานเครดิต  
ซึ่งคาความเสียหายดังกลาวแบงเปน 2 ประเภท ตามแนวทางการดําเนินการเพื่อรองรับความเสียหาย 
ดังน้ี 

    (1)  คาความเสียหายที่เกินกวาระดับที่คาดไว (Unexpected loss: UL) เปนสวน
ที่ธนาคารพาณิชยควรมีเงินกองทุนรองรับ ซึ่งปริมาณเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเพื่อ
รองรับ UL จะประเมินจากมูลคาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณไดตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี  

    (2)  คาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน (Expected loss: EL) เปนสวนที่
ธนาคารพาณิชยควรมีเงินสํารองที่กันไวรองรับ โดยธนาคารพาณิชยจะตองนําคา EL ที่คํานวณไดตาม
ประกาศฉบับน้ีไปเปรียบเทียบกับเงินสํารองที่กันไวแลว (Total eligible provisions) ซึ่งหากม ี
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สวนตางเกิดข้ึน ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใน
ประกาศฉบับน้ี 

   วิธีการประมาณคาความเสี่ยงขางตนน้ันมีหลายวิธี ซึ่งวิธีหลักของการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB คือ การคํานวณโดยใชสูตร PD/LGD (Risk weight function) 
ที่มีคาองคประกอบความเสี่ยง (Risk component) 4 ตัวแปร ไดแก Probability of default (PD)   
Loss given default (LGD)  Exposure at default (EAD) และ Effective maturity (M)   

   ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB ธนาคารพาณิชยมีทางเลือก 
ในการใชสูตร PD/LGD (Risk weight function) ดังน้ี 

    (1)  Foundation Internal Ratings-Based Approach (วิธี FIRB) คือ  
วิธีทีธ่นาคารพาณิชยตองประมาณคา PD เอง แตคาองคประกอบความเสี่ยงอื่นใหใชคาตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด 

    (2)  Advanced Internal Ratings-Based Approach (วิธี AIRB) คือ  
วิธีที่ธนาคารพาณิชยตองประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงทั้ง 4 ตัวแปรเอง 

โดยธนาคารพาณิชยจะตองนําปริมาณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตท่ีคํานวณ
ตามหลักเกณฑในประกาศฉบับน้ีไปรวมกับสินทรัพยเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย  
เพ่ือหาอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตอไป 

  5.3 หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธ ีIRB 

   ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB ใหธนาคารพาณิชยที่เลือกใช
วิธี IRB ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

   5.3.1 ประเภทสินทรัพย (Asset class) 

    ประเภทสินทรัพย1 (Asset class) ภายใตวิธี IRB แบงออกเปน 7 ประเภทหลัก 
และในแตละประเภทอาจแบงเปนประเภทยอย (Sub-asset class)2 ดังน้ี 

 

                                                        
1 หมายความวา รายการสินทรัพยและรายการนอกงบดุล 
2 คําจํากัดความของลูกหนี้ภาครัฐบาล ลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ในเอกสารแนบ 1  คําจํากัดความของลูกหนี ้
รายยอย ในเอกสารแนบ 2  คําจํากัดความของฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน ในเอกสารแนบ 3  คําจํากัดความของลูกหนี้ที่รับซ้ือมา 
ในเอกสารแนบ 4  และคําจํากัดความของสินทรัพยอ่ืน ในเอกสารแนบ 5 
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   (1) ลูกหน้ีภาครัฐบาล  

   (2) ลูกหน้ีสถาบันการเงิน  

   (3) ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน แบงเปน 2 ประเภทยอย คือ  

    (3.1) ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนทั่วไป 

    (3.2) สินเช่ือกลุมพิเศษ  

   (4) ลูกหน้ีรายยอย แบงเปน 3 ประเภทยอย คือ 

    (4.1) สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย  

    (4.2) วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนเพื่อรายยอย  

    (4.3) สินเช่ือรายยอยอื่น  

   (5) ฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน     

   (6) ลูกหน้ีที่รับซื้อมา แบงเปน 2 ประเภทยอย คือ 

    (6.1) ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่รับซื้อมา 

    (6.2) ลูกหน้ีรายยอยที่รับซื้อมา 

   (7) สินทรัพยอื่น  

   5.3.2 วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB  

    วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพย 7 ประเภท  
ตามขอ 5.3.1 แบงออกเปน 5 กลุม โดยมีรายละเอียดวิธีการคํานวณและการประมาณ 
คาองคประกอบความเสี่ยงตามเอกสารแนบ 1 ถึง 5 ซึ่งสามารถสรุปวิธีการคํานวณสําหรับ
สินทรัพยแตละกลุมและรายละเอียดประกอบการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ดังน้ี  

     สรุปวิธีการคํานวณ 

     กลุมท่ี 1 ลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน 

     สําหรับลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน ใหธนาคาร
พาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยแบงเปน 2 กรณี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
ดังน้ี 
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   (1) ลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชนทั่วไป และสินเช่ือ
กลุมพิเศษที่ผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง ใหธนาคาร
พาณิชยใชสูตร PD/LGD สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน (Corporate risk weight function)  
โดยมีทางเลือกระหวางวิธี FIRB และวิธี AIRB  

   (2) สินเช่ือกลุมพิเศษที่ธนาคารพาณิชยไมสามารถปฏิบัติตาม 
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าดานการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง ใหธนาคารพาณิชยใช 
วิธี Supervisory slotting criteria ที่กําหนดใหนําคา EAD มาคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งไดจากการเทียบเคียง Internal rating ของสินเช่ือกลุมพิเศษ 
ของธนาคารพาณิชยกับ Rating 5 อันดับที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

    กลุมท่ี 2 ลูกหน้ีรายยอย 

    สําหรับลูกหน้ีรายยอย ใหธนาคารพาณิชยใชสูตร PD/LGD สําหรับลูกหนี้
รายยอย (Retail risk weight function) โดยตองใชวิธี AIRB เทาน้ัน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2) 

    กลุมท่ี 3 ฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน 

     สําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใช
วิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่สอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงของตนสําหรับฐานะที่
เกี่ยวของกับตราสารทุนแตละพอรต (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

   (1) วิธี Market-based ประกอบดวย 2 วิธียอย ดังน้ี 

    (1.1) วิธี Simple risk weight ใหธนาคารพาณิชยนําคา EAD มาคูณ
ดวยนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

    (1.2) วิธีแบบจําลองภายใน (Internal models method) ใหธนาคาร
พาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตจากแบบจําลอง Value-at-risk (VaR) 

   (2) วิธี PD/LGD ใหธนาคารพาณิชยใชสูตร PD/LGD สําหรับลูกหน้ีธุรกิจ
เอกชน (Corporate risk weight function)  

    กลุมท่ี 4 ลูกหน้ีท่ีรับซื้อมา 

     สําหรับลูกหน้ีที่รับซื้อมา ธนาคารพาณิชยตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตเพื่อรองรับความเสี่ยง 2 ประเภท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4) ไดแก  
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   (1) ความเสี่ยงจากการที่ยอดหน้ีที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อมาอาจมีมูลคา
ลดลงไดเน่ืองจากผูขายลูกหน้ีมีขอตกลงท่ีจะลดยอดหน้ีใหกับลูกหน้ีภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
ลวงหนา (Dilution risk) ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยใชสูตร PD/LGD สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 
(Corporate risk weight function) ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Dilution risk 
ทั้งกรณีที่ลูกหน้ีที่รับซื้อมาเปนลูกหน้ีธุรกิจเอกชนและลูกหน้ีรายยอย  

   (2) ความเสี่ยงจากการที่ลูกหน้ีที่รับซื้อมาไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 
(Default risk) โดยการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Default risk แบงออกเปน 2 กรณี 
ไดแก 

    (2.1) กรณีลูกหน้ีที่รับซื้อมาเปนลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

     ใหธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธี Bottom-up หรือวิธี Top-down 
ไดตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และใหธนาคารพาณิชยใชสูตร PD/LGD สําหรับ
ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน (Corporate risk weight function)  

    (2.2) กรณีลูกหน้ีที่รับซื้อมาเปนลูกหน้ีรายยอย 

     ใหธนาคารพาณิชยใชสูตร PD/LGD สําหรับลูกหน้ีรายยอย 
(Retail risk weight function) ตามประเภทของลูกหน้ีรายยอยที่รับซื้อมา3 

    กลุมท่ี 5 สินทรัพยอ่ืน 

    สําหรับสินทรัพยอื่น ใหธนาคารพาณิชยนํายอดคงคางของสินทรัพยอื่นที่
หักดวย Specific provision มาคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5) 

    รายละเอียดประกอบการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพย
กลุมท่ี 1 ถึง 5 

    ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยในกลุมท่ี 1 ถึง 5 
ขางตน สําหรับฐานะท่ีเกิดจากธุรกรรมอนุพันธ ฐานะท่ีเก่ียวของกับการชําระราคาและการสงมอบ
ท่ียังไมเสร็จสิ้น ฐานะท่ีใชสูตร PD/LGD ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต หรือฐานะท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ แลวแตกรณี ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยใช
วิธีการ ดังตอไปน้ี 

                                                        
3 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับลูกหนี้รายยอยถือเปนวิธี Top-down เนื่องจากเปนการประมาณคาองคประกอบ 
ความเสี่ยงตาง ๆ เปนรายกลุม 
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   ฐานะท่ีเกิดจากธุรกรรมอนุพันธ (Derivatives) 

   ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับ
ธุรกรรมอนุพันธทุกฐานะท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคาตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ โดยธนาคารพาณิชยท่ีทําธุรกรรมอนุพันธในบัญชี
เพ่ือการคาตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับธุรกรรมดังกลาวดวย  
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแล
ความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

   ท้ังน้ี ยกเวนฐานะของอนุพันธดานเครดิต4ท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 
ท้ังกรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตและผูซื้อขอตกลง
รับประกันความเสี่ยงดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

    (1) กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูขายขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิต 
(Protection seller)4 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับอนุพันธดานเครดิต
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ธนาคารพาณิชยโดยวิธี SA เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงและคาแปลงสภาพ
สําหรับอนุพันธดานเครดิต (Credit derivatives) ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร 

    (2) กรณีธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยง 
ดานเครดิต (Protection buyer)4 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิต ตามที่
กําหนดในการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง LGD กรณีมีการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต 
ตามประเภทของสินทรัพยที่ตองการปองกันความเสี่ยงตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบของ
ประกาศฉบับน้ี 

    ฐานะท่ีเก่ียวของกับการชําระราคาและการสงมอบท่ียังไมเสร็จสิ้น 
(Unsettled transaction) 

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

 

                                                        
4 คําจํากัดความของธุรกรรมอนุพันธดานเครดิตอางอิงตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหธนาคารพาณิชย 
ทําธุรกรรม Credit derivatives 
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     ฐานะท่ีใชสูตร PD/LGD ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

     กรณีที่ธนาคารพาณิชยใชสูตร PD/LGD ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิต ยกเวนสูตร PD/LGD กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี ใหธนาคารพาณิชยคูณคา Scaling 
factor 1.06 ในการคํานวณรอยละของเงินกองทุน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 1 
และเอกสารแนบ 2 

     ฐานะท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

     กรณีท่ีธนาคารพาณิชยมีสินทรัพยและรายการนอกงบดุลท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศทุกประเภท ใหธนาคารพาณิชยแปลงเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันใน
วันท่ีรายงานตามอัตราแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยขอกําหนด
เก่ียวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 

  5.4 หลักเกณฑการพิจารณาความเพียงพอของเงินสํารองท่ีกันไวแลว  
(Total eligible provisions) ตอความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expected loss) 

   นอกจากคํานวณหาคา UL เพื่อคํานวณหามูลคาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตแลว 
ธนาคารพาณิชยตองคํานวณหาผลรวมของคา EL ของลูกหน้ีทุกประเภทที่คํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตโดยวิธี IRB ตามวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เพือ่นําคาดังกลาวมา
เปรียบเทียบกับเงนิสํารองที่กันไวแลว (Total eligible provisions) ซึ่งหากมีความแตกตางระหวาง
คา EL ที่คํานวณไดกับเงินสํารองที่กันไวแลว ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6) 

  5.5 เกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับวิธ ีIRB (Minimum requirements for IRB 
approach) 

   ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี IRB ตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ในเรื่องตอไปน้ี 

  (1) การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating  

  (2)  วิธีปฏิบัติสําหรับระบบการให Internal rating  

  (3) ธรรมาภิบาลและการควบคุม 

  (4) การใชระบบ Internal rating 

  (5) การกําหนดคาความเสี่ยง 

  (6) การทดสอบความถูกตองของคาประมาณการ 
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การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB ส าหรับ 
กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน 

(Sovereign, bank, and corporate exposure) 

I. ค าจ ากัดความ 

 1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล (Sovereign exposure) หมายความว่า ลูกหนี้ตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์ 
โดย Standardised Approach (วิธี SA) ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล และธนาคารกลาง  

  1.2 ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (Non-central 
government public sector entities: PSEs) ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้ภาครัฐบาล 

  1.3 ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral development banks: 
MDBs) ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 

 2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน (Bank exposure) หมายความว่า ลูกหนี้ตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์ 
โดยวิธ ีSA ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ลูกหนี้สถาบันการเงินและลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์  

  2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน 

  2.3 ลูกหนี้ MDBs ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงตาม Rating ที่ได้จากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอก 

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน (Corporate exposure) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย (Sub-class) คือ  

  3.1 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทั่วไป หมายความว่า ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่ไม่เข้าข่ายสินเชื่อ 
กลุ่มพิเศษตามข้อ I. 3.2 ดังต่อไปนี้ 

   3.1.1 ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ ากัด หรือตามกฎหมายต่างประเทศ ยกเว้นลูกหนี้ภาครัฐบาลใน
ข้อ I. 1 ลูกหนี้สถาบันการเงินในข้อ I. 2 หรือลูกหนี้รายย่อยที่ก าหนดในเอกสารแนบ 2  

 

เอกสารแนบ 1 
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   3.1.2 ลูกหนี้ PSEs ทีก่ าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามที่
ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA  

   3.1.3 สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลเพื่อท าธุรกิจที่ไม่เข้าเงื่อนไขลูกหนี้ 
รายย่อยที่ก าหนดในเอกสารแนบ 2 

  3.2 สินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised lending: SL) หมายความว่า สินเชื่อธุรกิจเอกชนที่มี
ลักษณะพิเศษแยกต่างหากจากลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทั่วไป โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ทั้งความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้และจ านวนเงินที่จะได้รับช าระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดช าระหนี้ (Recovery)  
จะข้ึนอยู่กับปัจจัยเดียวกัน คือ รายได้หรือกระแสเงินสดที่ได้รับจากสินทรัพย์ที่ได้รับเงินทุนมาจาก 
การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ท าให้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่า PD และค่า LGD ของสินเชื่อกลุ่ม
พิเศษค่อนข้างสูง และค่า PD และค่า LGD มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   3.2.1 ลักษณะของสินเชื่อกลุ่มพิเศษ  

    สินเชื่อกลุ่มพิเศษต้องมีลักษณะต่อไปนี้ ครบทุกข้อ ได้แก่ 

    (1) ลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง1 ในการ
จัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ หรอืเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับสินทรัพย์ดังกล่าว 

    (2) ลูกหนี้ไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืนหรือไม่มีสินทรัพย์อ่ืนที่จะน ามาช าระหนี้
นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ท่ีได้รับเงินทุนมาจากการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ หรือ
มีรายได้จากแหล่งอ่ืนหรือสินทรัพย์อื่นแต่เป็นสัดส่วนที่ต่ ามากไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ 

    (3) เงื่อนไขของการให้สินเชื่อมีข้อตกลงให้ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจในการควบคุม
สินทรัพย์หรือรายได้จากสินทรัพย์ของกิจการนั้น  

    (4) จากลักษณะทั้ง 3 ข้อข้างต้น ท าให้แหล่งที่มาหลักของรายได้ในการช าระหนี้
ของลูกหนี้มาจากรายได้ของสินทรัพย์ที่ได้รับเงินทุนมาจากการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ มากกว่า
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ในภาพรวม 

 

 

 

                                                        
1 ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special purpose entity: SPE) 
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   3.2.2 ประเภทของสินเชื่อกลุ่มพิเศษ  

    สินเชื่อกลุ่มพิเศษแบ่งออกเป็น 4 ประเภทย่อย2 ดังนี้ 

    (1) สินเชื่อโครงการ (Project finance) หมายความว่า สินเชื่อที่น าไปใช้ใน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ซับซ้อน และมีการลงทุนในการก่อสร้างสูง ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะพิจารณา
รายได้ของโครงการลงทุนดังกล่าวเป็นทั้งแหล่งที่มาของรายได้ในการช าระหนี้ และเป็นหลักประกัน
ของการให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้า โรงงานที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี เหมืองแร่ 
โครงการระบบคมนาคม โครงการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ลูกหนี้จะต้องเป็นนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ เพ่ือการพัฒนา จัดหา เป็นเจ้าของ และด าเนินการในธุรกิจ
ดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่ประกอบกิจการหรือหน้าที่อ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ 

    (2) สินเชื่อเพื่อจัดซื้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Object finance) 
หมายความว่า สินเชื่อที่น าไปจัดซื้อหรือจัดหาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งแหล่งที่มาของรายได้
ในการช าระหนี้ และเป็นหลักประกันของสินเชื่อ โดยรายได้จากสังหาริมทรัพย์นั้นมักจะอยู่ในรูปของ
ค่าเช่าหรือสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่น เรือ (Ship หรือ Fleet) เครื่องบิน ดาวเทียม รถราง เป็นต้น 

    (3) สินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities finance) หมายความว่า 
สินเชื่อระยะสั้นที่ลูกหนี้ ซึ่งโดยมากมักเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ น าเงินไปซื้อและจัดเก็บสินค้าคงเหลือ
นั้น เพ่ือผลิตหรือขายต่อ ตัวอย่างเช่น สินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเป็นน้ ามันดิบ โลหะ หรือผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นต้น โดยลูกหนี้ไม่มีแหล่งรายได้จากกิจการอ่ืนใดที่จะน ามาช าระหนี้ นอกเหนือจากรายได้ท่ีเกิด
จากการขายสินค้าโภคภัณฑ์นั้น โดยปกติลูกหนี้ประเภทนี้จะไม่มีธุรกิจหรือสินทรัพย์อ่ืนในงบดุล  
การพิจารณาให้ Rating แก่สินเชื่อประเภทนี้จึงมักพิจารณาจากความสามารถของลูกหนี้ในการขาย
สินค้าโภคภัณฑ์ออกไปเพ่ือให้ได้เงินมา (Self-liquidating) และเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสินเชื่อนั้น
เป็นส าคัญ 

    (4) สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้ (Income-producing real 
estate: IPRE) หมายความว่า สินเชื่อที่น าไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายได้จากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นทั้งแหล่งที่มาของรายได้หลักในการช าระหนี้และเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ 
รายได้จากโครงการมักจะอยู่ในรูปของค่าเช่า สัญญาเช่า หรือการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น 
ส านักงานให้เช่า พื้นที่ให้เช่าเพ่ือการค้าปลีก อาคารชุดที่อยู่อาศัย คลังสินค้า โรงแรม เป็นต้น  

 

 

                                                        
2 ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ก าหนดให้มีสินเชื่อกลุ่มพิเศษประเภทสินเชื่ออสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีความผนัผวนสูง (High-
volatility commercial real estate: HVCRE) ซ่ึงหมายความวา่ สินเชื่อที่น าไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวนของ 
ส่วนสูญเสียสูงกว่าสินเชื่อกลุ่มพิเศษประเภทอื่น จนกว่าจะมีขอ้มูลสถิติเพียงพอ 
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II. วิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

 แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ภาครฐับาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชนทั่วไป  

  ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB หรือวิธี AIRB ให้ใช้สูตร Corporate risk weight function  
ในข้อ II. 1.1 (1) กรณีลูกหนี้ปกติที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช้วิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต II. 1.1 (2) กรณีลูกหนี้ปกติท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Double default ในการปรับลด 
ความเสี่ยงด้านเครดิต และ II. 1.2 กรณีลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ โดยที่ค่า PD และคา่ LGD มีหน่วยเป็น
ทศนิยมหรือเป็นร้อยละ ค่า EAD มีหน่วยเป็นมูลค่า (บาท) และค่า M มีหน่วยเป็นจ านวน (ปี)  
ซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ค านวณได้จะถูกน าไปใช้ในการค านวณเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารง 
เพ่ือรองรับ Unexpected loss (UL) ต่อไป 

  ส าหรับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ซึ่งหมายความว่า บริษัทจ ากัด  
บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ที่ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน ธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้ง 
ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง  
ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์3 ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture capital) ธุรกิจเป็นทรัสตี
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ธุรกิจผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ 
(Custodian) ธุรกิจส านักหักบัญชี4และส านักหักบัญชีกลาง (Central counterparty: CCP)5 
ธุรกิจการลงทุนโดยใช้บัญชีของตนเอง (Proprietary trading) และธุรกิจอ่ืนที่ ธปท. จะประกาศ
ก าหนดเพิ่มเติม  

                                                        
3 ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรพัย์ ได้แก่ ธุรกิจการรบัประกันส่วนสญูเสียของสินทรัพยแ์ก่ผู้ลงทุน (Provider of credit 
enhancement) และธุรกิจการให้สภาพคล่องชั่วคราวแก่นิตบิุคคลเฉพาะกจิหรือบริษัทที่รับโอนสินทรัพย์ (Provider of 
liquidity facility) หรือธุรกิจอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตใหส้ถาบนัการเงิน
ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์
4 หมายความวา่ ส านักหักบัญชีที่ท าหน้าที่เป็นตวักลางการช าระราคาโดยเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญาและรับประกันการช าระราคาหรือ
ส่งมอบหลักทรัพย์ในการซื้อขาย โดยหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไมป่ฏบิัตติามสญัญา ส านักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายช าระ
ราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบัคู่สัญญาอีกฝ่ายแทน 
5 ค าจ ากัดความอ้างอิงจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงดา้นเครดติของคู่สัญญา
ส าหรับธรุกรรมอนุพันธ์ 
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  ให้ธนาคารพาณิชย์คูณค่า 1.25 ในสูตรค่าสหสัมพันธ์ (RFI) ส าหรับลูกหนี้6ประเภท
ดังกล่าวท่ีเข้าด้วยเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

   -   เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ถูกก ากับดูแลและอยู่ในกลุ่มธุรกิจ7 
ทีมี่มูลค่าสินทรัพย์8ตั้งแต่ 1 แสนล้าน ดอลล่าร ์สหรัฐอเมริกา9 

    ทั้งนี้ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินที่ถูกก ากับดูแล หมายความว่า บริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงาน10ที่มีมาตรฐานการก ากับดูแลความเสี่ยง
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล หรือบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีบริษัทที่มีความส าคัญ 
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานการก ากับดูแลความเสี่ยงท่ี
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล  

   -   เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ถูกก ากับดูแล ซึ่งหมายความว่า 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ถูกก ากับ
ดูแลข้างต้น   

 

 

 

                                                        
6 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ปรับสูตรคา่สหสัมพันธ์ของลูกหน้ีประเภทดังกล่าว เน่ืองจากมูลค่าสินทรัพย์ของลูกหน้ีกลุ่มน้ี 
จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยความเสี่ยงจากระบบ (Systematic risk factor) มากกว่าลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินมีปัจจัยที่อาจช่วย 
ลดความเสีย่ง กลา่วคือ เป็นบริษัทที่ถกูก ากับดแูลและอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีมูลคา่สินทรัพย์ไม่เกินกว่าระดับที่ก าหนด 
7 กลุ่มธุรกิจของบริษัททีป่ระกอบธุรกิจทางการเงินน้ันให้รวมถึง ส านักงานใหญ่และสาขาอ่ืน บริษัทแม่ บริษัทร่วม และบริษัทลูก  
ที่อยู่ทั้งในและตา่งประเทศ 
8 ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจในงวดบัญชีล่าสดุที่จดัท าตามมาตรฐาน
การบัญชีที่เกีย่วข้องและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 
9 ให้ธนาคารพาณิชย์แปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่นปัจจุบันในวันที่รายงานตามอัตราแลกเปลีย่นที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 
10 หน่วยงานในประเทศไทย หมายความว่า กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.) ส่วนหน่วยงาน
ในต่างประเทศ หมายความว่า หน่วยงานที่มีอ านาจและหน้าที่เทยีบเทา่กับหน่วยงานในประเทศไทยข้างต้น หรือตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะเห็นควรหรือธนาคารพาณชิย์จะเป็นผู้พิสูจน์ 
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   ส าหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่มีขนาดกลางและเล็ก11ที่มีมูลค่ายอดขาย12ของกลุ่มธุรกิจ 
ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ธนาคารพาณิชย์สามารถน ายอดขายของลูกหนี้13มาปรับลดมูลค่า
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตในสูตรค่าสหสัมพันธ์ (RSME) ได้ 

  1.1 สูตรการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ปกติ 

   (1) กรณีธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช้วิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยง 
ด้านเครดิต 

    ค่าสหสัมพันธ์ (R):  
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    ค่าสหสัมพันธ์ของลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน (RFI ):    
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    ค่าสหสัมพันธ์ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่มีขนาดกลางและเล็ก (RSME ):   
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11 ให้ธนาคารพาณิชย์ก าหนดเกณฑ์ภายในที่เหมาะสม ในการพิจารณาธุรกิจขนาดกลางและเล็กซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวปฏบิัติ 
ในการให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณชิย์ 
12 ยอดขาย หมายความว่า รายการรายได้จากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมงวดบัญชลี่าสุดที่จัดท า
ตามมาตรฐานการบัญชแีละผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชแีล้ว และกรณีทีลู่กหนี้ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี 
ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ความพยายามมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในการแสวงหาข้อมูลยอดขายของกลุ่มธุรกิจ โดยใหธ้นาคารพาณิชย์ 
ใช้แนวทางการรวมยอดขายของกลุ่มตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 หรือทีจ่ะปรับปรุงต่อไป 
13 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ปรบัสูตรค่าสหสัมพันธ์ของลูกหนีธุ้รกิจเอกชนขนาดกลางและเล็กดว้ยขนาดยอดขายข้างต้นนี้ 
เนื่องจากโอกาสที่ลูกหนี้ดังกล่าวจะผิดนดัช าระหนี้ขึ้นอยู่กับปจัจยัความเส่ียงเฉพาะตัวของลูกหนี้แต่ละแห่งเองมากกว่าลูกหนี้ 
ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ค่าสหสัมพันธ์ส าหรับลูกหนี้ประเภทนีจ้ะมีค่าลดลงจากค่าสหสัมพันธ์ส าหรับลูกหนีธุ้รกิจเอกชนทั่วไปมากที่สุด 
ร้อยละ 4 กรณีที่ยอดขายของกลุ่มธุรกิจลูกหนี้มีมูลค่าเท่ากับหรือต่ ากว่า 100 ล้านบาท 
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    ค่าปรับระยะเวลาครบก าหนด (b): 

  2ln05478.011852.0 PDb   

    ร้อยละของเงินกองทุน (K)14: 
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    น้ าหนักความเสี่ยง (RW): 

5.12 KRW  

    สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (RWA): 

EADRWRWA   

    โดย  ex =  Exponential function 

     ln(x) =  Natural logarithm 

            N(x) =  Cumulative distribution function for a standard normal 
random variable (คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายตัวแบบ Normal จะมีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ x โดยที่ตัวแปรสุ่มดังกล่าวมีค่า Mean เท่ากับ 0 และมีค่า Variance เท่ากับ 1)  

         G(z) =  Inverse cumulative distribution function for a standard 
normal random variable (คือ มูลค่าของ x ซึ่งท าให้ N(x) = z) 

     S (ล้านบาท)  =  มูลค่ายอดขายของกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท
ขึ้นไปแต่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท (กรณียอดขายของกลุ่มธุรกิจมีมูลค่าต่ ากว่า 100 ล้านบาท          
ให้ธนาคารพาณิชย์แทนค่าด้วย 100 ล้านบาท) 

    ขั้นตอนการใช้สูตรการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ปกติ 
ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช้วิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 ค านวณค่าสหสัมพันธ์ (R) โดยการแทนค่า PD ที่ค านวณ 
ตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในสูตรค่าสหสัมพันธ์ 

                                                        
14 ทั้งนี้ หากค่า K ที่ค านวณได้มีค่าติดลบ ให้ค่า K มีค่าเท่ากับ 0 
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     ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าปรับระยะเวลาครบก าหนด (b) โดยการแทนค่า PD  
ที่ค านวณตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในสูตร
ค่าปรับระยะเวลาครบก าหนด 

     ขั้นตอนที่ 3 ค านวณร้อยละของเงินกองทุน (K) โดยการแทนค่า PD  
ค่า LGD และค่า M ที่ค านวณตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด ค่า R ที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 ค่า b ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ในสูตรร้อยละของเงินกองทุน 

     ขั้นตอนที่ 4 ค านวณน้ าหนักความเสี่ยง (RW) โดยน าค่า K ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 
มาคูณด้วย 12.5 

     ขั้นตอนที่ 5 ค านวณมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (RWA) โดยการคูณ RW 
ที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 ด้วยค่า EAD ที่ค านวณตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด 

   (2) กรณีธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Double default15 ในการปรับลดความเสี่ยง 
ด้านเครดิต 

    ร้อยละของเงินกองทุนที่ต้องด ารงส าหรับฐานะส่วนที่มีการประกันความเสี่ยง
ด้านเครดิตกรณีใช้วิธี Double default (KDD): 

 goDD PDKK  16015.0  

    โดย 
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    สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (RWA): 

gDD EADKRWA  5.12  

                                                        
15 วิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดติโดยค านึงถึงการที่ลูกหนี้และผู้ค้ าประกนัหรือ Protection seller จะผิดนัดช าระหน้ี 
พร้อมกัน (วิธี Double default) หมายความวา่ วิธีการปรบัลดความเสีย่งด้านเครดติจากการค้ าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต
โดยพิจารณาถึงโอกาสที่ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller และลูกหน้ีจะผิดนัดช าระหน้ีพร้อมกัน (Double default effect) 
ที่มีต่ ากวา่โอกาสที่ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller หรือลูกหนี้รายใดรายหนึ่งจะผิดนัดช าระหน้ี 
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    โดย osR = ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของลูกหนี้ ซึ่งค านวณโดยใช้ 
สูตรเดียวกับค่า R, RFI หรือ RSME ในข้อ II. 1.1 (1) ข้างต้น 

     oPD  = ค่า PD ของลูกหนี้  

     gPD = ค่า PD ของผู้ค้ าประกัน หรือ Protection seller16 

     gLGD  = ค่า LGD เทียบเท่ากรณีท่ีธนาคารพาณิชย์มีฐานะโดยตรง  

(Direct exposure) กับผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller กล่าวคือ เป็นค่า LGD ส าหรับวงเงิน 
ที่ไม่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ให้แก่ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller หรือที่ให้แก่ลูกหนี้ 
ซึ่งจะใช้ค่า LGD ใดข้ึนอยู่กับว่าหลักฐานและโครงสร้างของสัญญาค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิต
บ่งชี้ว่าเมื่อลูกหนี้และผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller เกิดการผิดนัดช าระหนี้พร้อมกัน จ านวนเงิน 
ที่ได้รับช าระคืนนั้นขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller หรือของลูกหนี้ 
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์สามารถน าหลักประกันที่ได้รับมาเพ่ิมเติมจากลูกหนี้หรือจากผู้ค้ าประกัน
หรือ Protection seller มาใช้ในการประมาณค่า LGD ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่น าผลของ Double recovery17 
มาใช้ในการประมาณค่า LGD 

     M = ระยะเวลาครบก าหนดคงเหลือของการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้าน
เครดิต (Effective maturity of the credit protection) โดยใช้หลักการและสูตรการค านวณ
เดียวกันกับการหาค่า M ที่ก าหนดส าหรับกรณีลูกหนี้ปกติที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช้วิธี Double default 
ในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต อย่างไรก็ดี ค่า M ส าหรับการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ภายใต้วิธี Double default ต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 1 ปี  

       go PDPDb ,min  = ค่าปรับระยะเวลาครบก าหนด (Maturity 

adjustment coefficient) ซึ่งค านวณโดยใช้สูตรเดียวกับค่า b ในข้อ II. 1.1 (1) ข้างต้น แต่ให้ 
แทนค่า PD ด้วยค่า PD ที่ต่ ากว่าระหว่างค่า PD ของลูกหนี้ (PDo) กับค่า PD ของผู้ค้ าประกันหรือ 
Protection seller (PDg)  

     gEAD  = ค่า EAD ส่วนที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิต  

                                                        
16 ค าจ ากัดความอา้งอิงจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม Credit derivatives 
17 หมายความว่า การที่ธนาคารพาณิชย์สามารถไล่เบี้ยหรือฟ้องร้องเรียกคืนความเสียหายได้ทั้งจากลูกหนี้และผู้ค้ าประกันหรือ Protection 
seller เมื่อทั้งลูกหนี้และผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller ผิดนัดช าระหนี้ 
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    ขั้นตอนการใช้สูตรการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ปกติ 
ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต เฉพาะส่วนที่มี 
การประกันความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 ค านวณค่าสหสัมพันธ์ของลูกหนี้ (Ros) โดยการแทนค่า PD  
ของลูกหนี้ (PDo) ที่ค านวณตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดในสูตรค่าสหสัมพันธ์ 

     ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าปรับระยะเวลาครบก าหนด (b) โดยการแทนค่า PD  
ที่ต่ ากว่าระหว่างค่า PD ของลูกหนี้ (PDo) กับค่า PD ของผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller (PDg) 
ที่ค านวณตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ในสูตรค่าปรับระยะเวลาครบก าหนด 

     ขั้นตอนที่ 3 ค านวณร้อยละของเงินกองทุนส าหรับฐานะส่วนที่มีการประกัน
ความเสี่ยงด้านเครดิตกรณีใช้วิธี Double default (KDD) โดยการแทนค่า PDo ค่า LGDg และค่า M 
ตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ค่า Ros ที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 ค่า b ที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 ในสูตร Ko แล้วจึงแทนค่า Ko ที่ได้และค่า PDg ในสูตร KDD  

     ขั้นตอนที่ 4 ค านวณน้ าหนักความเสี่ยง (RW) โดยน าค่า KDD ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 
มาคูณด้วย 12.5 

     ขั้นตอนที่ 5 ค านวณมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (RWA) โดยการคูณ RW 
ที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 ด้วยค่า EAD ที่ค านวณตามวิธีการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด 

    นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างด้านอายุสัญญา (Maturity mismatch) 
ระหว่างฐานะกับการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิต (อายุคงเหลือของสัญญาค้ าประกันหรือ
อนุพันธ์ด้านเครดิตน้อยกว่าอายุคงเหลือของสินเชื่อ) ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)  

  1.2 สูตรส าหรับลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 

   ร้อยละของเงินกองทุน (K): 

],0max[ ELofestimateBestLGDK   

   น้ าหนักความเสี่ยง (RW): 

5.12KRW  
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   สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (RWA): 

EADRWRWA   

   โดย Best estimate of EL = ค่า EL (ร้อยละ) ที่ประมาณการจากภาวะเศรษฐกิจ 
และสถานะของหนี้ในขณะนั้น 

   การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์ 
ที่เลือกใช้วิธี AIRB ค านวณค่า EL ที่ประมาณการจากภาวะเศรษฐกิจและสถานะของหนี้ในขณะนั้น
และให้ใช้ค่า LGD ตามท่ีธนาคารพาณิชย์ประมาณได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในเอกสารแนบ 7  
เรื่อง การประมาณค่า LGD 

   ส่วนธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ให้สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ผิดนัด 
ช าระหนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ เนื่องจากค่า K มีค่าเท่ากับศูนย์18 

 2. การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษ  

  2.1 ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB และวิธี AIRB ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่เก่ียวข้อง 
สามารถใช้สูตร Corporate risk weight function ตามข้อ II. 1.1 กรณีเป็นลูกหนี้ปกติ และข้อ II. 1.2 
กรณีเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ส าหรับแต่ละประเภทย่อยของสินเชื่อกลุ่มพิเศษ 

  2.2 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 
ในการประมาณค่า PD หรือธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ขั้นต่ าในการประมาณค่า PD ค่า LGD และค่า EAD ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 7 เรื่อง  
การก าหนดค่าความเสี่ยง ใชว้ิธี Supervisory slotting criteria โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  

   2.2.1 เทียบเคียง Internal rating ของสินเชื่อกลุ่มพิเศษของธนาคารพาณิชย์กับ Rating  
5 อันดับ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์รายละเอียดที่ระบุ  
ในเอกสารแนบ 1.1 แล้วใช้น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับค่า UL ที่เหมาะสมกับแต่ละ Rating นั้น  
(ตามตารางข้างล่างนี้) คูณกับค่า EAD จะได้สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษ  

    น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับค่า UL ส าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษ ทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้ 

ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน ผิดนัดช าระหนี้ 

ร้อยละ 70  
(ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 90  
(ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 115 ร้อยละ 250 ร้อยละ 0 

                                                        
18 เนื่องจากส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใชว้ธิี FIRB ค่า Best estimate of EL มีค่าเท่ากับค่า LGD  
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   2.2.2 หากสินเชื่อกลุ่มพิเศษท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” หรือ “ดี” และเข้าด้วยเงื่อนไข 
ข้อใดข้อหนึ่ง คือ 

    (1) อายุคงเหลือของสินเชื่อต่ ากว่า 2.5 ปี 

    (2) ธนาคารพาณิชย์สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาตรฐานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และลักษณะความเสี่ยงอื่น ๆ ของสินเชื่อกลุ่มพิเศษดังกล่าวดีกว่า 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในเอกสารแนบ 1.1 

    ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้น้ าหนักความเสี่ยงส าหรับค่า UL ที่ต่ าลงกว่าปกติ 
ได้ คือ ร้อยละ 50 ส าหรับกลุ่ม “ดีมาก” และร้อยละ 70 ส าหรับกลุ่ม “ดี” ตามตัวเลขในวงเล็บ 
ในตารางข้างต้น  

   2.2.3 ในการเทียบเคียง Internal rating ของสินเชื่อกลุ่มพิเศษกับ Rating ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก าหนดนั้น ธนาคารพาณิชย์อาจอ้างอิงตารางต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
เทียบเคียง Rating ทั้ง 5 อันดับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับ Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิต
ภายนอก (External credit assessment institutions: ECAIs)19 ดังนี้ 

ดีมาก ดี พอใช้ อ่อน ผิดนัดช าระหนี้ 

BBB- หรือดีกว่า     BB+ หรือ BB BB- หรือ B+ B ถึง C- - 

III. การประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยง 

 ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ประมาณเฉพาะค่า PD ส่วนค่า LGD ค่า EAD และค่า M  
ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่าตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ส าหรับธนาคารพาณิชย์ 
ที่ใช้วิธี AIRB ให้ประมาณค่า PD ค่า LGD ค่า EAD และค่า M เอง เพื่อแทนค่าในสูตรการค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการแทนค่านั้น 
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

 

 
                                                        
19 Rating ที่แสดงในตารางนี้เป็นของ Standard & Poor’s ซ่ึงใช้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ธนาคารพาณิชย์สามารถใช ้Rating ของ 
ECAIs รายอื่นทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงการเทียบเคียงอันดับเครดิตของแต่ละ ECAIs ได้ ตามที่ก าหนด 
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธ ีSA 
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1. Probability of default (PD)  

  ทั้งกรณีใช้วิธี FIRB และวิธี AIRB  

  ธนาคารพาณิชย์อาจค านวณหาค่า PD ได้หลายวิธี เช่น การใช้ประสบการณ์ผิดนัดช าระหนี้
ภายในธนาคารพาณิชย์ การเทียบเคียง Internal rating กับ Rating ที่ได้รับจาก ECAIs เป็นต้น  
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  1.1 ให้ธนาคารพาณิชย์ประมาณค่า PD ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า ส าหรับแต่ละ Rating  
ของลูกหนี้ ทั้งนี้ การประมาณค่า PD ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก าหนดในเอกสารแนบ 7 เรื่อง การประมาณค่า PD  

  1.2 ค่า PD ในระยะเวลา 1 ปี ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และสถาบันการเงิน ที่ได้จาก 
Internal rating ต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.03 ขณะที่ค่า PD ของลูกหนี้ภาครัฐบาลอาจต่ ากว่า 
ร้อยละ 0.03 ได้  

  1.3 ลูกหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์จัดให้อยู่ใน Rating ส าหรับลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้จะต้อง 
มีลักษณะตามค าจ ากัดความของลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใน 
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในเอกสารแนบ 7 เรื่อง ค าจ ากัดความของการผิดนัดช าระหนี้ และก าหนด 
ให้ค่า PD ของลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เท่ากับ 1 

  1.4 กรณีท่ีมีการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิต และธนาคารพาณิชย์เลือกที่จะพิจารณา
ผลของการมีการค้ าประกันหรือการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตดังกล่าวโดยการปรับที่ค่า PD ให้ธนาคาร
พาณิชย์อ้างอิงหลักเกณฑ์ภายใต้ข้อ III. 2.2 การค้ าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต 

 2. Loss given default (LGD) 

  การก าหนดค่า LGD จะพิจารณาจากปัจจัยส าคัญที่ช่วยลดความเสียหายในการให้สินเชื่อ 
ของธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ได้แก่ หลักประกัน และการค้ าประกันและ
อนุพันธ์ด้านเครดิต ดังนี้ 

 2.1 หลักประกัน 

   กรณีใช้วิธี FIRB 

   ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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   2.1.1 กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าหนี้ที่มีฐานะด้อยสิทธิ์ (Subordinated claim) 

    ก าหนดค่า LGD เท่ากับร้อยละ 75 ทั้งกรณีลูกหนี้มีหลักประกันและไม่มี
หลักประกัน 

   2.1.2 กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าหนี้ที่มีฐานะไม่ด้อยสิทธิ์ (Senior claim)  

    (1) กรณีลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 

     ก าหนดค่า LGD เท่ากับร้อยละ 45  

     (2) กรณีลูกหนี้มีหลักประกัน 

     (2.1) ประเภทของหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB น ามาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ 

      (2.1.1) หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral) ตามท่ีก าหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณค่าปรับลด (Haircut) ของหลักประกัน
โดยวิธี Comprehensive รวมถึงกรณีธุรกรรม Repo-style transaction20 ที่มีคู่สัญญาเป็น  
Core market participant ซึ่งได้รับยกเว้นการปรับลดมูลค่าของหลักประกันได้ ตามรายละเอียด 
ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA  

      (2.1.2) Receivable21  

      (2.1.3) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ (Commercial real estate: 
CRE) และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือที่อยู่อาศัย (Residential real estate: RRE) ที่เข้าเงื่อนไข 2 ข้อ 
ดังต่อไปนี้  

       ก. ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ 
กับผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการที่ใช้เป็นหลักประกันอย่างมีนัยส าคัญ  
แต่ข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดจากแหล่งอ่ืน ๆ กล่าวคือ ความสามารถในการช าระหนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสดรับจาก CRE หรือ RRE ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

                                                        
20 ธุรกรรม Repo-style transaction ประกอบดว้ยธุรกรรมขายโดยมีสัญญาวา่จะซ้ือคืน (Repurchase) ธุรกรรมซ้ือโดยมีสัญญาว่าจะ
ขายคืน (Reverse repurchase) และธรุกรรมการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities borrowing and securities lending) 
21 ให้ธนาคารพาณิชย์อา้งอิงค าจ ากัดความของหลักประกันประเภท Receivable ที่เข้าเกณฑ์เป็นหลักประกันตามเอกสารแนบ 7 
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       ข. มูลค่าของหลักประกันที่น ามาจ านองต้องไม่ข้ึนอยู่กับ 
ผลการด าเนินงานของลูกหนี้ 

       ดังนั้น สินเชื่อเพ่ือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้ 
(Income producing real estate: IPRE) ที่เข้าข่ายสินเชื่อกลุ่มพิเศษ ซึ่งมีลักษณะไม่เข้าข่าย
เงือ่นไข 2 ข้อข้างต้นจึงไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันที่จะน ามาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตได้ 

      (2.1.4) หลักประกันประเภทอ่ืน ที่เข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ดังต่อไปนี้  

       ก. มีตลาดที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อขายหลักประกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ข. มีราคาตลาด เพ่ือให้มั่นใจว่ามูลค่าหลักประกันที่ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ไม่แตกต่างจากราคาตลาดมากนัก 

       ปัจจุบัน หลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต 
ให้เป็นหลักประกันประเภทอ่ืน ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องบิน และสินค้าเกษตรที่มี
การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ตสล.) 

 (2.2) ค่า LGD ส าหรับยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันและมีฐานะไม่ด้อยสิทธิ์  

      ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ให้ใช้ค่า LGD ส าหรับยอดหนี้ส่วนที่มี
หลักประกันและมีฐานะไม่ด้อยสิทธิ์ ดังตารางสรุปดังต่อไปนี้ 

ตาราง  ค่า LGD ส าหรับยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันและมีฐานะไม่ด้อยสิทธิ์
 

ประเภทหลักประกัน ค่า LGD ขั้นต่ า C* C** 

หลักประกันทางการเงิน ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 n.a. 

Receivable ร้อยละ 35 ร้อยละ 0 ร้อยละ 125 

CRE หรือ RRE ร้อยละ 35 ร้อยละ 30 ร้อยละ 140 

หลักประกันประเภทอ่ืน ร้อยละ 40 ร้อยละ 30 ร้อยละ 140 

หมายเหตุ   C* หมายความว่า สัดส่วนขั้นต่ าของมูลค่าหลักประกัน (C) ต่อมูลค่ายอดหนี้ (E)  
ที่จะถือว่ายอดหนี้ดังกล่าวมีหลักประกัน 

  C** หมายความว่า สัดส่วนขั้นต่ าของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่ายอดหนี้ ที่จะถือว่า
ยอดหนี้ดังกล่าวมีหลักประกันเต็มจ านวนและสามารถใช้ค่า LGD ตามท่ีก าหนดในตารางได้   
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     (2.3) หลักเกณฑ์การใช้หลักประกันในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต22  

      (2.3.1) กรณีมีหลักประกัน 1 ประเภท 

       ก. กรณีมูลค่าหลักประกัน (C) ต่อมูลค่ายอดหนี้ (E) ต ่ากว่า C* 

หรือ *C
E

C
  

        ให้ถือเสมือนว่ายอดหนี้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน กล่าวคือ 
ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 45  

       ข. กรณีมูลค่าหลักประกัน (C) ต่อมูลค่ายอดหนี้ (E) มากกว่า

หรือเท่ากับ C** หรือ **C
E

C
  

        ให้ถือเสมือนว่ายอดหนี้ดังกล่าวมีหลักประกันเต็มจ านวน 
กล่าวคือ ให้ใช้ค่า LGD ขั้นต่ าส าหรับหลักประกันแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อ III. 2.1.2 (2.2) 
ข้างต้น 

       ค. กรณีมูลค่าหลักประกัน (C) ต่อมูลค่ายอดหนี้ (E)  

มีค่าตั้งแต่ C* ขึ้นไปแต่ต ่ากว่า C** หรือ *** C
E

C
C   

        ให้ถือเสมือนว่ายอดหนี้ดังกล่าวมีหลักประกันไม่เต็มจ านวน 
ดังนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์แบ่งยอดหนี้เป็นสองส่วน คือ ยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกัน และยอดหนี้ส่วน
ที่ไม่มีหลักประกัน โดยยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันมีค่าเท่ากับ C/C** และให้ใช้ค่า LGD ขั้นต่ า
ส าหรับหลักประกันแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อ III. 2.1.2 (2.2) ข้างต้นส าหรับยอดหนี้ส่วน 
ที่ไม่มีหลักประกัน ให้ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 45 

      (2.3.2) กรณีมีหลักประกันหลายประเภท 

       กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์มีหลักประกันหลายประเภท ให้ธนาคาร
พาณิชย์แบ่งยอดหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายออกเป็นส่วน ๆ ตามประเภทของหลักประกัน ซึ่งจะมีค่า LGD 
แตกต่างกัน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

       ก. หายอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันทางการเงิน ซึ่งหาได้จาก 
การน ามูลค่ายอดหนี้ (E) ลบด้วยยอดหนี้ส่วนที่ไม่มีหลักประกันทางการเงินหลังจากการปรับลดมูลค่า

                                                        
22 ให้ธนาคารพาณิชย์อา้งอิงแนวทางการประเมินมูลค่าหลักประกันในหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในแนวนโยบายว่า
ด้วยการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช าระหนี้ของสถาบันการเงิน 
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หลักประกันโดยวิธี Comprehensive (E*) ตามท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA23 แล้ว ซึ่งยอดหนี้
ส่วนนี้ให้ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 0 

       ข. หายอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันเป็น Receivable ซึ่งหา 
ได้จากการน ามูลค่าปัจจุบันของหลักประกัน Receivable มาหารด้วยร้อยละ 125 ซึ่งยอดหนี้ส่วนนี้ 
ให้ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 35 

       ค. กรณีท่ีสัดส่วนของผลรวมของมูลค่าหลักประกันของ CRE 
หรือ RRE กับมูลค่าหลักประกันประเภทอ่ืนต่อยอดหนี้คงเหลือหลังจากการหักมูลค่าหลักประกัน 
ทางการเงินที่ท าการปรับลดและหลักประกัน Receivable (ถ้ามี) แล้ว ต่ ากว่า C* (ร้อยละ 30)  
ให้ค่า LGD ส าหรับยอดหนี้ส่วนที่เหลือนั้นเท่ากับร้อยละ 45 เพราะถือเสมือนว่าเป็นยอดหนี้ส่วนที่ 
ไม่มีหลักประกัน 

       ง. กรณีที่สัดส่วนข้างต้นมากกว่า C* (ร้อยละ 30) แต่ 
น้อยกว่า C** (ร้อยละ 140) ให้ค านวณหายอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันเป็น CRE หรือ RRE และ 
ยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันประเภทอ่ืน ด้วยการน ามูลค่าหลักประกันแต่ละประเภทหารด้วยร้อยละ 
140 และให้ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 35 ส าหรับยอดหนี้ที่มีหลักประกันประเภท CRE หรือ RRE 
และให้ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 40 ส าหรับยอดหนี้ที่มีหลักประกันประเภทอ่ืน ส่วนยอดหนี้ที่เหลือ
ให้ใช้ค่า LGD เท่ากับร้อยละ 45 

      (2.3.3) กรณีธุรกรรม Repo-style transaction 

       ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB อาจเลือกท่ีจะใช้หรือไม่ใช้วิธี 
หักกลบหนี้ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้หลัก (Master netting agreement)24 ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตส าหรับธุรกรรม Repo-style transaction  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์เลือกใช้วิธี 
หักกลบหนี้ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้หลัก ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้
หลักด้วย และค านวณค่า E* (ยอดหนี้ของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA เพ่ือใช้เป็นค่า EAD และให้ใช้ค่า LGD เท่ากับกรณีลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน
ส าหรับค่า EAD นั้น 

                                                        
23 ในการค านวณหาค่า E* โดยวธิี Comprehensive ให้ธนาคารพาณิชย์ก าหนดค่า E เท่ากับค่า EAD 
24 สัญญาหกักลบหนีห้ลัก (Master netting agreement) ส าหรับธุรกรรม Repo-style transaction ภายใต้ประกาศฉบับนี้  
ให้หมายความวา่ สัญญาหักกลบหนี้หลกัที่เข้าเง่ือนไขตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA 
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กรณีใช้วิธี AIRB 

   2.1.1 ให้ใช้ค่า LGD ที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณขึ้นเอง โดยค่า LGD ที่ประมาณได้นั้น
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามเอกสารแนบ 7 ด้วย ซึ่งค่าความเสียหายที่ใช้ในการประมาณค่า LGD 
ต้องเป็นค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic loss) ที่ได้ค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

    (1) ผลต่างระหว่างค่า EAD กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ช าระคืนคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสม 

    (2) ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เก่ียวกับการเรียกเก็บหนี้ รวมทั้งระยะเวลา 
ในการเรียกเก็บหนี้ 

    ส่วนอัตราการได้รับช าระคืนที่เหมาะสมนั้น ธนาคารพาณิชย์ควรค านึงถึงปัจจัย 
ในเรื่องหลักประกัน และเงื่อนไขของการให้สินเชื่อประกอบด้วย 

   2.1.2 กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB อาจเลือก 
ที่จะใช้หรือไม่ใช้วิธีหักกลบหนี้ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้หลักในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธุรกรรม Repo-style transaction ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้วิธีหักกลบหนี้
ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้หลัก ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA กรณีธุรกรรม Repo-style transaction ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้
หลักด้วย และค านวณค่า E* (ยอดหนี้ของธุรกรรมหลังปรับลดความเสี่ยง) ตามที่ก าหนดใน 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคาร
พาณิชย์โดยวิธี SA เพ่ือใช้เป็นค่า EAD และให้ใช้ค่า LGD ทีธ่นาคารพาณิชย์ประมาณการขึ้นเองใน
กรณีลูกหนี้ไม่มีหลักประกันส าหรับค่า EAD นั้น 

  2.2 การค้ าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต25 (Guarantee and credit derivatives)   

   2.2.1 กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช้วิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต 

 

                                                        
25 เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ค านึงถึงผลจากการที่โอกาสผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนีแ้ละของ 
ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller มีความสัมพันธก์ันอยา่งไม่สมบูรณ์ (Imperfect correlation) ในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
Internal rating หรือกระบวนการให้ Rating ดังนั้น การปรับค่า PD หรือค่า LGD อันเนื่องมาจากการมีการค้ าประกันหรือการใช้
อนุพันธ์ด้านเครดิตจึงต้องไม่ค านึงถึงโอกาสที่ลูกหนี้และผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller จะผิดนัดช าระหนี้พร้อมกัน (Double default) 
ด้วยเช่นกัน อยา่งไรก็ดี ธนาคารพาณิชยส์ามารถค านึงถึงผลของ Double default ในการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตได้ตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  
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    กรณีใช้วิธี FIRB 

    (1) ผู้ค้ าประกันและ Protection seller ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์น ามาปรับลดความเสี่ยงในวิธี FIRB ได้ต้องเป็นผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA หรือเป็นธุรกิจเอกชนที่ได้รับ 
Internal rating ที่มีค่า PD ต่ ากว่าค่า PD ของลูกหนี้ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการค้ าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ก าหนดใน 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ภายใต้หัวข้อเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าด้านปฏิบัติการ ประเภทอนุพันธ์ 
ด้านเครดิตที่น ามาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต การหักกลบความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์
อ้างอิงระหว่างอนุพันธ์ด้านเครดิต การโอนความเสี่ยงไม่เต็มทั้งจ านวน ความแตกต่างของสกุลเงิน 
(Currency mismatch) ความแตกต่างของอายุสัญญา (Maturity mismatch) การค้ าประกัน 
จากภาครัฐบาลและการค้ าประกันแบบ Counter-guarantee 

    (2) ส าหรับยอดหนี้ในส่วนที่มีการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิต 

     (2.1) ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้สูตรการค านวณเงินกองทุนตามประเภทของ 
ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller และใช้ค่า PD ของผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller ตาม 
Internal rating ที่ได้รับแทนค่า PD ของลูกหนี้ หรือใช้ค่า PD ที่อยู่ระหว่างค่า PD ของลูกหนี้กับของ
ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เห็นว่าการใช้ค่า PD ของ 
ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller แทนค่า PD ของลูกหนี้นั้นไม่เหมาะสม ส่วนค่า LGD ให้ใช้
เท่ากับร้อยละ 45 กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าหนี้ที่มีฐานะไม่ด้อยสิทธิ์ และร้อยละ 75 กรณีเป็น
เจ้าหนี้ที่มีฐานะด้อยสิทธิ์ 

     (2.2) ส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตที่สามารถน ามาใช้ปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

      (2.2.1) Credit default swaps (CDS): ธนาคารพาณิชย์เป็น 
ผู้ซื้อ CDS 

       ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ค่า PD ของผู้ขาย CDS หรือค่า PD ที่อยู่ระหว่าง 
ค่า PD ของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงกับของผู้ขาย CDS แทนค่า PD ของสินทรัพย์ 
ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง 
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      (2.2.2) Credit linked notes (CLN): ธนาคารพาณิชย์ 
เป็นผู้ขาย CLN 

       ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง โดยถือว่าสินทรัพย์นั้นมีเงินสดเป็นหลักประกันเท่ากับเงินสด 
ที่ได้รับมาจากการกู้ยืมหรือออกตราสารผ่านการออก CLN 

     (2.3) First to default products: ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อ  
First to default swaps หรอืเป็นผู้ขาย First to default CLN 

      (2.3.1) กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อ First to default swaps 

       ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ค่า PD ของผู้ขาย First to default swaps หรือค่า PD  
ที่อยู่ระหว่างค่า PD ของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงกับของผู้ขาย First to default swaps 
แทนค่า PD ของสินทรัพย์รายที่มีมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตต่ าที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงได้ 

      (2.3.2) กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ขาย First to default CLN 

       ให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับเงินสดมาเป็นประกันเต็มจ านวนแล้ว
ตั้งแต่วันแรกของสัญญาจากการกู้ยืมหรือออกตราสาร ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์
รายที่มีมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตต่ าที่สุดนั้นเสมือนมีเงินสดเป็นหลักประกัน 

      ทั้งนี ้การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ที่ต้องการ
ป้องกันความเสี่ยงรายอ่ืนในกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงของ First to default products นั้น ให้ใช้น้ าหนักความ
เสี่ยงของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ เช่นเดิม 

     (2.4) Proportionate CLN และ Proportionate CDS: ธนาคารพาณิชย์เป็น
ผู้ซื้อธุรกรรม Proportionate CDS หรือผู้ขาย Proportionate CLN 

      (2.4.1) กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อ Proportionate CDS 

       ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง โดยใช้ค่า PD ของผู้ขาย Proportionate CDS หรือค่า PD  
ที่อยู่ระหว่างค่า PD ของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงกับของผู้ขาย Proportionate CDS 
แทนค่า PD ของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงแต่ละรายในกลุ่มตามอัตราส่วนการประกัน 
ที่ก าหนดในข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง 
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      (2.4.2) กรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ขาย Proportionate CLN 

       ให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์
แต่ละรายในกลุ่มตามอัตราส่วนการประกันที่ก าหนดในข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง โดยค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตเสมือนเป็นธุรกรรมที่มีเงินสดเป็นหลักประกัน เฉพาะในส่วนที่ได้รับเงินสด
มาวางเป็นประกันจากการกู้ยืมหรือออกตราสาร 

     (2.5) Total rate of return swaps (TRORS): ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อ 
TRORS 

      ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ 
ทีต่้องการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ค่า PD ของผู้ขาย TRORS หรือค่า PD ที่อยู่ระหว่างค่า PD  
ของสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงกับของผู้ขาย TRORS แทนค่า PD ของสินทรัพย์ที่ต้องการ
ป้องกันความเสี่ยง 

    (3) ธนาคารพาณิชย์อาจใช้ค่า LGD ของหลักประกัน26ที่ผู้ค้ าประกันหรือ 
Protection seller ให้เป็นประกัน (ถ้ามี) หรือล าดับการได้รับช าระหนี้ (Seniority) จากผู้ค้ าประกัน
หรือ Protection seller แทนค่า LGD ของลูกหนี้ได้ 

    (4) ส าหรับยอดหนี้ส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่มีการค้ าประกันหรือไม่มีการใช้อนุพันธ์ 
ด้านเครดิต ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้สูตรการค านวณเงินกองทุนตามประเภทของลูกหนี้และยังคงให้ใช้ 
ค่า PD ของลูกหนี้แทนค่าในสูตรการค านวณนั้น 

    (5) กรณีมีการค้ าประกันเพียงบางส่วนของยอดหนี้ (Partial coverage) หรือ 
มีความแตกต่างด้านสกุลเงินระหว่างยอดหนี้ของลูกหนี้กับการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิต 
ธนาคารพาณิชย์ต้องแยกสัดส่วนของยอดหนี้ที่มีการประกันความเสี่ยงออกมา และค านวณสินทรัพย์
เสี่ยงด้านเครดิต โดยให้อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

    กรณีใช้วิธี AIRB 

    (1) ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาผลของการมีการค้ าประกันหรือการใช้
อนุพันธ์ด้านเครดิต โดยเลือกปรับที่ค่า PD หรือเลือกปรับที่ค่า LGD ก็ได้ แต่เมื่อเลือกปรับโดยวิธีใด
แล้วต้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอส าหรับทุกรายการของการค้ าประกันประเภทเดียวกัน
หรือของอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภทเดียวกัน 

                                                        
26 หลักประกันดังกล่าวตอ้งอยู่ในประเภทของหลักประกันทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชย์ใช้ในวธิี FIRB  
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    (2) กรณีธนาคารพาณิชย์เลือกปรับที่ค่า PD ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามวิธี 
การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตกรณีมีการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิตเช่นเดียวกับกรณีที่ใช้ 
วิธี FIRB ข้างต้น  

    (3) ไม่ว่าธนาคารพาณิชย์จะเลือกปรับผลของการมีการค้ าประกันและการใช้
อนุพันธ์ด้านเครดิตที่ค่า PD หรือที่ค่า LGD ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จ ากัดประเภทของผู้ค้ าประกัน
หรือ Protection seller แต่การมีการค้ าประกันและการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 

   2.2.2 กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต 

    ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB สามารถเลือกใช้วิธี Double default  
ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับฐานะทั้งในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking book) 
และบัญชีเพื่อการค้า (Trading book) ที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตไว้ (Hedged exposure) 
โดยต้องใช้อย่างสม่ าเสมอส าหรับทุกรายการของการค้ าประกันประเภทเดียวกันหรือของอนุพันธ์ 
ด้านเครดิตประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ III. 2.2.1 รวมทั้งหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเป็นกรณีเฉพาะ
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี Double default ซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็น27ดังต่อไปนี้ 

    (1) ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller 

     ผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller ต้องเป็นบริษัทการเงิน (Financial firm) 28 
ได้แก่ สถาบันการเงิน29 บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทวานิชธนกิจ หรือบริษัทประกันภัย (โดยที่บริษัท
ประกันภัยเหล่านี้ต้องประกอบธุรกิจการรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยการค้ าประกันหรือ
อนุพันธ์ด้านเครดิต รวมถึงบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจ Mono-lines30, Re-insurers31 และ  

  

                                                        
27 กรณีที่เกี่ยวข้องกับอนพุันธ์ด้านเครดิต (Credit derivatives) ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธ ีSA) ด้วย 
28 บริษัทการเงินที่เป็น Protection seller จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม Credit derivatives 
29 ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตส าหรับธนาคาร
พาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธ ีSA)  
30 หมายความว่า บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภยัเฉพาะเจาะจงประเภทเดียว โดยในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
ให้หมายถึงการรับประกันภัยประเภท Financial guarantee insurance 
31 หมายความว่า บริษัทประกันภัยทีป่ระกอบธุรกิจการประกันภัยต่อ 
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Non-sovereign credit export agencies32) ที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

      - ถูกก ากับดูแลโดยหน่วยงาน33หรือได้รับ Rating จาก ECAIs  
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบเทียบเท่าเกรด 334 (Investment grade) ขึ้นไป 

      -  ได้รับ Internal rating ที่มีค่า PD เทียบเท่ากับค่า PD ของ Rating 
โดย ECAIs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบตั้งแต่ Rating เกรด 234 ขึ้นไป ณ วันแรกที่มี
การท าข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเคยได้รับ Internal rating ที่มีค่า PD ดังกล่าว
ภายหลังจากนั้น 

      -  ได้รับ Internal rating ที่มีค่า PD เทียบเท่ากับค่า PD ของ Rating 
โดย ECAIs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบตั้งแต่เกรด 334 (Investment grade) ขึ้นไป  

    (2) ลูกหนี้  

     ประเภทของลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขสามารถใช้วิธี Double default ได ้ได้แก่ 

      -  ลูกหนี้สถาบันการเงินในข้อ I. 2 เฉพาะลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน 

      -  ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนในข้อ I. 3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ 
(Specialised lending) ที่ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี Supervisory slotting criteria  

      -  สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กท่ีจัดเป็นลูกหนี้รายย่อยประเภทสินเชื่อ
รายย่อยอ่ืนในข้อ I. 3.3 ของเอกสารแนบ 2 

      อย่างไรก็ดี ไม่รวมถึงลูกหนี้ดังต่อไปนี้  

      -  บริษัทการเงิน (Financial firm) ที่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้ค้ าประกัน 
หรือ Protection seller ภายใต้วิธี Double default  

                                                        
32 หมายความว่า สถาบันหรอืบริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้ าประกันการส่งออกทีก่ารรับประกันความเส่ียงด้านเครดิตด้วยการค้ าประกัน
หรืออนุพันธ์ดา้นเครดิตของสถาบันหรือบริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการค้ าประกันโดยอ้อมจากรัฐบาลในลกัษณะ 
การค้ าประกันแบบ Counter-guarantee 
33 หน่วยงานในประเทศไทย หมายความว่า กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.) ส่วนหน่วยงาน
ในต่างประเทศ หมายความว่า หน่วยงานที่มีอ านาจและหน้าที่เทยีบเทา่กับหน่วยงานในประเทศไทยข้างต้น หรือตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะเห็นควรหรือธนาคารพาณชิย์จะเป็นผู้พิสูจน์ 
34 ให้ธนาคารพาณิชย์เทียบเคียง Rating ของ ECAIs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธ ีSA) 
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      -  บริษัทในกลุ่มเดียวกัน (A member of the same group)35  
กับผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller  

    (3) รูปแบบของการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิตที่ใช้ในการประกัน 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Form of protection)  

     รูปแบบของการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิตที่ใช้ในการประกัน 
ความเสี่ยงด้านเครดิต36ที่เข้าเงื่อนไขสามารถน ามาใช้ในการรับรู้ผลของ Double default ได้แก่ 

      - Unfunded credit derivatives37 ที่มี Reference entity16  
เพียงหนึ่งราย (Single-name unfunded credit derivatives) เช่น Credit default swaps  

      -  การค้ าประกันที่ป้องกันความเสี่ยงให้กับสินทรัพย์หนึ่งราย  
(Single-name guarantees) 

      -  ธุรกรรม First to default เช่น First to default swaps โดยให้
ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Double default กับสินทรัพย์รายที่มีมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตต่ าที่สุด
ในกลุ่ม Underlying obligation16 ได้ 

    (4) หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ส าหรับการใช้วิธี Double default  

     การค้ าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิตต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าและ
หลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี IRB รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 
ด้านปฏิบัติการอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

      -  เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ค้ าประกันต้องจ่ายช าระแทนลูกหนี้หรือ 
Credit event16 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสิทธิและคาดว่าจะได้รับการชดเชยจากผู้ค้ าประกันหรือ 
Protection seller ทั้งวิธี Physical และ/หรือ Cash settlement โดยยังไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีทางศาล
เพ่ือให้ได้รับการชดเชยนั้น และธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ค้ าประกันหรือ 
                                                        
35 บริษัทในกลุ่มเดียวกัน หมายความวา่ กลุ่มบริษัทที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามค านิยาม “บริษัทแม”่ และ “บริษัทลูก”   
ตามพระราชบัญญัตธิุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
36 ทั้งนี้ รูปแบบของอนุพันธ์ดา้นเครดิต (Credit derivatives) ต้องไม่ขัดกับประเภทอนุพันธ์ด้านเครดิตที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถท าได้ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ 
ท าธุรกรรม Credit derivatives และประเภทอนุพันธ์ดา้นเครดิตที่น ามาปรับลดความเส่ียงด้านเครดิตได้ตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธ ีSA) 
37 หมายความว่า อนุพันธ์ด้านเครดิตที่ Protection seller ไม่ไดว้างเงินส าหรับมูลค่าที่ตกลงจะช าระกันตามสัญญาธุรกรรมอนุพันธ ์
ด้านเครดิตให้กับ Protection buyer ไว้ ณ วันที่ท าสัญญา  
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Protection seller ยินยอมที่จะชดเชยความเสียหายแก่ธนาคารพาณิชย์ทันทีที่เกิดการผิดนัด 
ช าระหนี้ของลูกหนี้ และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการดังกล่าวให้แก่
ผู้ตรวจการสถาบันการเงินได้เมื่อร้องขอ  

      -  การค้ าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิตต้องรองรับความเสียหาย 
ด้านเครดิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ค้ าประกันต้องจ่ายช าระแทนลูกหนี้หรือ Credit event  
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่เกิดข้ึนกับฐานะส่วนที่มีการประกันความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหมด 

      -  กรณีโครงสร้างของการจ่ายช าระก าหนดให้มีการช าระหรือการส่งมอบ
แบบ Physical settlement ธนาคารพาณิชย์ต้องมั่นใจว่าการส่งมอบ Deliverable obligation16 
สามารถกระท าได้ตามกฎหมาย และหากธนาคารพาณิชย์มีความประสงค์ท่ีจะส่งมอบ Obligation 
ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากสินทรัพย์ที่ได้รับการค้ าประกันหรือ Underlying obligation ธนาคาร
พาณิชย์ต้องมั่นใจว่าสินทรัพย์หรือ Obligation ดังกล่าวมีสภาพคล่องเพียงพอที่ธนาคารพาณิชย์ 
จะสามารถหาซื้อได้ในตลาดเพ่ือน ามาส่งมอบตามสัญญา 

      -  ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการค้ าประกันหรืออนุพันธ์ 
ด้านเครดิตจะต้องมีผลผูกพันตามกฎหมายและมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ค้ าประกันหรือ 
Protection seller และธนาคารพาณิชย์ 

      - ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเครดิตหรือความสามารถใน 
การช าระหนี้ (Creditworthiness) ของผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller และของลูกหนี้  
(หรือสินทรัพย์ที่ได้รับการค้ าประกันหรือ Underlying obligation) จะต้องไม่สูงเกินไป (Excessive 
correlation) โดยค่าสหสัมพันธ์ที่สูงเป็นผลมาจากการที่ผลประกอบการ (Performance) ของลูกหนี้
และผู้ค้ าประกันหรือ Protection seller ขึ้นอยู่กับปัจจัยร่วม (Common factors) อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือ 
จากปัจจัยความเสี่ยงจากระบบ (Systematic risk factor)38 โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบการเกิด Excessive correlation และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
กระบวนการดังกล่าวให้แก่ผู้ตรวจการสถาบันการเงินได้เมื่อร้องขอ 

 3. Exposure at default (EAD) 

  การก าหนดค่า EAD จะพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อยอดคงค้างที่คาดว่าลูกหนี้จะมีต่อ
ธนาคารพาณิชย์เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ โดยแบ่งวิธีการค านวณเป็น 3 วิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะ 
ของธุรกรรม ดังนี้ 

 

 
                                                        
38 หมายความว่า ปัจจยัความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี้ในระบบ 
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  3.1 ค่า EAD ส าหรับรายการในงบดุล  

   ทั้งกรณีใช้วิธี FIRB และวิธี AIRB 

   ค่า EAD ส าหรับรายการในงบดุล มีค่าเท่ากับมูลค่ายอดหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับตาม 
ยอดคงค้างในงบดุลก่อนหัก Specific provision และส่วนสูญเสียส่วนที่ได้ตัดบัญชีแล้วบางส่วน 
(Partial write-off)39, 40 

   ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้การหักกลบหนี้ในงบดุล (On balance sheet netting) 
ระหว่างสินทรัพย์ (เงินให้กู้) และหนี้สิน (เงินฝาก) ของคู่สัญญารายเดียวกัน ซึ่งมีผลท าให้ค่า EAD 
ลดลงเนื่องจากได้ค านึงถึงผลของการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตแล้วได้ แต่ในกรณีที่การหักกลบหนี้
นั้นมีความแตกต่างด้านสกุลเงินและอายุสัญญา ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
โดยการหักกลบหนี้ในงบดุลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA 

  3.2 ค่า EAD ส าหรับรายการนอกงบดุล 

   3.2.1 กรณีรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่ธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด (OTC derivatives) 

    ค่า EAD ส าหรับรายการนอกงบดุลที่ไม่ใช่ธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดมีค่าเท่ากับ 
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล (Credit equivalent amount) ก่อนหัก Specific provision  
และส่วนสูญเสียส่วนที่ได้ตัดบัญชีแล้วบางส่วน ซึ่งค านวณโดยการน ามูลค่ารายการนอกงบดุล 
(Notional amount) คูณด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ทั้งนี้ กรณีวงเงิน 
ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ให้น าวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ดังกล่าวคูณด้วยค่า CCF ตามสูตรการค านวณดังนี้  

     EAD = มูลค่ารายการนอกงบดุล CCF  

    การค านวณหาค่า CCF แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 

 

                                                        
39 เช่น กรณีธนาคารพาณิชย์มยีอดหนี้ 100 บาท และมียอดหนี้ส่วนที่ได้ตัดจ าหนา่ยออกจากบัญชแีล้วเท่ากบั 30 บาท ให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ค่า EAD = 100+30 = 130 บาท เนื่องจากธนาคารพาณิชย์สามารถน ายอดหนี้สว่นที่ได้ตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีแล้วนี้     
ไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทยีบกับคา่ EL ได้ แต่กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ได้ตัดยอดหนี้นั้นเป็นส่วนสูญเสียทั้งจ านวนแลว้ ธนาคาร
พาณิชย์ไม่ต้องน ายอดหนี้นี้มาค านวณหาค่า EAD อีก  
40 การค านวณค่า EAD ส าหรับลูกหนี้ที่เกดิจากธุรกิจให้เช่าแบบลีสซ่ิง (Leasing) ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงเอกสารแนบ 7  
เร่ือง เกณฑ์ปฏิบัติส าหรับการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
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    กรณีใช้วิธี FIRB 

    (1) ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่า CCF เช่นเดียวกับท่ีก าหนดในประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์ 
โดยวิธี SA กับรายการนอกงบดุลทุกประเภท ยกเว้นวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

    (2) ส าหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถยกเลิกได้ 
(Committed line) ทุกประเภท41 ให้ใช้ค่า CCF เท่ากับร้อยละ 75 โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา 
ครบก าหนดของวงเงินดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ที่ค านึงถึง
ระยะเวลาครบก าหนดด้วย  

     อย่างไรกต็าม กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์สามารถระบุได้ว่าวงเงินที่ยังไม่ได้ 
เบิกใช้ที่ไม่สามารถยกเลิกได้นั้น เป็นวงเงินส าหรับรายการนอกงบดุลประเภทที่มีค่า CCF ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ค่า CCF ที่ต่ ากว่าร้อยละ 75 นั้นได้ 

    (3) ส าหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถยกเลิกได้โดยไม่มี
เงื่อนไข42 (Uncommitted line หรือ Unconditionally cancellable commitment) หรือ
สามารถยกเลิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบก่อน ให้ใช้ค่า CCF เท่ากับร้อยละ 0 ได้  
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่สามารถติดตามฐานะของลูกหนี้ 
ได้อย่างรวดเร็วเพียงพอเมื่อลูกหนี้มีคุณภาพเครดิตเสื่อมถอยลง 

    (4) ในการค านวณหาค่า EAD ของรายการนอกงบดุลประเภทวงเงินที่ยังไม่ได้ 
เบิกใช้ ธนาคารพาณิชย์อาจน าค่า CCF มาคูณกับมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง (1) วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 
(Unused committed credit line) กับ (2) วงเงินที่เหลืออยู่ที่ลูกหนี้จะสามารถเบิกใช้ได้ ซึ่งสะท้อน
ถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือใช้จ ากัดวงเงินของลูกหนี้ เช่น ธนาคารพาณิชย์
มีการก าหนดเพดาน (Ceiling) ของวงเงินสินเชื่อให้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของลูกหนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่า ธนาคารพาณิชย์มีกระบวนการบริหารและติดตามที่ดีเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการหามูลค่าของวงเงินในกรณี (2) ได้  ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถหามูลค่าของ
วงเงินในกรณี (2) ได้ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เฉพาะมูลค่าของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้กรณี (1) เท่านั้น  

                                                        
41 รวมถึง Note Issuance Facilities (NIFs) และ Revolving Underwriting Facilities (RUFs) หมายความว่า วงเงินที่กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ให้แก่ผู้ออกตราสาร (มกัเป็นตราสารระยะสั้นถึงระยะกลางในตลาด Eurocurrency) ภายใต้ข้อตกลงว่าถ้าผู้ออกตราสาร 
ไม่สามารถขายตราสารนั้นที่อัตราดอกเบี้ยตลาดได้ ธนาคารพาณิชยจ์ะรับซ้ือตราสารนั้นเองในอัตราที่ก าหนด หรือให้สนิเช่ือ 
ผ่านการซ้ือตราสารระยะสั้นอื่น ๆ โดยผูอ้อกตราสารจะจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีต่กลงกันให้กับธนาคารพาณิชย์  
42

 ในสัญญาของวงเงินให้สินเชื่อ ต้องมีการระบขุ้อความที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิในการยกเลิกวงเงินได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข 
และสามารถยกเลิกวงเงินดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ทัง้นี้ การระบุ Event of default หรือ Material adverse change clause เป็น
เหตุผลในการยกเลิกสญัญาน้ัน ต้องไมจ่ ากัดสิทธิธนาคารพาณชิย์ในการยกเลิกวงเงินเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้มีคุณภาพเครดิตเสื่อมถอย 
หรือยกเลิกวงเงินเฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึงเท่าน้ัน 
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    กรณีใช้วิธี AIRB 

    ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่า CCF ที่ประมาณข้ึนเองได้ในแต่ละประเภทของรายการ
นอกงบดุล ยกเว้นรายการนอกงบดุลที่มีค่า CCF เท่ากับร้อยละ 100 ตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคาร
พาณิชย์โดยวิธี SA ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB ใช้ค่า CCF เท่ากับร้อยละ 100 ด้วย ทั้งนี้ ธนาคาร
พาณิชย์ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในเอกสารแนบ 7  
เรื่อง การประมาณค่า EAD ก่อน 

   3.2.2 กรณีธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด  

    ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB และวิธี AIRB อ้างอิงการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ 

 4. Effective maturity: M 

  กรณีใช้วิธี FIRB  

  ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่า M หรือระยะเวลาครบก าหนดส าหรับวงเงินทุกประเภทเท่ากับ 2.5 ปี 
ยกเว้นธุรกรรม Repo-style transaction ให้ใช้ระยะเวลาครบก าหนดเท่ากับ 6 เดือน  
(หรือ 0.5 ปี) ได้ 

  กรณีใช้วิธี AIRB 

  4.1 ให้สถาบันการเงินค านวณค่า M โดยการหาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาคงเหลือที่จะได้รับ
ช าระเงินในแต่ละงวดถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของจ านวนเงินที่จะได้รับในแต่ละงวดตามสัญญา 
ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 



 



t
t

t
t

CF

CFt
M  

    โดย  M =  ระยะเวลาครบก าหนด (ปี) 

      CFt =  กระแสเงินสดรับตามสัญญา (รวมเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม) 
จากการช าระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละงวดระยะเวลา t 

      t  =  ระยะเวลา (ปี) 



 

 

- 1/29 - 

ฝนสป10-งท30003-25551108 

       =  ผลรวม 

  4.2 กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถค านวณค่า M ของแต่ละสัญญาตามสูตรข้างต้นได้นั้น 
ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้วิธีที่รัดกุมกว่าในการค านวณได้ โดยการใช้ระยะเวลาคงเหลือที่นานที่สุด 
(Maximum remaining time) ที่ธนาคารพาณิชย์อนุญาตให้ลูกหนี้ช าระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และ
ค่าธรรมเนียม) คืนได้ครบทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเท่ากับระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา  
(Remaining nominal maturity of the instrument) 

  4.3 กรณธีุรกรรมอนุพันธ์ที่ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้วิธีหักกลบหนี้ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้
หลัก43ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่า M เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดย 
ให้น าค่า M ของอนุพันธ์ทางการเงินแต่ละสัญญาที่ค านวณได้ตามสูตรข้างต้น มาถ่วงน้ าหนักด้วย
จ านวนเงินตามสัญญาของแต่ละธุรกรรม  

  4.4 ค่า M ต้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นกรณีธุรกรรมระยะสั้นซึ่งมีอายุสัญญา 
(Original maturity) น้อยกว่า 1 ปี ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่า M ที่ต่ ากว่า 1 ปีได้ แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 1 วัน 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดต่อไปนี้ 

   4.4.1 ธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด ทั้งนี้ ต้องมีการระบุในเงื่อนไขของสัญญาว่าต้องมี 
การท า Remargining และ Revaluation ทุกวัน รวมถึงเงื่อนไขท่ีระบุว่าธนาคารพาณิชย์สามารถ
จ าหน่าย (Liquidation) หรือ Setoff หลักประกันได้โดยเร็วในกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี้หรือ 
ไม่สามารถ Remargin ได้  

   4.4.2 ธุรกรรม Repo-style transaction 

   4.4.3 สินเชื่อและเงินฝากระยะสั้น   

    4.4.4 ลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าระยะสั้น (Short-term self 
liquidating trade transaction) เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการน าเข้าและส่งออกสินค้า  

   4.4.5 ลูกหนี้ที่เกิดจากการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีเกิดความผิดพลาด 
ในการส่งมอบหลักทรัพย์แล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการให้เงินเบิกเกินบัญชีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ
ธุรกรรม ทั้งนี้ การให้เงินเบิกเกินบัญชีนั้นต้องมีการระบุจ านวนวันท าการที่แน่นอนของการให้กู้นั้นด้วย  

   4.4.6 ลูกหนี้ที่เกิดจากการโอนเงินสดผ่านระบบ Wire transfer ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีเกิด
ความผิดพลาดในการโอนเงินแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการให้เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของ

                                                        
43 สัญญาหกักลบหนีห้ลักส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาดภายใต้ประกาศฉบับนี้ ให้หมายถึง สัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหวา่ง
กันที่มีเง่ือนไขครบถ้วน (Netting agreement) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดติของคู่สัญญาส าหรับธรุกรรมอนุพันธ์ 
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ธุรกรรม ทั้งนี้ การให้เงินเบิกเกินบัญชีนั้นต้องมีการระบุจ านวนวันท าการที่แน่นอน ไม่ใช่เป็นการให้กู้
ต่อเนื่อง 

   4.4.7 ลูกหนี้จากสัญญาการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการรอส่งมอบเงิน  

  4.5 กรณีวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) หากธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถค านวณกระแสเงินสด 
(Cashflow) หรือค่า t ตามสูตร M ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุโลมให้ธนาคารพาณิชย์ ใช้ค่า M 
เท่ากับความถ่ีในการทบทวนวงเงินของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี 

  4.6 กรณธีุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด และธุรกรรม Repo-style transaction ในข้อ III. 4.4.1 
และข้อ III. 4.4.2 ข้างต้น ที่ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้วิธีหักกลบหนี้ภายใต้สัญญาหักกลบหนี้หลักในการ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของค่า M 
(Weighted average maturity) โดยใช้จ านวนเงินตามสัญญาของแต่ละธุรกรรมเป็นตัวถ่วงน้ าหนัก
ของค่า M ของแต่ละธุรกรรม ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของค่า M ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าระยะเวลา 
ถือครองขั้นต่ า (Minimum holding period) ตามท่ีก าหนดไว้ ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA  

  4.7 กรณีท่ีสัญญาหักกลบหนี้หลักมีประเภทของธุรกรรมมากกว่า 1 ประเภท ระยะเวลาครบ
ก าหนดเฉลี่ยขั้นต่ า (Floor) ให้มีค่าเท่ากับระยะเวลาถือครองขั้นต่ าของประเภทธุรกรรมที่มีค่าสูงสุด44 

  กรณีมีความแตกต่างด้านอายุสัญญา (Maturity mismatch) 

  ในกรณีที่อายุคงเหลือของการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต (CRM) วิธีต่าง ๆ ตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอนุญาต น้อยกว่าอายุคงเหลือของยอดหนี้สุทธิของธุรกรรม ให้ถือว่ามีความแตกต่างของ
อายุสัญญา และให้ธนาคารพาณิชย์ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA 

                                                        
44 ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใชก้ารหกักลบหนี้ข้ามธุรกรรม (Cross-product netting)  
ในการค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต 
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ตาราง Supervisory slotting criteria สําหรับสินเชื่อกลุมพิเศษ 
ตารางท่ี 1 การให Rating สําหรับสินเชื่อโครงการ (Project finance exposure) 
 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ความมั่นคงทางการเงิน 
   1) ภาวะตลาด 

 
มีคูแขงนอยราย หรือมีความ
ไดเปรียบคูแขงอยางมากและ
ถาวรในดานสถานที่ต้ัง ตนทุน 
หรือเทคโนโลยี อุปสงคอยูใน
ระดับสูงและมีแนวโนมขยายตัว 

 
มีคูแขงนอยราย หรือมีความ
ไดเปรียบคูแขงแตอาจเปน
เพียงช่ัวคราวในดานสถานที่ต้ัง 
ตนทุน หรือเทคโนโลยี  
อุปสงคอยูในระดับสูงและ 
มีแนวโนมคงที่  

 
โครงการไมมีความไดเปรียบ
คูแขงดานสถานที่ต้ัง ตนทุน
หรือเทคโนโลยี มีอุปสงค
เพียงพอและมีแนวโนมคงที ่

 
โครงการมีความเสียเปรียบ
คูแขงในดานสถานที่ต้ัง ตนทุน
หรือเทคโนโลยี อุปสงคอยูใน
ระดับตํ่าและมีแนวโนมลดลง 

   2) อัตราสวนทางการเงิน 
(เชน Debt service coverage 
ratio (DSCR), Loan life 
coverage ratio1 (LLCR),  
และ Debt to equity ratio 
(D/E ratio)) 

อัตราสวนทางการเงินอยูใน
เกณฑดีมาก โดยพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงของโครงการ 
และขอสมมติฐานทางเศรษฐกิจ
ที่รัดกุมมาก 

อัตราสวนทางการเงินอยูใน
เกณฑดี โดยพิจารณาจากระดับ
ความเสี่ยงของโครงการ และ 
ขอสมมติฐานทางเศรษฐกิจ 
ที่รัดกุม 

อัตราสวนทางการเงินอยูใน
เกณฑพอใช โดยพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

อัตราสวนทางการเงินอยู 
ในเกณฑที่ไมนาพอใจ  
โดยพิจารณาจากระดับความ
เสี่ยงของโครงการ 

   3) การวิเคราะหภาวะวิกฤต โครงการสามารถชําระหน้ีได
ตามขอตกลงทางการเงินภายใต
ภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะ
อุตสาหกรรมที่ประสบกับวิกฤต

โครงการสามารถชําระหน้ีได
ตามขอตกลงทางการเงินภายใต
ภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะ
อุตสาหกรรมที่ประสบกับวิกฤต

โครงการมีความออนไหวตอ
ภาวะวิกฤตปกติภายใตวัฏจักร
เศรษฐกิจ และอาจจะผิดนัด
ชําระหน้ีไดในชวงเศรษฐกิจ 

โครงการมีโอกาสที่จะผิดนัด
ชําระหน้ีแมวาภาวะเศรษฐกิจ
กําลังจะฟนตัวข้ึน 

                                                        
1 LLCR = มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่โครงการมีไวสําหรับการชําระหนี้ตลอดอายุของเงินใหสินเชื่อ / ยอดหนี้ทั้งหมด 

เอกสารแนบ 1.1 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ข้ันรุนแรง ข้ันปกติ โครงการ 

มีแนวโนมที่จะผิดนัดชําระหน้ีก็
ตอเมื่อประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
ข้ันรุนแรง 

ขาลงของวัฏจักรเศรษฐกิจปกติ 

   4) โครงสรางทางการเงิน 
     4.1 อายุของสินเช่ือเมื่อ
เทียบกับอายุของโครงการ 

 
อายุของโครงการที่ทําประโยชน
ไดยาวนานกวาอายุของสินเช่ือ
มาก 

 
อายุของโครงการที่ทําประโยชน
ไดยาวนานกวาอายุของสินเช่ือ 

 
อายุของโครงการที่ทําประโยชน
ไดยาวนานกวาอายุของสินเช่ือ 

 
อายุของโครงการที่ทําประโยชน
ไดอาจสั้นกวาอายุของสินเช่ือ 

     4.2 ตารางการผอนชําระ 
คืนหน้ี 

ผอนชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยงวดละเทา ๆ กัน 

ผอนชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยงวดละเทา ๆ กัน 

ผอนชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยงวดละเทา ๆ กัน  
และมีการผอนชําระคืนในงวด
สุดทายดวยสัดสวนที่ไมสูงมาก  

ผอนชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยทั้งหมดในงวดสุดทาย
หรือผอนชําระคืนเงินตนและ
ดอกเบี้ยงวดละเทา ๆ กันและ 
มีการผอนชําระคืนในงวด
สุดทายดวยสัดสวนที่สูง 

สภาพแวดลอมดานการเมือง
และกฎหมาย 
   1) ความเสี่ยงดานการเมือง 
รวมถึงความเสี่ยงดานการ 
โอนเงินออกนอกประเทศ ซึ่ง
พิจารณาจากประเภทโครงการ
และสิ่งที่ชวยปรับลดความเสี่ยง
ของโครงการ 

 
 
มีความเสี่ยงตํ่ามากและมีสิ่งที่
จะชวยลดความเสี่ยงไดดีมาก 
ถาตองการ 
 
 

 
 
มีความเสี่ยงตํ่าและมีสิ่งที ่
จะชวยลดความเสี่ยงไดดี 
ถาตองการ 
 
 

 
 
มีความเสี่ยงปานกลางและมีสิ่ง
ที่จะชวยลดความเสี่ยงไดพอใช 

 
 
มีความเสี่ยงสูงและไมมีสิ่งที ่
จะชวยลดความเสี่ยงหรือมีก็
ชวยไดเพียงเล็กนอย 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
   2) ความเสี่ยงที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย (เชน สงคราม หรือ
เหตุการณจลาจล เปนตน) 

โอกาสเกิดตํ่า โอกาสเกิดอยูในระดับที่ยอมรับ
ได 

โอกาสเกิดปองกันไดระดับหน่ึง มีโอกาสเกิดข้ึนสูง และ 
ไมสามารถทําใหบรรเทา 
ไดอยางเต็มที ่

   3) การสงเสริมจากรัฐบาล
และความสําคัญของโครงการ
ตอประเทศในระยะยาว 

เปนโครงการที่สําคัญ 
เชิงยุทธศาสตรของประเทศ 
(เชน สงเสริมการสงออก) และ
ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลใน
ระดับที่ดีมาก 

เปนโครงการที่มีความสําคัญ 
ตอประเทศ และไดรับการ
สงเสริมจากรัฐบาลในระดับที่ดี 

อาจไมไดเปนโครงการเชิง
ยุทธศาสตร แตเปนโครงการทีม่ี
ประโยชนตอประเทศ และไดรับ
การสงเสริมจากรัฐบาลใน
ลักษณะที่ไมชัดเจน 

เปนโครงการที่ไมสําคัญตอ
ประเทศ และไมไดรับการ
สงเสริมจากรัฐบาลหรือม ี
การสงเสริมแตนอยมาก  

   4) เสถียรภาพของสภาวะ
แวดลอมดานกฎหมายและ
กฎเกณฑของทางการ  
(ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย) 

มีเสถียรภาพและเอื้ออํานวย 
ตอโครงการในระยะยาว 

มีเสถียรภาพและเอื้ออํานวย 
ตอโครงการในระยะปานกลาง 

การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ
เปนสิ่งที่คาดการณไดในระดับ
หน่ึง 

การออกกฎเกณฑในปจจุบัน
และอนาคตอาจมีผลกระทบตอ
โครงการ 
 

   5) การไดรับการสนับสนุน
และการผอนผันที่จําเปนทุก
ประเภทจากกฎหมาย Local 
content  

ดีมาก นาพอใจ พอใช ออน 

   6) การมีผลใชบังคับของ
สัญญาและหลักประกัน 

สัญญาและหลักประกันมีผลใช
บังคับได 

สัญญาและหลักประกันมีผลใช
บังคับได 

สัญญาและหลักประกันมีผลใช
บังคับไดแมวายังมีประเด็น
ปญหาที่ไมใชปญหาหลักอยูบาง 

ยังมีประเด็นปญหาหลักที่ยังหา
ขอยุติไมไดเกี่ยวกับการมีผลใช
บังคับของสัญญาและ
หลักประกัน 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ลักษณะธุรกรรม 
   1) ความเสี่ยงดานการ
ออกแบบและเทคโนโลยี 

 
การออกแบบและเทคโนโลยี
ไดรับการทดสอบและเปนที่
ยอมรับแลวอยางสมบูรณ 

 
การออกแบบและเทคโนโลยี
ไดรับการทดสอบและเปนที่
ยอมรับแลวอยางสมบูรณ 

 
การออกแบบและเทคโนโลยี
ไดรับการทดสอบและเปนที่
ยอมรับแลว ปญหาในชวง
เริ่มตนของโครงการถูกขจัดไป
โดยกระบวนการดําเนินการที่ดี 

 
การออกแบบและเทคโนโลยียัง
ไมมีการทดสอบและยังไมเปนที่
ยอมรับ มีประเด็นปญหา 
ดานเทคโนโลยี และ/หรือการ
ออกแบบมีความซับซอน 

   2) ความเสี่ยงดานการกอสราง 
      2.1 การขออนุญาต 

 
สิ่งที่จําเปนตองไดรับอนุญาต
ไดรับการอนุญาตแลวทุกอยาง 
 

 
คําขออนุญาตบางคําขอยัง 
คงคางอยูแตมีสัญญาณที่
คอนขางแนนอนวาจะไดรับ
อนุญาต 

 
คําขออนุญาตบางคําขอยัง 
คงคางอยูแตข้ันตอนการ 
ขออนุญาตกําหนดไวคอนขาง
ชัดเจนและถือวาเปนไปตาม
กระบวนการปกติ 

 
คําขออนุญาตหลัก ๆ ยัง 
คงคางอยู ซึ่งไมถือวาเปนไป
ตามกระบวนการปกติ รวมทั้ง 
อาจมีเงื่อนไขที่มีนัยสําคัญ
เพิ่มเติมมากับการอนุญาตน้ัน 

      2.2 ประเภทของสัญญา
การกอสราง 

วาจางผูรับเหมาแบบ Turnkey 
EPC (Engineering and 
procurement contract) โดย
มีการกําหนดราคาและวันสง
มอบที่แนนอนแลว 

วาจางผูรับเหมาแบบ Turnkey 
EPC (Engineering and 
procurement contract) โดย 
มีการกําหนดราคาและ 
วันสงมอบที่แนนอนแลว 

วาจางผูรับเหมารายเดียวหรือ
มากกวา โดยเปนการวาจาง
แบบ Turnkey ซึ่งมีการกําหนด
ราคาและวันสงมอบที่แนนอน
แลว  

วาจางผูรับเหมาแบบ Turnkey 
โดยยังไมมีการกําหนดราคาหรือ
กําหนดราคาไวเพียงบางสวน 
และ/หรือมีประเด็นปญหาใน
การประสานงานกับผูรับเหมา
หลายราย 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
      2.3 การคํ้าประกันความ
สมบูรณของการกอสราง 

มีการชดเชยทางการเงินเกือบ
ทั้งหมดเมื่อเกิดความเสียหาย 
และ/หรือมีการคํ้าประกันจาก 
Sponsor ที่มีฐานะการเงิน       
ดีเย่ียม 

มีการชดเชยทางการเงินเปน
สวนใหญเมื่อเกิดความเสียหาย 
และ/หรือมีการคํ้าประกันจาก 
Sponsor ที่มีฐานะการเงินดี 
 

มีการชดเชยทางการเงิน        
ในระดับที่เพียงพอเมื่อเกิด 
ความเสียหาย และ/หรือมีการ 
คํ้าประกันจาก Sponsor ที่มี
ฐานะการเงินดี 

ไมมีการชดเชยทางการเงินหรือ
มีการชดเชยทางการเงิน 
ในระดับที่ไมเพียงพอเมื่อเกิด
ความเสียหาย หรือมีการคํ้า
ประกันจาก Sponsor ที่ม ี
ฐานะการเงินออน 

      2.4 ประวัติการทํางาน 
และฐานะการเงินของ
ผูรับเหมากอสรางที่เคยกอสราง
โครงการที่มีลักษณะคลายคลึง
กันน้ี 

ดีมาก ดี พอใช ออน 

   3) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
      3.1 ขอบเขตและสัญญา
ดานการดําเนินการและการ
บํารุงรักษา (Operation and 
maintenance : O&M) 

 
โครงการมีการทําสัญญา O&M 
ในระยะยาว (ซึ่งจะดีย่ิงข้ึนถา
สัญญาระบุถึงการมีสิ่งจูงใจเมื่อ
มีผลงานดี) ซึ่งมีความเขมงวด
รัดกุมดีมาก และ/หรือมีเงิน
สํารองสําหรับ O&M 

 
โครงการมีการทําสัญญา O&M 
ในระยะยาว และ/หรือมีเงิน
สํารองสําหรับ O&M 

 
โครงการมีการทําสัญญา O&M 
แตมีขอจํากัด หรือมีเงินสํารอง
สําหรับ O&M ที่จํากัด 

 
โครงการไมมีการทําสัญญา 
O&M จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะ
เกิดตนทุนการดําเนินการและ
บํารุงรักษาสูงเกินกวาระดับที่
โครงการจะยอมรับได 

      3.2 ความชํานาญ ประวัติ
การทํางานและฐานะทางการ
เงินของผูดําเนินการ 

ดีเย่ียม หรือ Sponsor สัญญา
วาจะใหการสนับสนุนดาน
เทคนิค 

ดี ยอมรับได มีขอจํากัดหรือออน หรือเปน
ผูดําเนินการในทองถ่ินที่ตอง
พึ่งพาเจาหนาที่ในทองถ่ินน้ัน  
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
   4) ความเสี่ยงดานการขาย
ผลผลิตของโครงการ (Off-take 
risk) 
      4.1 กรณีมีสัญญา Take-
or-pay หรือ Fixed-price off-
take 

 
 
 
ฐานะการเงินของผูซื้อ  
(Off-taker) อยูในระดับดีเย่ียม  
ในสัญญามีเน้ือหาที่ระบุถึง 
การยกเลิกสัญญาที่เขมงวด
รัดกุม และอายุของสัญญา 
ยาวกวาอายุหน้ี 

 
 
 
ฐานะการเงินของผูซื้อ  
(Off-taker) อยูในระดับดี  
ในสัญญามีเน้ือหาที่ระบุถึง 
การยกเลิกสัญญาที่เขมงวด
รัดกุม และอายุของสัญญา 
ยาวกวาอายุหน้ี 

 
 
 
ฐานะการเงินของผูซื้อ (Off-taker) 
อยูในระดับทีย่อมรับได  
ในสัญญามีเน้ือหาที่ระบุถึง 
การยกเลิกสัญญาในรูปแบบปกติ 
และอายุของสัญญาเทากับอายุหน้ี 

 
 
 
ฐานะการเงินของผูซื้อ  
(Off-taker) อยูในระดับออน  
ในสัญญามีเน้ือหาทีร่ะบุถึง 
การยกเลิกสัญญาที่ไมรัดกุมและ
อายุของสัญญาสั้นกวาอายุหน้ี 

      4.2 กรณีไมมีสัญญา 
Take-or-pay หรือ Fixed-
price off-take 

ผลผลิตของโครงการขายไดทั่วไป
ในตลาดโลก ในราคาตามที่
ประมาณการไว แมในกรณีทีต่ลาด
มีการขยายตัวในอัตราทีตํ่่ากวาที่
ผานมา 

ผลผลิตของโครงการขายได
ทั่วไปในตลาดระดับภูมิภาค  
ในราคาตามที่ประมาณการไว 
ในสถานการณที่ตลาดมีการ
ขยายตัวดังเชนที่ผานมา 

ผลผลิตของโครงการขายไดใน
ตลาดที่มีอยูจํากัด โดยราคาที่
ขายไดอาจตํ่ากวาราคาตามที่
ประมาณการไว 

ผูซื้อผลผลิตของโครงการมีเพียง
หน่ึงรายหรือสองถึงสามราย 
หรือโดยทั่วไปไมไดขายในตลาด
ที่เปนทางการ 

   5) ความเสี่ยงดานการจัดหา
วัตถุดิบ 
      5.1 ความเสี่ยงดานราคา 
ปริมาณ และการขนสงวัตถุดิบ 
รวมทั้งประวัติและฐานะ
ทางการเงินของผูจัดหาวัตถุดิบ 

 
 
โครงการมีสัญญาการจัดหา
วัตถุดิบระยะยาวจากผูจัดหา
วัตถุดิบที่มีฐานะการเงินดีเย่ียม 
 
 

 
 
โครงการมีสัญญาการจัดหา
วัตถุดิบระยะยาวจากผูจัดหา
วัตถุดิบที่มีฐานะการเงินดี 

 
 
โครงการมีสัญญาการจัดหา
วัตถุดิบระยะยาวจากผูจัดหา
วัตถุดิบที่มีฐานะการเงินดี  
แตยังคงมีความเสี่ยงดานราคา
ของวัตถุดิบ 

 
 
โครงการมีสัญญาการจัดหา
วัตถุดิบระยะยาวหรือระยะสั้น
จากผูจัดหาวัตถุดิบที่มีฐานะ
การเงินออน และ/หรือยังคงมี
ความเสี่ยงดานราคาของวัตถุดิบ
อยูอยางแนชัด 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
      5.2 ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
สํารอง (การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

มีการตรวจสอบวัตถุดิบสํารอง
โดยหนวยงานอิสระ วัตถุดิบ
สํารองไดรับการพัฒนาและ
พิสูจนแลววามีปริมาณที่สูงกวา
ความตองการตลอดอายุของ
โครงการอยูมาก 

มีการตรวจสอบวัตถุดิบสํารอง
โดยหนวยงานอิสระ วัตถุดิบ
สํารองไดรับการพัฒนาและ
พิสูจนแลววามีปริมาณที่สูงกวา
ความตองการตลอดอายุของ
โครงการ 

วัตถุดิบสํารองไดรับการพิสูจน
แลววามปีริมาณเพียงพอตอ
ความตองการตลอดอายุสัญญา
เงินกู 

โครงการข้ึนอยูกับวัตถุดิบ
สํารองที่อาจนํามาใชได แตยัง
ไมไดรับการพัฒนา จึงยังมีความ
ไมแนนอนวาจะมีปริมาณ
เพียงพอหรือไม   

ความแข็งแกรงของ Sponsor 
   1) ประวัติของ Sponsor 
รวมทั้งฐานะการเงินและ
ประสบการณในอุตสาหกรรม
หรือในประเทศน้ัน 

 
ประวัติของ Sponsor ดีเย่ียม
และมีฐานะการเงินดีมาก 
 

 
ประวัติของ Sponsor ดีอยาง
นาพอใจและมีฐานะการเงินดี 
 

 
ประวัติของ Sponsor ดี
พอสมควรและมีฐานะการเงินดี 

 
ไมมีประวัติของ Sponsor หรือ
มีแตไมนาเช่ือถือ และ/หรือมี
ฐานะการเงินออน 
 

   2) การสนับสนุนจาก 
Sponsor ซึ่งสามารถพิสูจนได
จากการเขาไปถือสวนทุน 
ขอความที่ระบุความเปน
เจาของ หรือแรงจูงใจในการให
ความชวยเหลือดานการเงินใน
กรณีจําเปน 

โครงการไดรับการสนับสนุน
จาก Sponsor อยางเต็มที่ 
กลาวคือ เปนธุรกิจหลักหรือ
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญใน 
ระยะยาวของ Sponsor 

โครงการไดรับการสนับสนุน
จาก Sponsor อยางดี กลาวคือ
เปนธุรกิจหลักหรือเปน
ยุทธศาสตรในระยะยาวของ 
Sponsor 

โครงการไดรับการสนับสนุน
จาก Sponsor พอสมควร 
กลาวคือ เปนโครงการที่มี
ความสําคัญตอ Sponsor 

โครงการไดรับการสนับสนุนจาก 
Sponsor  คอนขางจํากัด 
กลาวคือไมไดเปนธุรกิจหลัก
หรือยุทธศาสตรในระยะยาวของ 
Sponsor 

หลักประกัน 
   1) การโอนสิทธิในสัญญาและ
บัญชีตาง ๆ  
 

 
ครอบคลุมอยางเต็มที ่
 

 
ครอบคลุม 

 
ยอมรับได 

 
ออน 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
   2) การจดจํานองสินทรัพย 
โดยพิจารณาถึงคุณภาพ มูลคา
และสภาพคลองของสินทรัพย 

สินทรัพย สัญญา ใบอนุญาต 
และบัญชีตาง ๆ ของโครงการที่
จําเปนในการดําเนินโครงการได
ทําการจดจํานองลําดับหน่ึง
อยางสมบูรณแลว 

สินทรัพย สัญญา ใบอนุญาต 
และบัญชีตาง ๆ ของโครงการที่
จําเปนในการดําเนินโครงการได
ทําการจดจํานองอยางสมบูรณ
แลว 

สินทรัพย สัญญา ใบอนุญาต 
และบัญชีตาง ๆ ของโครงการที่
จําเปนในการดําเนินโครงการได
ทําการจดจํานองในระดับที่
ยอมรับไดแลว 

มีหลักประกันเพียงเล็กนอย 
หรือมีขอสัญญาในเรื่อง 
Negative pledge ที่ออน 

   3) ความสามารถของเจาหน้ี
ในการควบคุมกระแสเงินสด 
เชน มีการเปดบัญชี Escrow 
และ Cash sweeps 

ดีมาก นาพอใจ พอใช ออน 

   4) ความเขมงวดรัดกุมของ 
Covenant (เชน การบังคับให
ชําระหน้ีกอนกําหนด การเลื่อน
การชําระหน้ี การชําระหน้ี
ตามลําดับข้ัน (Payment 
cascade) ขอจํากัดในการ
จายเงินปนผล เปนตน) 

Covenant ที่กําหนดในสัญญา
เขมงวดรัดกุมมากสําหรับ
โครงการประเภทน้ี  
โครงการจะไมมีการกอหน้ี
เพิ่มเติม 

Covenant ที่กําหนดในสัญญา
เขมงวดรัดกุมในระดับที ่
นาพอใจสําหรับโครงการ
ประเภทน้ีโครงการอาจจะม ี
การกอหน้ีเพิ่มแตในจํานวนที่
จํากัดมาก 

Covenant ที่กําหนดในสัญญา
เขมงวดรัดกุมพอใชสําหรับ
โครงการประเภทน้ี 
โครงการอาจจะมีการกอหน้ีเพิ่ม
แตในจํานวนที่จํากัด 

Covenant ที่กําหนดในสัญญา 
ไมมีความเขมงวดรัดกุมเพียงพอ
สําหรับโครงการประเภทน้ี  
โครงการอาจจะมีการกอหน้ีเพิ่ม
อยางไมจํากัดจํานวน 

   5) ทุนสํารองสําหรับการ
ชําระหน้ี การดําเนินงานและ
การบํารุงรักษา (O&M) การตอ
อายุและการทดแทน หรือ
เหตุการณที่ไมคาดการณ 
มากอน เปนตน 

มีทุนสํารองครอบคลุมระยะ 
เวลาที่ยาวนานกวาระยะเวลา
โดยเฉลี่ยของ Coverage 
period และมีทุนสํารองครบ 
ถวนโดยทั้งหมดอยูในรูปของ
เงินสดหรือ Letter of credit 

มีทุนสํารองครอบคลุม
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ 
Coverage period และมีทุน
สํารองครบถวนอยูแลว  
(Fully funded) 

มีทุนสํารองครอบคลุม
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ 
Coverage period และ 
มีทุนสํารองครบถวนอยูแลว 
(Fully funded) 

มีทุนสํารองครอบคลุม
ระยะเวลาที่สั้นกวาระยะเวลา
โดยเฉลี่ยของ Coverage 
period และมีทุนสํารองซึ่งมา
จากกระแสเงินสดรับจาก 
การดําเนินงาน 
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จากสถาบันการเงินที่ไดรับ 
Rating ดีมาก 
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ตารางท่ี 2 การให Rating สําหรับสินเชื่อเพ่ือพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีกอรายได (Income-producing real estate exposure) 
 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ความมั่นคงทางการเงิน 
   1) ภาวะตลาด 

 
อุปสงคและอุปทานสําหรับ
ประเภทและทําเลที่ต้ังของ
โครงการมีความสมดุลกัน 
จํานวนโครงการที่เขามาแขงขัน
ในตลาดมีนอยกวาหรือเทากับ
ความตองการของตลาด 
ที่ประมาณการไว 

 
อุปสงคและอุปทานสําหรับ
ประเภทและทําเลที่ต้ังของ
โครงการมีความสมดุลกัน 
จํานวนโครงการที่เขามาแขงขัน
ในตลาดคอนขางใกลเคียงกับ
ความตองการของตลาด 
ที่ประมาณการไว 

 
ภาวะตลาดคอนขางมีความ
สมดุล จะมีคูแขงเขามาในตลาด
เพิ่มเติมและบางรายอยูระหวาง
การวางแผนเขามาในตลาด 
ความสามารถและการออกแบบ
โครงการอาจไมดีนักเมื่อ 
เทียบกับโครงการใหม ๆ 
 

 
ภาวะตลาดไมคอยดีนัก มีความ
ไมแนนอนวาภาวะตลาด 
จะดีข้ึนและกลับคืนสูภาวะ
สมดุลเมื่อใด โครงการคาดวา 
จะสูญเสียผูเชาเมื่อสัญญาเชา
หมดอายุ เงื่อนไขการใหเชาใหม
ไมดีเทาเงื่อนไขเดิมที่กําลัง 
จะหมดอายุสัญญา 

   2) อัตราสวนทางการเงินและ
อัตราการใหกูเงิน (Advance 
rate) 

อัตราสวน Debt service 
coverage ratio (DSCR)  
ของโครงการอยูในเกณฑดีมาก  
(ไมรวม DSCR ในชวงการ
กอสราง) และอัตรา Loan to 
value (LTV) คอนขางตํ่าเมื่อ
เทียบกับโครงการประเภท
เดียวกัน  สินเช่ือเปนไปตาม
มาตรฐานของตลาดในกรณีที่มี
ตลาดรองสําหรับสินเช่ือน้ัน 
 

อัตราสวน Debt service 
coverage ratio (DSCR) 
(ไมรวม DSCR ในชวงพัฒนา
อสังหาริมทรัพย) และอัตรา 
Loan to value (LTV) ของ
อสังหาริมทรัพยน้ันอยูในระดับ
ที่นาพอใจ สินเช่ือเปนไปตาม
มาตรฐานของตลาดในกรณีที่มี
ตลาดรองสําหรับสินเช่ือน้ัน 

อัตราสวน Debt service 
coverage ratio (DSCR) ของ
โครงการน้ันเสื่อมถอยลง มูลคา
ของอสังหาริมทรัพยตํ่าลงทําให
อัตรา Loan to value (LTV) 
เพิ่มข้ึน 

อัตราสวน Debt service 
coverage ratio (DSCR) ของ
โครงการน้ันเสื่อมถอยลงอยางมี
นัยสําคัญ และอัตรา Loan to 
value (LTV) สูงกวามาตรฐาน
การพิจารณาใหสินเช่ือใหม 
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   3) การวิเคราะหภาวะวิกฤต แหลงเงินทุน/รายไดของ

โครงการ และโครงสรางภาระ
ผูกพันและหน้ีสินที่โครงการ   
มีอยู ทําใหโครงการยังสามารถ
ชําระหน้ีไดแมวาจะอยูใน    
ชวงภาวะวิกฤตทางการเงิน   
ข้ันรุนแรง (เชน อัตราดอกเบี้ย
สูง ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า) 

โครงการสามารถชําระหน้ีได
แมวาจะอยูในชวงภาวะวิกฤต
ทางการเงินอยางตอเน่ือง  
(เชน อัตราดอกเบี้ยสูง  
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า) แต
โครงการมีแนวโนมที่จะผิดนัด
ชําระหน้ีเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
ทางการเงินข้ันรุนแรง 

ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  
มีแนวโนมวาโครงการจะทํา
รายไดลดลง ซึ่งจะจํากัด
ความสามารถที่จะลงทุนตอและ
ทําใหมีความเสี่ยงที่จะผิดนัด
ชําระหน้ีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

ฐานะทางการเงินของโครงการ
อยูในภาวะคับขันและมีแนวโนม
ที่จะผิดนัดชําระหน้ีถาภาวะ 
ตาง ๆ ยังไมดีข้ึนในอนาคตอัน
ใกล 

   4) การประมาณการกระแส
เงินสด 
      4.1) กรณีโครงการ 
อสังหาริมทรัพยที่เสร็จสมบูรณ
และมีความมั่นคง 

 
 
สัญญาเชาโครงการเปนสัญญา
ระยะยาวและผูเชามีเครดิตที่ดี 
และการหมดอายุของสัญญาเชา
มีลักษณะกระจายตัว จาก
ประวัติการใหเชาที่ผานมา ผูเชา
มีการเชาตอหลังจากครบอายุ
การเชา อัตราพื้นที่วางที่ ไมมี
การเชาตํ่า คาใชจายตาง ๆ เชน 
คาบํารุงรักษา คาประกันภัย  
คารักษาความปลอดภัย และ
ภาษีสามารถประมาณการได 

 
 
สัญญาเชาโครงการสวนใหญ
เปนสัญญาระยะยาวและผูเชา
จัดวามีเครดิตดี ที่ผานมามีการ
หมุนเวียนของผูเชาเมื่อครบอายุ
สัญญาอยูในระดับปกติ อัตรา
พื้นที่วางที่ไมมีการเชาตํ่า 
คาใชจายตาง ๆ สามารถ
ประมาณการได 

 
 
สัญญาเชาโครงการสวนใหญ
เปนสัญญาระยะปานกลาง
มากกวาสัญญาระยะยาวและ 
ผูเชาจัดวามีเครดิตดี ที่ผานมา 
มีการหมุนเวียนของผูเชาเมื่อ
ครบอายุสัญญาอยูในระดับ 
ปานกลาง อัตราพื้นที่วางที่ไมมี
การเชาอยูในระดับปานกลาง 
คาใชจายตาง ๆ คอนขาง
ประมาณการไดแตมีการข้ึนลง
อยูบางตามรายไดของโครงการ 

 
 
สัญญาเชาโครงการมีระยะเวลา
ที่แตกตางกัน ผูเชาจัดวามี
เครดิตที่ดี ที่ผานมาม ี
การหมุนเวียนของผูเชาเมื่อครบ
อายุสัญญาอยูในระดับสูง อัตรา 
พื้นที่วางที่ไมมีการเชาอยูใน
ระดับสูง เกิดคาใชจายใน 
การเตรียมพื้นที่ใหกับผูเชาราย
ใหมสูงอยางมีนัยสําคัญ 
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      4.2) กรณีโครงการอสังหา- 
ริมทรัพยที่เสร็จสมบูรณแต 
ไมมีความมั่นคง 

จํานวนการเชาสูงกวาหรือ
เทากับที่ประมาณการไว 
โครงการควรจะถึงจุดที่จะมี
ความมั่นคงในอนาคตอันใกลน้ี 

จํานวนการเชาสูงกวาหรือ
เทากับที่ประมาณการไว 
โครงการควรจะถึงจุดที่จะมี
ความมั่นคงในอนาคตอันใกลน้ี 

จํานวนการเชาสวนใหญ
ใกลเคียงกับที่ประมาณการไว 
แตโครงการยังไมถึงจุดที่จะมี
ความมั่นคงในอนาคตอันใกลน้ี 

การเชายังไมถึงเปาหมายที่
ประมาณการไว หรือแมอัตรา
การเชาจะถึงเปาหมายที่ต้ังไว 
แตสภาพคลองของโครงการตํ่า
เน่ืองจากรายไดเขามาตํ่ากวาที่
ประมาณไว 

      4.3) กรณีโครงการที่อยูใน
ระยะกอสราง 

อสังหาริมทรัพยทั้งโครงการม ี  
ผูเชาตลอดอายุหน้ีแลว หรือได
ถูกใหเชาหรือขายใหผูเชาหรือ 
ผูซื้อที่มีเครดิตดีมากกอน
โครงการเสร็จ หรือธนาคาร
พาณิชยที่ใหสินเช่ือแกโครงการ
ไดทําขอตกลงกับเจาหน้ีที่มี
เครดิตดีมากวาจะมีการใหสินเช่ือ
แกโครงการตอไป 

อสังหาริมทรัพยทั้งโครงการมีผู
เชาตลอดอายุหน้ีแลว หรือได
ถูกใหเชาหรือขายใหผูเชาหรือ 
ผูซื้อที่มีเครดิตดีกอนโครงการ
เสร็จ หรือธนาคารพาณิชยที่ให
สินเช่ือแกโครงการไดทํา
ขอตกลงกับเจาหน้ีที่มีเครดิตดี
วาจะมีการใหสินเช่ือแก
โครงการตอไป 

จํานวนการเชาเปนไปตามที่ได
ประมาณการไว แตตัวอาคาร
อาจจะยังไมไดเปดใหเชากอน
โครงการเสร็จ และไมมีขอตกลง
กับเจาหน้ีอื่นวาจะมีการให
สินเช่ือแกโครงการตอไป 
ธนาคารพาณิชยจึงอาจเปน
เจาหน้ีตอไป 

อสังหาริมทรัพยน้ันเสื่อมคาลง
เน่ืองจากตนทุนการกอสราง สูง
กวาที่คาดไว ตลาดอยูในภาวะ
ตกตํ่า ผูเชายกเลิกสัญญาหรือ
เน่ืองจากปจจัยอื่น ๆ 
นอกจากน้ียังมีปญหาโตแยงกับ
ผูที่จะใหเงินทุนแกโครงการ
ตอไป 

ลักษณะของสินทรัพย  
   1) ที่ต้ังโครงการ 

 
โครงการอสังหาริมทรัพยแหง
น้ันต้ังอยูในที่ที่สะดวกตอการ
ไดรับบริการตาง ๆ  ที่ผูเชา
ตองการ จึงเปนที่ตองการ 
ของตลาดอยางมาก  

 
โครงการอสังหาริมทรัพยแหง
น้ันต้ังอยูในที่ที่สะดวกตอการ
ไดรับบริการตาง ๆ  ที่ผูเชา
ตองการ จึงเปนที่ตองการ 
ของตลาด   

 
ที่ต้ังของโครงการ
อสังหาริมทรัพยแหงน้ันขาด
ความไดเปรียบในการแขงขัน 

 
ที่ต้ัง รูปรางภายนอก  
การออกแบบและการ
บํารุงรักษาของโครงการ
อสังหาริมทรัพยน้ันเปน
อุปสรรคตอโครงการเอง 
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   2) การออกแบบและสภาพ
ของโครงการ 

โครงการมีการออกแบบ รูปราง
ภายนอก และการบํารุงรักษาที่
ดีมาก ทําใหสามารถแขงขันกับ
โครงการใหม ๆ ไดดีมาก 

โครงการมีการออกแบบ รูปราง
ภายนอก และการบํารุงรักษาที่
เหมาะสม ซึ่งความสามารถและ
การออกแบบโครงการที่ดีน้ันทํา
ใหสามารถแขงขันกับโครงการ
ใหม ๆ  ไดดี 

โครงการมีการออกแบบ รูปราง
ภายนอก และการบํารุงรักษาที่
เพียงพอ 

โครงการมีจุดออนในดาน 
การออกแบบ รูปรางภายนอก
และการบํารุงรักษา 

   3) อสังหาริมทรัพยอยูในชวง
ของการกอสราง 

งบประมาณการกอสรางต้ังไว
อยางรัดกุมและความเสี่ยง 
ที่จะเกิดภัยอันตรายดานเทคนิค
อยูในขอบเขตที่จํากัด 
ผูรับเหมากอสรางมีคุณภาพ
หรือมีฝมือสูงกวามาตรฐาน 
 

งบประมาณการกอสรางต้ังไว
อยางรัดกุมและความเสี่ยง 
ที่จะเกิดภัยอันตรายดานเทคนิค
อยูในขอบเขตที่จํากัด 
ผูรับเหมากอสรางมีคุณภาพ
หรือมีฝมือสูงกวามาตรฐาน 

งบประมาณการกอสรางต้ังไว
อยางเพียงพอ ผูรับเหมา 
กอสรางมีคุณภาพหรือมีฝมืออยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

การกอสรางเกินงบประมาณ
ของโครงการที่ต้ังไว หรือมี
ความไมแนนอนเน่ืองจากมี
อันตรายดานเทคนิค  
ผูรับเหมากอสรางอาจมีคุณภาพ
ตํ่ากวามาตรฐาน 

ความแข็งแกรงของ Sponsor 
/ Developer 
   1) ฐานะการเงินและความ
เต็มใจที่จะใหการสนับสนุน
โครงการอสังหาริมทรัพย 

 
 
Sponsor หรือ Developer ให
การสนับสนุนดานเงินทุน  
อยางมากในการกอสรางหรือซื้อ
อสังหาริมทรัพยน้ัน มีฐานะ
การเงินเขมแข็งและมีหน้ีสิน
และภาระผูกพันดานหน้ีสิน

 
 
Sponsor หรือ Developer ให
การสนับสนุนดานเงินทุนในการ
กอสรางและซื้ออสังหาริมทรัพย
น้ัน มีฐานะการเงินดี 
เพียงพอที่จะใหการสนับสนุน
โครงการเมื่อขาดกระแสเงินสด 

 
 
Sponsor หรือ Developer ให
การสนับสนุนที่ไมไดอยูในรูปตัว
เงิน ฐานะการเงินอยูในระดับ
ปานกลางหรือตํ่ากวา 

 
 
Sponsor หรือ Developer 
ขาดความสามารถหรือไมเต็มใจ 
ที่จะสนับสนุนโครงการ
อสังหาริมทรัพยน้ัน 
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คอนขางนอย อสังหาริมทรัพย
ของ Sponsor หรือ 
Developer มีโครงการที่
กระจายตัวอยูตามภูมิภาคตาง 
ๆ และตามประเภทของ
อสังหาริมทรัพย 

โครงการของ Sponsor หรือ 
Developer มีการกระจายตัว
อยูในหลายภูมิภาค 

   2) ช่ือเสียงและประวัติการ
ทํางานในโครงการ
อสังหาริมทรัพยอื่นที่คลายคลึง
กัน 

Developer มีประสบการณใน
การบริหารและคุณภาพของ 
Sponsor อยูในระดับสูง  
มีช่ือเสี่ยงที่ดีมากและ 
มีประสบการณอันยาวนานและ
ประสบความสําเร็จในโครงการ
อื่นที่คลายคลึงกัน 

การบริหารงานของ 
Developer และคุณภาพของ 
Sponsor อยูในระดับที่
เหมาะสม ประวัติที่ผานมา
ประสบความสําเร็จในโครงการ
อื่นที่คลายคลึงกัน 

การบริหารงานของ 
Developer และคุณภาพของ 
Sponsor อยูในระดับปานกลาง 
ประวัติที่ผานมาไมมีเรื่องที่นา
กังวล 

การบริหารงานของ 
Developer ไมมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพของ Sponsor อยู
ในระดับที่ตํ่ากวามาตรฐาน 
ประวัติที่ผานมามีปญหาและ
อุปสรรคในการบริหารโครงการ 

   3) ความสัมพันธกับองคกร
อื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

มีความสัมพันธที่ดีมากกับ
องคกรอื่น เชน ผูทําธุรกิจลีสซิ่ง   

มีความสัมพันธที่ดีกับองคกรอื่น 
เชน ผูทําธุรกิจลีสซิ่ง 

มีความสัมพันธพอใชกับผูทํา
ธุรกิจลีสซิ่ง และองคกรอื่น ๆ  
ที่เปนผูใหบริการทีส่ําคัญใน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

มีความสัมพันธที่ไมดีกับ 
ผูทําธุรกิจลีสซิ่ง และ/หรือ
องคกรอื่น ๆ ที่ถือเปน             
ผูใหบริการทีส่ําคัญในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
หลักประกัน 
   1) ลักษณะของการจํานอง 

 
จดจํานองเปนประกันลําดับหน่ึง
และบังคับหลักประกันได 

 
จดจํานองเปนประกันลําดับหน่ึง
และบังคับหลักประกันได 

 
จดจํานองเปนประกันลําดับหน่ึง
และบังคับหลักประกันได 

 
ความสามารถในการบังคับ
หลักประกันของเจาหน้ีคอนขาง
จํากัด 

   2) การโอนสิทธิการไดรับคา
เชา (สําหรับโครงการที่มีสัญญา
เชาระยะยาว) 

เจาหน้ีไดรับการโอนสิทธิการ
ไดรับคาเชาจากโครงการ 
โครงการมีขอมูลผูเชาปจจุบัน 
เชน รายละเอียดการเชา และ
สําเนาสัญญาเชาโครงการ  
เปนตน ซึ่งจะชวยใหเจาหน้ี
สามารถแจงใหผูเชาจายชําระ
คาเชาใหแกเจาหน้ีโดยตรงได 

เจาหน้ีไดรับการโอนสิทธิการ
ไดรับคาเชาจากโครงการ 
โครงการมีขอมูลผูเชาปจจุบัน 
เชน รายละเอียดการเชา และ
สําเนาสัญญาเชาโครงการ  
เปนตน ซึ่งจะชวยใหเจาหน้ี
สามารถแจงใหผูเชาจายชําระ 
คาเชาใหแกเจาหน้ีโดยตรงได 

เจาหน้ีไดรับการโอนสิทธิการ
ไดรับคาเชาจากโครงการ 
โครงการมีขอมูลผูเชาปจจุบัน 
เชน รายละเอียดการเชา และ
สําเนาสัญญาเชาโครงการ  
เปนตน ซึ่งจะชวยใหเจาหน้ี
สามารถแจงใหผูเชาจายชําระ 
คาเชาใหแกเจาหน้ีโดยตรงได 

เจาหน้ีไมไดรับการโอนสิทธิการ
ไดรับคาเชา หรือไมมีขอมูลที่
จําเปนสําหรับการแจงใหผูเชา
ทราบถึงการไดรับการโอนสิทธิ
การไดรับคาเชาน้ัน 

   3) คุณภาพของการ
ประกันภัย 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม เหมาะสม ตํ่ากวามาตรฐาน 
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ตารางท่ี 3 การให Rating สําหรับสินเชื่อเพ่ือจัดซื้อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ (Object finance exposure) 
 ดีมาก ดี พอใช ออน 

ความมั่นคงทางการเงิน 
   1) ภาวะตลาด 

 
อุปสงคอยูในระดับสูงและมี
แนวโนมขยายตัว มีอุปสรรคอยาง
มากในการเขาสูตลาดของคูแขง
รายใหม สินคาไดรับผลกระทบ
นอยจากการเปลี่ยนแปลงในดาน
เทคโนโลยีและภาวะเศรษฐกิจ 

 
อุปสงคอยูในระดับสูงและมี
เสถียรภาพ มีอุปสรรค
พอสมควรในการเขาสูตลาดของ
คูแขงรายใหม สินคาไดรับ
ผลกระทบพอสมควรจากการ
เปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี
และภาวะเศรษฐกิจ 

 
อุปสงคอยูในระดับปานกลาง
และมีเสถียรภาพ มีอุปสรรค
ไมมากนักในการเขาสูตลาด
ของคูแขงรายใหม สินคาไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงในดาน
เทคโนโลยีและภาวะเศรษฐกิจ 

 
เจาหน้ีสามารถเขาควบคุม
สินทรัพยน้ันไดตามกฎหมาย
ตลอดเวลาเมื่อจําเปน  
(First perfected security 
interest) อุปสงคอยูในระดับ
ตํ่าและมีแนวโนมลดลง สินคา
ไดรับผลกระทบอยางมากจาก
การเปลี่ยนแปลงในดาน
เทคโนโลยีและภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดลอมมีความ 
ไมแนนอนสูง 

   2) อัตราสวนทางการเงิน 
(Debt service coverage 
ratio และ Loan to value 
ratio) 

อัตราสวนทางการเงินดีมากเมื่อ
พิจารณาจากประเภทของสิน 
ทรัพย มีสมมติฐานทาเศรษฐกิจ
ของโครงการที่เขมงวดมาก 

อัตราสวนทางการเงินดี        
เมื่อพิจารณาจากประเภทของ
สินทรัพย มีสมมติฐานทาง
เศรษฐกิจของโครงการที่
เขมงวด 

อัตราสวนทางการเงินอยูใน
เกณฑมาตรฐาน เมื่อพิจารณา
จากประเภทของสินทรัพย 

อัตราสวนทางการเงินอยูใน
เกณฑที่ตํ่ากวามาตรฐานและมี
ความเสี่ยง เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพยประเภทเดียวกัน 

   3) การวิเคราะหภาวะวิกฤต รายไดในระยะยาวมีเสถียรภาพ มี
ความสามารถที่จะอยูรอดไดใน
ภาวะวิกฤตข้ันรุนแรงในวัฏจักร
เศรษฐกิจ 

รายไดในระยะสั้นอยูในระดับที่
นาพอใจ สามารถชําระหน้ีไดแม
มีภาวะวิกฤตทางการเงิน การ
ผิดนัดชําระหน้ีมีโอกาสจะ
เกิดข้ึนเมื่อเศรษฐกิจเกิดภาวะ

รายไดในระยะสั้นมีความไม
แนนอน กระแสเงินสดมีความ
ออนไหวตอภาวะวิกฤตที่เกิด
เปนปกติในวัฏจักรเศรษฐกิจ 
การผิดนัดชําระหน้ีอาจเกิดข้ึน

รายไดมีความไมแนนอนอยาง
มาก แมวาอยูในภาวะ
เศรษฐกิจปกติก็อาจจะผิดนัด
ชําระหน้ีไดเวนแตภาวะ
เศรษฐกิจจะปรับตัวดีข้ึน 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
วิกฤตข้ันรุนแรงเทาน้ัน เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

   4) สภาพคลองของตลาด มีตลาดรองรับทั่วโลก สินทรัพยมี
สภาพคลองสูง 

มีตลาดรองรับทั่วโลกหรือ 
ทั่วภูมิภาค สินทรัพยมีสภาพ
คลองคอนขางสูง 

มีตลาดในระดับภูมิภาครองรับ
อยางจํากัดในระยะสั้น 
กลาวคือ มีสภาพคลอง
คอนขางตํ่า 

มีตลาดรองรับในระดับทองถ่ิน
เทาน้ันและ/หรือมีแนวโนมหา
ตลาดรองรับไดยาก มีสภาพ
คลองตํ่าหรือไมมีเลย โดยเฉพาะ
ในตลาดที่มีลักษณเฉพาะเจาะจง
กลุมลูกคา (Niche markets) 

สภาพแวดลอมดานการเมือง
และกฎหมาย 
   1) ความเสี่ยงดานการเมือง 
รวมถึงความเสี่ยงดานการโอน
เงินออกนอกประเทศ 

 
 
ความเสี่ยงตํ่ามาก มีมาตรการที่
รัดกุมในการชวยลดความเสี่ยงถา
จําเปน 

 
 
ความเสี่ยงตํ่า มีมาตรการที ่
นาพอใจในการชวยลดความ
เสี่ยงถาจําเปน 

 
 
ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 
มีมาตรการทีพ่อเพียงในการ
ชวยลดความเสี่ยง 

 
 
ความเสี่ยงสูง ไมมีหรือมี
มาตรการเพียงเล็กนอยที่ชวย
ลดความเสี่ยง 

   2) ความเสี่ยงดานกฎหมาย
และกฎเกณฑของทางการ 

มีอํานาจศาลที่ชวยสนับสนุนทําให
มีสิทธิครอบครองและบังคับตาม
สัญญา 

มีอํานาจศาลที่ชวยสนับสนุน 
ทําใหมีสิทธิครอบครองและ
บังคับตามสัญญา 

มีอํานาจศาลที่ชวยสนับสนุน
ทําใหมีสิทธิครอบครองและ
บังคับตามสัญญา แมวา
อาจจะใชเวลานานและ/หรือ
ยาก 

กฎหมายและสภาพแวดลอม
ทางดานกฎเกณฑไมเอื้อหรือไม
มีเสถียรภาพ อํานาจของศาลที่
จะทําใหมีสิทธิครอบครองและ
การบังคับตามสัญญาใชเวลา
ยาวนานมากหรือบังคับไมได
เลย 

ลักษณะธุรกรรม 
   1) อายุของสัญญากู
เปรียบเทียบกับอายุทาง
เศรษฐกิจของสินทรัพย 

 
การชําระคืนแบบ Balloon  
มีสัดสวนที่ตํ่ามากหรือไมมีเลย 
และไมมีระยะเวลา 

 
การชําระคืนแบบ Balloon  
มีสัดสวนมากข้ึน แตยังอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

 
การชําระคืนแบบ Balloon มี
สัดสวนสูงและมแีนวโนมที่จะ
มีระยะเวลาการปลอดหน้ี 

 
การชําระหน้ีคืนแบบ Balloon 
มีสัดสวนที่สูงมาก  
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
 
 
 
 

การปลอดหน้ี (Grace period)   

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
   1) ใบอนุญาตและการ
อนุญาต 

 
คําขอทั้งหมดไดรับการอนุญาต
แลว สินทรัพยเปนไปตาม
กฎเกณฑของทางการดานความ
ปลอดภัยทั้งที่มีอยูในปจจุบันและ
ที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต 

 
คําขอทั้งหมดไดรับการอนุญาต
แลวหรืออยูในกระบวนการ
พิจารณา สินทรัพยเปนไปตาม
กฎเกณฑดานความปลอดภัย  
ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่คาด
วาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
คําขอสวนใหญไดรับการ
อนุญาตแลว หรืออยูใน
กระบวนการพิจารณาซึ่งถือวา
เปนไปตามข้ันตอนปกติ 
สินทรัพยเปนไปตามกฎเกณฑ
ดานความปลอดภัยที่มีอยู 
ในปจจุบัน 

 
การขออนุญาตมีปญหา อาจ
จําเปนตองทําการทบทวน
แผนงานใหม 

   2) ขอบเขตและลักษณะของ
สัญญาดานการดําเนินการและ
การบํารุงรักษา (O&M) 

มีการทําสัญญา O&M ในระยะ
ยาวที่มีความเขมงวดรัดกุมดีมาก 
(ซึ่งจะดีย่ิงข้ึนถาสัญญาระบุถึงการ
มีสิ่งจูงใจเมื่อมีผลงานดี) และ/หรือ
มีเงินสํารองสําหรับ O&M  
(ถาจําเปน) 

มีการทําสัญญา O&M ในระยะ
ยาว และ/หรือมีเงินสํารอง
สําหรับ O&M (ถาจําเปน) 

มีการทําสัญญา O&M ที่มี
ขอจํากัด หรือมีเงินสํารอง
สําหรับ O&M (ถาจําเปน)  

ไมมีการทําสัญญา O&M จึงมี
ความเสี่ยงสูงที่ตนทุนการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาจะ
สูงเกินกวาที่โครงการจะ
ยอมรับได 

   3) ความมั่นคงทางการเงิน
ของผูดําเนินงาน รวมถึงประวัติ
การบริหารสินทรัพยและ
ความสามารถในการทําตลาด
ใหมเมื่อหมดสัญญาเชา 

ประวัติและความสามารถในการ
ทําการตลาดใหมอยูในระดับดี
เย่ียม  
 
 

ประวัติและความสามารถใน
การทําการตลาดใหมอยูใน
ระดับที่นาพอใจ 

ประวัตินอยหรือไมคอยดีนัก 
และความสามารถในการทํา
ตลาดใหมมีความไมชัดเจน 

ไมมีประวัติ และไมมี
ความสามารถในการทําตลาด
ใหม 



 

 

- 1.1/19 -

ฝนสป10-งท30003-25551108 

 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ลักษณะของสินทรัพย 
   1) รูปรางภายนอก ขนาด  
การออกแบบ และ               
การบํารุงรักษา (เชน อายุ หรือ
ขนาดของเครื่องบิน) 
เปรียบเทียบกับสินทรัพยอื่น 
ที่อยูในตลาดเดียวกัน 

 
มีความไดเปรียบอยางมากในการ
ออกแบบและบํารุงรักษา รูปราง
ภายนอกไดมาตรฐาน ทําให
สินทรัพยตรงกับความตองการของ
ตลาดที่มีสภาพคลอง 

 
การออกแบบและบํารุงรักษา 
อยูในระดับสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน รูปรางภายนอกได
มาตรฐาน แตอาจจะมีบางกรณี
พิเศษที่เปนขอยกเวน สินทรัพย
โดยรวมตรงกับความตองการ
ของตลาดที่มีสภาพคลอง 

 
การออกแบบและบํารุงรักษา
อยูในเกณฑมาตรฐาน รูปราง
ภายนอกคอนขาง
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนเหตุใหมี
ตลาดที่แคบสําหรับสินทรัพย
น้ัน 

 
การออกแบบและบํารุงรักษา
ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
สินทรัพยใกลที่จะหมดอายุ  
การใชงานทางเศรษฐกิจแลว 
รูปรางภายนอกคอนขาง
เฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งเปนเหตุ
ใหมีตลาดที่แคบมาก 

   2) มูลคาการขายตอ มูลคาการขายตอในปจจุบันสูงกวา
ยอดหน้ีมาก 

มูลคาการขายตอสูงกวายอดหน้ี
พอสมควร 

มูลคาการขายตอสูงกวา 
ยอดหน้ีเพียงเล็กนอย 

มูลคาการขายตอตํ่ากวา 
ยอดหน้ี 

   3) ความออนไหวของมูลคา
และสภาพคลองของสินทรัพย
ตอวัฏจักรเศรษฐกิจ 

มูลคาและสภาพคลองของ
สินทรัพยคอนขางที่จะไมมีความ
ออนไหวตอวัฏจักรเศรษฐกิจ 

มูลคาและสภาพคลองของ
สินทรัพยมีความออนไหวตอ 
วัฏจักรเศรษฐกิจ 

มูลคาและสภาพคลองของ
สินทรัพยมีความออนไหวตอ 
วัฏจักรเศรษฐกิจพอสมควร 

มูลคาและสภาพคลองของ
สินทรัพยมีความออนไหวตอ 
วัฏจักรเศรษฐกิจอยางมาก 

ความแข็งแกรงของ 
Sponsor  
   1) ความมั่นคงทางการเงิน 
ของผูดําเนินงาน รวมถึงประวัติ
การบริหารสินทรัพย และ
ความสามารถในการทําตลาด
ใหมเมื่อหมดสัญญาเชา 

 
 
ประวัติและความสามารถในการ
ทําการตลาดใหมอยูในระดับดี
เย่ียม 

 
 
ประวัติและความสามารถใน 
การทําตลาดใหมอยูในระดับที่
นาพอใจ 

 
 
ประวัติคอนขางนอยหรือ     
ไมคอยดีนัก และ
ความสามารถในการทําตลาด
ใหมมีความไมชัดเจน 

 
 
ไมมีประวัติ และไมมี
ความสามารถในการ 
ทําตลาดใหม 

   2) ประวัติและฐานะทางการ
เงินของ Sponsor 

ประวัติของ Sponsor ดีเย่ียมและ
มีฐานะการเงินดีมาก 

ประวัติของ Sponsor ดีและ      
มีฐานะการเงินดี 
 

ประวัติของ Sponsor  
มีเพียงพอและมีฐานะการเงิน
ดี 

ไมมีประวัติของ Sponsor หรือ
มีแตไมนาเช่ือถือ และ/หรือ มี
ฐานะการเงินออน 
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
หลักประกัน 
   1) การควบคุมสินทรัพย 

 
มีเอกสารทางกฎหมายที่ใหสิทธิ
เจาหน้ีในการควบคุมสินทรัพยที่
เปนหลักประกัน (เชน First 
perfected security interest 
หรือ การใหเชาแบบลีสซิ่งที่
ครอบคลุมหลักประกันน้ี) หรือ
ควบคุมบริษัทที่เปนเจาของ
สินทรัพยน้ันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
มีเอกสารทางกฎหมายที่ใหสิทธิ
เจาหน้ีในการควบคุมสินทรัพยที่
เปนหลักประกัน (เชน 
Perfected security interest 
หรือ การใหเชาแบบลีสซิ่งที่
ครอบคลุมหลักประกันน้ี) หรือ
ควบคุมบริษัทที่เปนเจาของ
สินทรัพยน้ันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
มีเอกสารทางกฎหมายที่ให
สิทธิเจาหน้ีในการควบคุม
สินทรัพยที่เปนหลักประกัน 
(เชน Perfected security 
interest หรือ การใหเชาแบบ
ลีสซิ่งที่ครอบคลุมหลักประกัน
น้ี) หรือควบคุมบริษัทที่เปน
เจาของสินทรัพยน้ันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
สัญญาใหหลักประกันแกเจาหน้ี
นอย และทําใหเจาหน้ีมีความ
เสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิในการ
ควบคุมสินทรัพยน้ัน 

   2) สิทธิและวิธีการที่เจาหน้ี
จะใชตรวจสอบสถานที่เก็บและ
สภาพของสินทรัพย 

เจาหน้ีสามารถตรวจสอบ 
สถานที่เก็บและสภาพของสินทรัพย
ไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ เชน มี
รายงานเปนประจํา หรือสะดวกที่จะ
ตรวจสอบสภาพ 

เจาหน้ีสามารถตรวจสอบ 
สถานที่เก็บและสภาพของ
สินทรัพยไดเกือบจะตลอดเวลา
และทุกสถานที่  

เจาหน้ีสามารถตรวจสอบ
สถานที่เก็บและสภาพของ
สินทรัพยไดเกือบจะ
ตลอดเวลาและทุกสถานที่  

เจาหน้ีสามารถตรวจสอบ
สถานที่เก็บและสภาพของ
สินทรัพยไดอยางจํากัด  

   3) การทําประกันภัยเพื่อ
ปองกันความเสียหาย 

มีการทําประกันภัยความเสียหายตอ
สินทรัพยในระดับดีมากกับบริษัท
ประกันภัยช้ันนํา ซึ่งการทํา
ประกันภัยน้ันครอบคลุมถึงความ
เสียหายในกรณีเกิดเหตุการณที่
ไมไดคาดคิดไว  
(Collateral damage) ดวย  

มีการทําประกันภัยความ
เสียหายตอสินทรัพยในระดับที่
นาพอใจกับบริษัทประกันภัยที่มี
คุณภาพดี ซึ่งการประกันภัยน้ัน
ไมไดครอบคลุมถึงความเสียหาย
ในกรณีเกิดเหตุการณที่ไมได
คาดคิดไว  
(Collateral damage)  

มีการทําประกันภัยความ
เสียหายตอสินทรัพยในระดับ
พอใชกับบริษัทประกันภัยที่มี
คุณภาพยอมรับได ซึ่งการ
ประกันภัยน้ันไมไดครอบคลุม
ถึงความเสียหายในกรณีเกิด
เหตุการณที่ไมไดคาดคิดไว 
(Collateral damage) 

มีการทําประกันภัยความ
เสียหายตอสินทรัพยที่ไมรัดกุม
เพียงพอหรือทํากับบริษัท
ประกันภัยที่คุณภาพตํ่า ซึ่งการ
ประกันภัยน้ันไมไดครอบคลุม
ถึงความเสียหายในกรณีเกิด
เหตุการณที่ไมไดคาดคิดไว 
(Collateral damage) 



 

 

- 1.1/21 -

ฝนสป10-งท30003-25551108 

ตารางท่ี 4 การให Rating สําหรับสินเชื่อเพ่ือสินคาโภคภัณฑ (Commodities finance exposure) 
 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ความมั่นคงทางการเงิน 
   1) สัดสวนของการมี
หลักประกันเกินกวามูลคาการ
ซื้อขาย 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
พอใช 

 
ออน 

สภาพแวดลอมดานการเมือง
และกฎหมาย 
   1) ความเสี่ยงของประเทศ 

 
 
ไมมีความเสี่ยง 

 
 
มีฐานะที่ข้ึนอยูกับความเสี่ยง
ของประเทศตํ่า  

 
 
มีฐานะที่ข้ึนอยูกับความเสี่ยง
ของประเทศ 

 
 
มีฐานะที่ข้ึนอยูกับความเสี่ยง
ของประเทศสูง  

   2) การลดความเสี่ยงของ
ประเทศ 

ลดความเสี่ยงไดในระดับดีมาก:  
มี Offshore mechanism ที่ดี
มาก สินคาโภคภัณฑน้ันมี
ลักษณะเปนสินคายุทธศาสตร  
ผูซื้อสินคาโภคภัณฑเปน 
ผูคาช้ันนําที่มีคุณภาพดีมาก 

ลดความเสี่ยงไดในระดับดี: 
มี Offshore mechanism  
สินคาโภคภัณฑน้ันมีลักษณะ
เปนสินคายุทธศาสตร  
ผูซื้อสินคาโภคภัณฑมีคุณภาพดี 

ลดความเสี่ยงไดในระดับ 
ปานกลาง: มี Offshore 
mechanism สินคาโภคภัณฑ
น้ันไมคอยมีลักษณะเปนสินคา
ยุทธศาสตร ผูซื้อสินคาโภค
ภัณฑมีคุณภาพในระดับ
ยอมรับได 

ลดความเสี่ยงไดเพียงบางสวน:  
ไมมี Offshore mechanism 
สินคาโภคภัณฑน้ันไมมีลักษณะ
เปนสินคายุทธศาสตร   
ผูซื้อสินคาโภคภัณฑมีคุณภาพ 
ไมดีนัก 

ลักษณะของสินทรัพย  
   1) สภาพคลองและความ
ออนไหวตอความเสียหาย 

 
สินคาโภคภัณฑมีการกําหนด
ราคาซื้อขายและมีเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยงผานตลาด  
ซื้อขายลวงหนา (Futures) หรือ

 
สินคาโภคภัณฑมีการกําหนด
ราคาซื้อขายและมีเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยงผาน 
ตราสารอนุพันธนอกตลาด 

 
สินคาโภคภัณฑไมมีการ
กําหนดราคาซื้อขายแตมี
สภาพคลอง และยังมีความ 
ไมแนนอนที่จะสามารถ

 
สินคาโภคภัณฑไมมีการกําหนด
ราคาซื้อขาย และสภาพคลองก็
มีจํากัดเมื่อพิจารณาจากขนาด
และความลึกของตลาด ไมมี
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
ตราสารอนุพันธนอกตลาด 
(OTC) สินคาโภคภัณฑไมมี
ความออนไหวตอความเสียหาย 

สินคาโภคภัณฑไมมีความ
ออนไหวตอความเสียหาย 

ปองกันความเสี่ยงได  
สินคาโภคภัณฑไมมีความ
ออนไหวตอความเสียหาย 

เครื่องมือปองกันความเสี่ยงที่
เหมาะสม สินคาโภคภัณฑมี
ความออนไหวตอความเสียหาย 

ความแข็งแกรงของ Sponsor  
   1) ความมั่นคงทางการเงิน
ของผูคา 

 
มีความมั่นคงทางการเงินดีมาก 

 
มีความมั่นคงทางการเงินดี 

 
มีความมั่นคงทางการเงินอยาง
เพียงพอ 

 
ไมมีความมั่นคงทางการเงิน 

   2) ประวัติของ Sponsor 
รวมถึงความสามารถในการ
บริหารกระบวนการ Logistics 

มีประสบการณในธุรกรรม
ประเภทน้ีสูง มีประวัติที่ดีเย่ียม
ดานการปฏิบัติงานที ่
ประสบความสําเร็จและ 
ดานการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีประสบการณที่เพียงพอใน
ธุรกรรมประเภทน้ี มีประวัติที่ดี
ดานการปฏิบัติงานที ่
ประสบความสําเร็จและ 
ดานการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีประสบการณในธุรกรรม
ประเภทน้ีนอย มีประวัติ
พอสมควรดานการปฏิบัติงาน
ที่ประสบความสําเร็จและ 
ดานการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีประวัติการปฏิบัติงานคอนขาง
จํากัดหรือไมแนนอน  
มีความผันผวนในตนทุนและ
กําไร 

    3) การควบคุมการซื้อขาย
และนโยบายการปองกัน 
ความเสี่ยง 

มีมาตรฐานสูงในการเลือกลูกคา 
การปองกันความเสี่ยงและ 
การติดตามตรวจสอบ 

มีมาตรฐานดีเพียงพอใน 
การเลือกลูกคา การปองกัน 
ความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบ 

การซื้อขายในอดีตไมมีปญหา
หรือมีปญหาบางเล็กนอย 

ผูคาเคยมีการขาดทุน 
อยางมีนัยสําคัญในอดีต 

   4) คุณภาพของการเปดเผย
ขอมูลทางการเงิน 

ดีเย่ียม ดี นาพอใจ การเปดเผยขอมูลทางการเงินมี
ความไมชัดเจนหรือไมเพียงพอ 

หลักประกัน 
   1) การควบคุมสินทรัพย 

 
เจาหน้ีสามารถเขาควบคุม
สินทรัพยน้ันไดตามกฎหมาย
ตลอดเวลาเมื่อจําเปน  

 
เจาหน้ีสามารถเขาควบคุม
สินทรัพยน้ันไดตามกฎหมาย
ตลอดเวลาเมื่อจําเปน  

 
ในบางกรณี เจาหน้ีมีปญหาใน
การควบคุมสินทรัพยที่เปน
หลักประกัน แตสามารถ

 
สัญญาเปดชองใหเกิด        
ความเสี่ยงตอการสูญเสีย 
การควบคุมสินทรัพยที่เปน
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 ดีมาก ดี พอใช ออน 
(First perfected security 
interest) 

(First perfected security 
interest) 

บรรเทาปญหาลงได โดยอาศัย
ความรูในข้ันตอนการคา หรือ
การสนับสนุนของบุคคลอื่น 

หลักประกัน และมีโอกาสที่จะ
ไมไดรับชําระหน้ีคืน 

   2) การทําประกันภัยเพื่อ
ปองกันความเสียหาย 

มีการทําประกันภัยความ 
เสียหายตอสินทรัพยในระดับดี
มากกับบริษัทประกันภัยช้ันนํา 
ซึ่งการทําประกันภัยน้ัน 
ครอบคลุมถึงความเสียหายใน
กรณีเกิดเหตุการณที่ไมได
คาดคิดไว  
(Collateral damage) ดวย 

มีการทําประกันภัยความ
เสียหายตอสินทรัพยในระดับดี
กับบริษัทประกันภัยที่ม ี
คุณภาพดี ซึ่งการทําประกันภัย
น้ันไมไดครอบคลุมถึงความ
เสียหายในกรณีเกิดเหตุการณที่
ไมไดคาดคิดไว  
(Collateral damage)  

มีการทําประกันภัยความ
เสียหายตอสินทรัพยในระดับ
พอใชกับบริษัทประกันภัย 
ที่มีคุณภาพยอมรับได ซึ่งการ
ทําประกันภัยน้ันไมได
ครอบคลุมถึงความเสียหาย 
ในกรณีเกิดเหตุการณที่ไมได
คาดคิดไว  
(Collateral damage) 

มีการทําประกันภัยความ
เสียหายตอสินทรัพยที่ไมรัดกุม
เพียงพอหรือทํากับบริษัท
ประกันภัยที่คุณภาพตํ่า  
ซึ่งการทําประกันภัยน้ันไมได
ครอบคลุมถึงความเสียหายใน
กรณีเกิดเหตุการณที่ไมได
คาดคิดไว  
(Collateral damage) 
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การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB สําหรับ 
กลุมท่ี 2 ลูกหน้ีรายยอย (Retail exposure) 

I. คําจํากัดความ  

 ลูกหน้ีรายยอย (Retail exposure) หมายความวา ลูกหน้ีขนาดเล็กที่ธนาคารพาณิชยบริหาร
พอรตเปนรายกลุม (Pooled basis)1 ซึ่งแตกตางจากลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่มีการบริหารพอรตเปน 
รายตัว โดยในพอรตประกอบดวยลูกหน้ีหลายราย2 ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 ลูกหน้ีรายยอยแบงออกเปน 3 กลุมยอย คือ 

 1. สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Residential mortgage exposure: RME) หมายความวา สินเช่ือ
เพื่อที่อยูอาศัยที่ใหแกบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชอยูอาศัยเปนหลัก3, 4

และธนาคารพาณิชยรับจํานองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางน้ันเปนประกัน ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย
ยังไมกําหนดวงเงินสูงสุดตอราย 

 2. วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพ่ือรายยอย (Qualifying revolving retail exposure: QRRE) 
หมายความวา วงเงินสินเช่ือที่เขาขายคุณสมบัติ ดังน้ี 

  2.1 เปนวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน (Revolving exposure) ประเภทไมผูกพัน (Uncommitted) 
และไมมีหลักประกัน ยอดหน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไดภายใตวงเงินที่ธนาคารพาณิชยกําหนด ซึ่งการเบิกถอน
หรือการใชคืนเงินกูข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกหน้ีเอง เชน บัตรเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชี 
(Overdraft) สําหรับบุคคลธรรมดา เปนตน  

  2.2 เปนวงเงินสินเช่ือที่ใหแกบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลซึ่งไมเกิน 5 ลานบาทตอราย 

  2.3 ธนาคารพาณิชยตองแสดงใหธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาพอรตวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนเพื่อรายยอยน้ีมีความผันผวนของอัตราการสูญเสีย (Volatility of loss rate) อยูในระดับตํ่า5 
เมื่อเปรียบเทียบกับพอรตสินเช่ือรายยอยอื่นโดยเฉพาะในกลุมลูกหน้ีที่มีคา PD อยูในระดับตํ่า 
เน่ืองจากคาสหสัมพันธของวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนเพื่อรายยอยจะตํ่ากวาคาสหสัมพันธของสินเช่ือ 
รายยอยอื่นคอนขางมากเมื่อคา PD อยูในระดับตํ่า 

                                                        
1 อยางไรก็ดี การบริหารความเสี่ยงเปนรายตัวในบางขั้นตอน ไมถือเปนขอจํากัดในการจัดใหลูกหนี้เปนลูกหน้ีรายยอย เชน  
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปนตน 
2 ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมกําหนดจํานวนขั้นต่ําของลูกหนี้ตอกลุมของลูกหนี้รายยอย (Pool of exposure) 
3 ธนาคารพาณิชยมีหนาที่ดูแลใหลูกหนี้มีการใชสินเชื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงค 
4 รวมถึงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเปนหองชุด 
5 กรณีพอรตวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพ่ือรายยอยมีความผันผวนของอัตราการสูญเสียสูง ใหจัดเปนสินเชื่อรายยอยอ่ืน 

เอกสารแนบ 2 
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  2.4 ธนาคารพาณิชยตองจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียของพอรตวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนทั้งสิ้นและในแตละกลุมยอยของพอรตดังกลาว เพื่อใหธนาคารพาณิชยสามารถใชวิเคราะห
ความผันผวนของอัตราการสูญเสียได รวมทั้งเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวไดดวย 

 3. สินเชื่อรายยอยอ่ืน (Other retail exposure: ORE) หมายความวา สินเช่ือที่เขาขาย 
ขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี  

  3.1 สินเช่ือที่ใหแกบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 
(Personal term loan) หรือเปนสัญญาเชาซื้อ เชน วงเงินสินเช่ือเพื่อรายยอยที่มีหลักประกันเปน 
ตราสารทางการเงิน สินเช่ือแบบผอนชําระคางวด สินเช่ือรถยนต สินเช่ือเพื่อการศึกษา เปนตน 
นอกจากน้ี ใหรวมถึงสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย และสินเช่ือหมุนเวียนเพื่อรายยอย ที่ไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในขอ I. 1 และขอ I. 2 ขางตน ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยยังไมกําหนดวงเงินสูงสุดตอราย  

  3.2 สินเช่ือที่ใหแกบุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลเพื่อทําธุรกิจ เชน เพื่อทําธุรกิจรานทําผม  
รานซักแหง เปนตน ซึ่งวงเงินรวมสินเช่ือและการกอภาระผูกพันที่ใหตอราย รวมผูที่เกี่ยวของ6ไมเกิน 
50 ลานบาท  

  3.3 สินเช่ือที่ใหแกธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งวงเงินรวมสินเช่ือและการกอภาระผูกพันที่ใหตอราย
รวมผูทีเ่กี่ยวของไมเกิน 50 ลานบาท ท้ังน้ี ใหธนาคารพาณิชยกําหนดเกณฑภายในท่ีเหมาะสม  
ในการพิจารณาธุรกิจขนาดเล็กซึ่งตองสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการใหสินเชื่อและการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย 

II. วิธกีารคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  

 ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี FIRB และที่ใชวิธี AIRB ใหใชสูตร Retail risk weight function  
ซึ่งแบงเปน 2 กรณี ไดแก 1. กรณีลูกหน้ีปกติ และ 2. กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี โดยที่คา PD 
และคา LGD มีหนวยเปนทศนิยมหรือเปนรอยละ สวนคา EAD มีหนวยเปนมูลคา (บาท)7  
ซึ่งสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณไดจะถูกนําไปใชในการคํานวณเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารง 
เพื่อรองรับ UL ตอไป 

                                                        
6 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคํานิยามของผูที่เก่ียวของตามที่ระบุในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้  
หากธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาใชความระมัดระวังดวยความรอบคอบในการตรวจสอบผูที่เก่ียวของแลว แตไมสามารถทราบได 
จึงทําใหไมไดนับรวมผูที่เก่ียวของอยางครบถวน ใหถือวาธนาคารพาณิชยมิไดมีเจตนากระทําความผิด ทั้งนี้ ในการคํานวณวงเงินทั้งสิ้นที่
ใหแกลูกหนี้รายยอย เฉพาะกรณีลูกหนี้ธุรกิจขนาดเล็ก ใหธนาคารพาณิชยนับรวมมูลคาเทียบเทาสินทรัพยของธุรกรรมอนุพันธนอก
ตลาดดวย 
7 สูตร Retail risk weight function ไมมีคา M เนื่องจากไดสะทอนผลของอายุสัญญาในคาสหสัมพันธ (R) แลว 
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 1. สูตรการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับลูกหน้ีปกติ แบงออกเปน 3 สูตรยอยตาม 
คาสหสัมพันธที่กําหนดตางกัน ดังตอไปน้ี  

  1.1  สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Residential mortgage exposure: RME) 

   คาสหสัมพันธ (RRME): 

15.0R  

   รอยละของเงินกองทุน (K):  
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 LGDPDG
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R
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R
NLGDK  

   นํ้าหนักความเสี่ยง (RW): 

5.12 KRW  

   สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (RWA): 

EADRWRWA   

1.2 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพ่ือรายยอย (Qualifying revolving retail exposure: QRRE) 

   คาสหสัมพันธ (RQRRE): 

04.0R  

   รอยละของเงินกองทุน (K): 
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   นํ้าหนักความเสี่ยง (RW): 

5.12 KRW  

   สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (RWA): 

EADRWRWA   
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  1.3 สินเชื่อรายยอยอ่ืน  (Other retail exposure: ORE) 

   คาสหสัมพันธ (RORE): 
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   รอยละของเงินกองทุน (K): 
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 LGDPDG

R

R
PDG

R
NLGDK  

   นํ้าหนักความเสี่ยง (RW): 

5.12 KRW  

สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (RWA): 

EADRWRWA   

   โดย  ex  =  Exponential function 

           N(x) =  Cumulative distribution function for a standard normal 
random variable (คือ คาความนาจะเปนที่ตัวแปรสุมที่มีการกระจายตัวแบบ Normal จะมีคา 
นอยกวาหรือเทากับ x โดยที่ตัวแปรสุมดังกลาวมีคา Mean เทากับ 0 และมีคา Variance เทากับ 1)  

        G(z)   =  Inverse cumulative distribution function for a standard 
normal random variable (คือ มูลคาของ x ซึ่งทําให N(x) = z)  

  ข้ันตอนการใชสูตรการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับลูกหน้ีปกติ มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

   ข้ันตอนที่ 1  คํานวณคาสหสัมพันธ (R) สําหรับลูกหน้ีรายยอยอื่น โดยการแทนคา PD  
ที่คํานวณตามวิธีการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  
ในสูตรคาสหสัมพันธลูกหน้ีรายยอยอื่น (RORE) สําหรับสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน 
เพื่อรายยอย ใหใชคา RRME และ RQRRE ตามที่กําหนดตามลําดับ 

   ข้ันตอนที่ 2  คํานวณรอยละของเงินกองทุนข้ันตํ่า (K) โดยการแทนคา PD และคา LGD  
ที่คํานวณตามวิธีการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดรวมถึง 
คา R ที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 ในสูตรรอยละของเงินกองทุน 
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   ข้ันตอนที ่3  คํานวณนํ้าหนักความเสี่ยง (RW) โดยนําคา K ที่ไดจากข้ันตอนที่ 2  
มาคูณดวย 12.5 

   ข้ันตอนที่ 4  คํานวณมูลคาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (RWA) โดยการคูณ RW ที่ได 
จากข้ันตอนที่ 3 ดวยคา EAD ที่คํานวณตามวิธีการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยกําหนด 

   ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยใชวิธี Double default 
โดยสินทรัพยที่ไดรับการคํ้าประกันหรือ Underlying obligation8 เปนลูกหน้ีปกติที่เปนสินเช่ือ 
ที่ใหแกธุรกิจขนาดเล็กที่จัดเปนลูกหน้ีรายยอยประเภทสินเช่ือรายยอยอื่น ใหธนาคารพาณิชยคํานวณ
คา K สําหรับลูกหน้ีกลุมดังกลาว ดวยสูตร Corporate risk weight function กรณีใชวิธี 
Double default ในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตและหลักเกณฑการใชวิธี Double default ในเอกสารแนบ 1  

 2. สูตรสําหรับลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 

    ลูกหน้ีรายยอยทั้ง 3 ประเภทขางตน ใหใชสูตรเดียวกัน ดังน้ี 

  รอยละของเงินกองทุน (K): 

],0max[ ELofestimateBestLGDK   

  นํ้าหนักความเสี่ยง (RW): 

5.12 KRW  

  สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (RWA): 

EADRWRWA   

  โดย Best estimate of EL = คา EL (รอยละ) ที่ประมาณการจากภาวะเศรษฐกิจและ
สถานะของหน้ีในขณะน้ัน 

III. การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง 

 ในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับลูกหน้ีรายยอย ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี AIRB เพียงวิธีเดียว 
กลาวคือ ธนาคารพาณิชยทุกแหงที่ใชวิธี IRB ตองประมาณคา PD คา LGD และคา EAD เองเพื่อ 
แทนคาในสูตรการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถประมาณ 

                                                        
8 คําจํากัดความอางอิงจากประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรม Credit derivatives 
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คาองคประกอบความเสี่ยงของลูกหน้ีรายยอยในลักษณะของกลุมลูกหน้ีได เน่ืองจากลูกหน้ีแตละราย 
ในพอรตมีลักษณะความเสี่ยงที่คลายกัน ในขณะที่ลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน 
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงของลกูหน้ี
เปนรายตัว โดยคาองคประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชยใชในการแทนคาน้ันตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปน้ี 

 1. Probability of default (PD) 

     1.1 ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา PD หรือคาความนาจะเปนที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ี 
ในระยะเวลา 1 ปขางหนา สําหรับลูกหน้ีแตละกลุม ทั้งน้ี การประมาณคา PD ดังกลาวตองสอดคลอง
กับมาตรฐานข้ันตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามที่ระบุในเอกสารแนบ 7 

  1.2 คา PD ในระยะเวลา 1 ป ของลูกหน้ีรายยอย ตองมีคาไมตํ่ากวารอยละ 0.03 

  1.3 ลูกหน้ีที่ธนาคารพาณิชยจัดใหอยูในกลุมลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีจะตองมีลักษณะตาม 
คําจํากัดความของลูกหน้ีทีผ่ิดนัดชําระหน้ีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเกณฑมาตรฐาน 
ข้ันตํ่าในเอกสารแนบ 7 และกําหนดใหคา PD ของลูกหน้ีทีผ่ิดนัดชําระหน้ีเทากับ 1  

 2. Loss given default (LGD) 

  2.1 หลักประกัน 

   ใหธนาคารพาณิชยใชคา LGD ที่ประมาณข้ึนเอง โดยคา LGD ที่ประมาณไดน้ันตองผาน
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในเอกสารแนบ 7 ดวย  

   สําหรับคา LGD ของสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยจะตองมีคาไมตํ่ากวารอยละ 10 ยกเวน
กรณีมีการคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

  2.2 การคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต9 (Guarantee and credit derivatives)  

   2.2.1 ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาผลของการมีการคํ้าประกันหรือการใชอนุพันธ 
ดานเครดิต โดยเลือกปรับที่คา PD หรือเลือกปรับที่คา LGD ของลูกหน้ีแตละรายหรือกลุมของลูกหน้ี 
หรือปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยใชวิธี Double default ได แตเมื่อเลือกปรับโดยวิธีใดแลว 

                                                        
9 เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงผลจากการที่โอกาสผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้และของ 
ผูค้ําประกันหรือ Protection seller มีความสัมพันธกันอยางไมสมบูรณ (Imperfect correlation) ในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
Internal rating หรือกระบวนการให Rating ดังนั้น การปรับคา PD หรือคา LGD อันเนื่องมาจากการมีการค้ําประกันหรืออนุพันธ 
ดานเครดิตจึงตองไมคํานึงถึงโอกาสที่ลูกหนี้และผูค้ําประกันหรือ Protection seller จะผิดนัดชําระหนี้พรอมกัน (Double default) 
ดวยเชนกัน อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยสามารถคํานึงถึงผลของ Double default ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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ตองใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอสําหรับทุกรายการของการประคํ้ากันประเภทเดียวกันหรือ 
ของอนุพันธดานเครดิตประเภทเดียวกัน 

   2.2.2 กรณีธนาคารพาณิชยเลือกปรับที่คา PD ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามวิธีการปรับ
ลดความเสี่ยงดานเครดิตกรณีมีการคํ้าประกันหรือการใชอนุพันธดานเครดิตเชนเดียวกับธนาคาร
พาณิชยทีใ่ชวิธี FIRB ในเอกสารแนบ 1 อยางไรก็ตาม ไมวาธนาคารพาณิชยจะเลือกปรับผลของการมี
การคํ้าประกันหรือการใชอนุพันธดานเครดิตที่คา PD หรือที่คา LGD ธนาคารแหงประเทศไทยไมจํากัด
ประเภทของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller8 อยางไรก็ตาม การคํ้าประกันและอนุพันธ 
ดานเครดิตดังกลาวตองผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในเอกสารแนบ 7 

 3. Exposure at default (EAD) 

  3.1 คา EAD สําหรับรายการในงบดุล  

   คา EAD สําหรับรายการในงบดุล มีคาเทากับมูลคายอดหน้ีรวมดอกเบี้ยคางรับตาม 
ยอดคงคางในงบดุลกอนหักยอดเงินสํารองที่กันไว (Specific provision) และสวนสูญเสียสวนที่ได 
ตัดบัญชีแลวบางสวน (Partial write-off)10, 11 

   ธนาคารพาณิชยสามารถใชการหักกลบหน้ีในงบดุล (On-balance sheet netting) 
ระหวางสินทรัพย (เงินใหกู) และหน้ีสิน (เงินฝาก) ของคูสัญญารายเดียวกัน ซึ่งมีผลทําใหคา EAD 
ลดลงเมื่อคํานึงถึงผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตแลวได แตในกรณีที่การหักกลบหน้ีน้ัน 
มีความแตกตางดานสกุลเงินและอายุสัญญา ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของดวย 
โดยการหักกลบหน้ีในงบดุลตองเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี SA  

  3.2 คา EAD สําหรับรายการนอกงบดุล 

   3.2.1 กรณีรายการนอกงบดุลท่ีไมใชธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด (OTC derivatives) 

    (1) คา EAD สําหรับรายการนอกงบดุลที่ไมใชธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดมีคา
เทากับมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุล (Credit equivalent amount) กอนหัก Specific 
provision  

                                                        
10 เชน กรณีธนาคารพาณิชยมียอดหนี้ 100 บาท และมียอดหนี้สวนที่ไดตัดจําหนายออกจากบัญชีแลวเทากับ 30 บาท ใหธนาคาร
พาณิชยใชคา EAD = 100+30 = 130 บาท เนื่องจากธนาคารพาณิชยสามารถนํายอดหนี้สวนที่ไดตัดจําหนายออกจากบัญชีแลวนี้  
ไปใชประโยชนในการเปรียบเทียบกับคา EL ได แตกรณีที่ธนาคารพาณิชยไดตัดยอดหนี้นั้นเปนสวนสูญเสียทั้งจํานวนแลว ธนาคาร
พาณิชยไมตองนํายอดหนี้นี้มาคํานวณหาคา EAD อีก 
11 การคํานวณคา EAD สําหรับลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจใหเชาแบบลสีซ่ิง (Leasing) ใหธนาคารพาณิชยอางอิงเอกสารแนบ 7  
เร่ือง เกณฑปฏิบัติสําหรับการใหเชาแบบลสีซ่ิง 
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และสวนสูญเสียสวนที่ไดตัดบัญชีแลวบางสวน ซึ่งคํานวณโดยการนํามูลคารายการนอกงบดุล 
(Notional amount) คูณดวยคาแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ทั้งน้ี กรณีวงเงิน 
ที่ยังไมไดเบิกใช ใหนําวงเงินที่ยังไมไดเบิกใชดังกลาวคูณดวยคา CCF ตามสูตรการคํานวณดังน้ี  

EAD = มูลคารายการนอกงบดุล CCF 

      ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยใชคา CCF ที่ประมาณข้ึนเองไดในแตละประเภทของ
รายการนอกงบดุล โดยธนาคารพาณิชยตองผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดในเอกสารแนบ 7 

    (2) สําหรับวงเงินสินเช่ือรายยอยที่มีความไมแนนอนในอนาคตวาจะมีการเบิกใช
สินเช่ือหรือไม หรือจะเบิกในจํานวนเทาใด เชน กรณีสินเช่ือบัตรเครดิต ธนาคารพาณิชยตองพิจารณา
ถึงโอกาสในการเบิกใชวงเงินดังกลาวกอนการผิดนัดชําระหน้ีในการประมาณคา EAD ดวย หรือพิจารณา
ถึงโอกาสในการเบิกใชวงเงินกอนการผิดนัดชําระหน้ีในการประมาณคา LGD แทน หากไมสะทอน 
อยูในคา EAD ซึ่งในการประมาณคาความเสียหายน้ัน ธนาคารพาณิชยตองพิจารณาถึงประวัติ 
การเบิกใชและ/หรือการเบิกใชสินเช่ือในชวงกอนผิดนัดชําระหน้ีที่ผานมาดวย 

    (3) กรณีธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitisation) กับพอรตลูกหน้ีรายยอยเฉพาะวงเงินที่เบิกใชไปแลว แตยังมีวงเงินที่ยังไมไดเบิกใช
เหลืออยูกับธนาคารพาณิชยอีก ธนาคารพาณิชยยังตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวงเงิน
ในสวนน้ีดวย โดยใหคา EAD สะทอนโอกาสในการเบิกใชวงเงิน ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย 
จะกําหนดหลักเกณฑสําหรับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitisation) ตอไป  

   3.2.2 กรณีธุรกรรมอนุพันธนอกตลาด 

    ใหธนาคารพาณิชยอางอิงการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ 
ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดจากประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ 
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การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB สําหรับ 
กลุมท่ี 3 ฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน (Equity exposure) 

I. คําจํากัดความ 

 ฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน (Equity exposure) หมายความวา ฐานะที่พิจารณาจาก
ลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic substance) แลวมีความเกี่ยวของกับตราสารทุน โดยไดแกกรณีที่
ธนาคารพาณิชยมีสิทธิ์ท้ังทางตรงหรือทางออม1 ตอผลประโยชนจากสินทรัพยและรายไดของ 
นิติบุคคล หรือของสถาบันการเงิน ท้ังท่ีมีหรือไมมีสิทธิ์ออกเสียง แตไมไดถูกกําหนดใหหักออกจาก
เงินกองทุนแลว ทั้งน้ี ตราสารที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitisation) หรือเปน
ตราสารทุนที่มีโครงสรางของตราสารที่มีลักษณะเสมือนตราสารหน้ีหรือมีภาระหน้ี2 จะไมถือวาเปน
ฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน  

 ฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน3 ไดแก หลักทรัพยหรือตราสาร ดังตอไปน้ี 

 1. ตราสารที่มีลักษณะตอไปน้ีครบทุกขอ 

  1.1 ไมสามารถไถถอนได ซึ่งผูลงทุนจะไดรับเงินที่ลงทุนไปคืนก็ตอเมื่อมีการขายตราสารหรือ
ขายสิทธิที่จะลงทุน หรือผูออกตราสารเลิกกิจการเทาน้ัน 

  1.2 ไมมีลักษณะเปนขอผูกพันที่ผูออกตราสารตองชําระหน้ีตามที่กําหนด 

  1.3 สิทธิเรียกรองในตราสารมีเฉพาะมูลคาที่เหลือ (Residual claim) ของสินทรัพยและ
รายไดของผูออกตราสาร 

 2. ตราสารที่มีโครงสรางเหมือนกับ เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 
(Common equity tier 1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน (Additional 
tier 1) ของธนาคารพาณิชย 

 3. ตราสารที่ผูออกตราสารมีขอผูกพันและกําหนดเงื่อนไขของตราสาร ขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

  3.1 ผูออกตราสารมีสิทธิที่จะเลื่อนการชําระหน้ีหรือขอผูกพันออกไปอยางไมมีกําหนด 

                                                        
1 การมสีิทธิ์ทางออม ครอบคลุมการมีฐานะในอนุพันธทางการเงินที่อางอิงกับตราสารทุน และการลงทุนในบริษัท องคกร  
หรือนิติบุคคลที่มีธุรกิจหลักในการลงทุนในตราสารทุน 
2 เชน หุนบุริมสิทธิที่มีกําหนดระยะเวลาไถถอนจะจัดเปนตราสารหนี้ เปนตน 
3 รวมถึง เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุนในกลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ทํา
ธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือทีไ่ดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี ้

เอกสารแนบ 3 
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  3.2 ผูออกตราสารเปนผูกําหนด หรือมีสิทธิในการตัดสินใจวาจะชําระหน้ีหรือขอผูกพันดวย
การออกเปนตราสารทุนที่กําหนดจํานวนคงที่จํานวนหน่ึง 

  3.3 ผูออกตราสารเปนผูกําหนด หรือมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะชําระหน้ีหรือขอผูกพันดวย
การออกเปนตราสารทุนจํานวนที่ผันแปรไดในสัดสวนเดียวกันกับมูลคาหน้ี ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของตราสารทุนจํานวนหน่ึงคูณกับคาคงที่ที่กําหนดโดยผูออก 
ตราสาร  

  3.4 ผูถือตราสารมีสิทธิเลือกที่จะใหผูออกตราสารชําระหน้ีหรือขอผูกพันเปนตราสารทุน 
ยกเวนในกรณีที่ธนาคารพาณิชยสามารถแสดงใหธนาคารแหงประเทศไทยเห็นไดวาตราสารน้ันมี
ลักษณะคลายตราสารหน้ีหรือเปนภาระหน้ีของผูออกตราสาร ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยอาจแบงสวนใน 
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามสัดสวนของตราสารหน้ีและตราสารทุน โดยตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยกอนดวย 

 4. หลักทรัพยอื่นหรือตราสารอนุพันธทางการเงินที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจคลายตราสารทุน4 
รวมทั้งตราสารทุนที่บันทึกบัญชีเปนเงินใหสินเช่ือแตตราสารทุนดังกลาวเกิดจากการปรับโครงสรางหน้ี
ในรูปของ Debt/equity swaps จะถือเปนฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนดวย ซึ่งสินทรพัยเสี่ยง 
ดานเครดิตสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนดังกลาวน้ีไมควรมีคาตํ่ากวากรณีเปนลูกหน้ีใน 
พอรตสินเช่ือ นอกจากน้ี ตราสารหน้ีที่มีเงื่อนไขใหผูถือตราสารเปนผูมีสิทธิแปลงสภาพเปนตราสารทุน
ไดจะถือเปนฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนก็ตอเมื่อมีการแปลงสภาพ  

 5. ตราสารหน้ีที่มีลักษณะคลายตราสารทุนซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเปนรายกรณี  

II. วิธกีารคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB สําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่จัดอยู
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร5 แบงออกเปน 2 วิธี ไดแก วิธี Market-based และวิธี PD/LGD อยางไรก็ดี 
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวา
รอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน ใหธนาคารพาณิชยคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 
(100/8.5%) หรือเทากับรอยละ 1176.5 

                                                        
4 เชน Options หรือ Warrant ของตราสารทุน ตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไขใหผูออกตราสารเปนผูมีสิทธิแปลงสภาพเปนตราสารทุน เปนตน  
5 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงการจัดแบงฐานะในบัญชีเพ่ือการคาและเพ่ือการธนาคารตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน  
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 นอกจากน้ี สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
ของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน  
Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทท่ีทําธุรกิจ
สนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ท้ังทางตรงและทางออม
ท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน 
เฉพาะสวนท่ีประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน6กําหนดให
นําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนักความเสี่ยงท่ีสูงกวาระหวาง
รอยละ 250 และท่ีกําหนดตามวิธี Market-based หรือวิธี PD/LGD  

 1. วิธ ีMarket-based7 

  วิธี Market-based แบงเปน 2 วิธียอยดังน้ี 

  1.1 วิธี Simple risk weight  

   ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในสวน Unexpected loss (UL) 
ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน โดยการคูณคา EAD ดวยนํ้าหนักความเสี่ยงทีธ่นาคาร 
แหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

   1.1.1 นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 300 กรณีเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่เปนที่ยอมรับ (Recognised stock exchange)8 

   1.1.2 นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 400 กรณีเปนตราสารทุนอื่น 

  1.2 วิธีแบบจําลองภายใน (Internal models method) 

   1.2.1 แบบจําลองที่ธนาคารพาณิชยใชในการคํานวณคา Value-at-Risk (VaR) ตอง
ผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบ 7 เรื่อง การคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน 

   1.2.2 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณคาความเสียหายสูงสุดที่คาดวาจะเกิดข้ึน (VaR)  
จากฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนจากแบบจําลอง VaR ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99  

                                                        
6 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ หรือ
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ตามแตละกรณ ี
7 ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชยใชวิธี Market-based ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชการค้ําประกัน 
ในการปรับลดความเสี่ยงได แตไมใหใชหลักประกันในการปรับลดความเสี่ยง 
8 ในกรณีของประเทศไทย หมายความวา ตราสารทุนที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด ทั้งนี้ ไมรวมหุนที่ปรากฏอยูใน 
ดัชนี MAI 
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(One tail confidence level) โดยคา VaR น้ีคํานวณจากผลตางระหวางผลตอบแทนรายไตรมาส
ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนเทียบกับผลตอบแทนรายไตรมาสกรณีลงทุนในสินทรัพยทาง
การเงินที่ไมมีความเสี่ยง (Risk-free rate) ซึ่งมีการเก็บขอมูลยอนหลังเปนระยะเวลานานเพียงพอ 

   1.2.3 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในสวน UL ของฐานะ 
ที่เกี่ยวของกับตราสารทุน โดยคูณคา VaR ที่คํานวณไดจากขอ 1.2.2 ดวย 12.5 เพื่อแปลงคา 
เปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  

   1.2.4 สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่คํานวณโดย 
วิธีแบบจําลองภายใน ตองไมตํ่ากวาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตข้ันตํ่าของฐานะดังกลาวที่คํานวณโดย 
วิธี Simple risk weight9 ซึ่งใชนํ้าหนักความเสี่ยงข้ันตํ่าทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

    (1) นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 200 กรณีเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยที่เปนที่ยอมรับ 

    (2) นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 300 กรณีเปนตราสารทุนอื่น 

 2. วิธี PD/LGD  

  2.1 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าและใชสูตร Corporate risk weight 
function ตามเอกสารแนบ 1 ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเทาน้ัน กลาวคือ ธนาคาร
พาณิชยจะตองใชสูตรดังกลาวสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนของธุรกิจขนาดเล็กที่เขาเกณฑ
ลูกหน้ีรายยอยดวย  

  2.2 ผลรวมของเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารง (คา UL) และความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
(Expected loss: คา EL) ที่ธนาคารพาณิชยคํานวณโดยวิธี PD/LGD หารดวยรอยละ 8.5 เพื่อแปลง 
เปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตองมีคาไมตํ่ากวาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดย 
วิธี Simple risk weight ซึ่งใชนํ้าหนักความเสี่ยงข้ันตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

   2.2.1 นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 200 กรณีเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่เปนที่ยอมรับ 

   2.2.2 นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 300 กรณีเปนตราสารทุนอื่น 

   2.2.3 นํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 กรณีฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 

                                                        
9 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตขั้นต่ําสําหรับฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุนเปนรายตัว 
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    (1) ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เปนที่ยอมรับ  
ที่ธนาคารพาณิชยลงทุนในตราสารทุนน้ันเปนสวนหน่ึงของความสัมพันธระยะยาวที่ธนาคารพาณิชย 
มีกับลูกคา โดยมากธนาคารพาณิชยมักมีการใหสินเช่ือแกบริษัทน้ันดวย จึงทําใหสามารถมีขอมูล 
เพียงพอที่จะประมาณคา PD ได และธนาคารพาณิชยไมไดลงทุนในตราสารทุนน้ันเพื่อหวังกําไร 
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน (Realised capital gain) ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งธนาคาร
พาณิชยมักจะลงทุนไมตํ่ากวา 5 ป 

    (2) ตราสารทุนประเภทอื่น10ที่ธนาคารพาณิชยลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทน
จากการลงทุนมาจากผลการดําเนินงานของตราสารทุนตัวน้ันมิใชมาจากกําไรจากการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาตราสารทุน ซึ่งธนาคารพาณิชยมีความต้ังใจจะลงทุนไมตํ่ากวา 5 ป 

  2.3 หากผลรวมของเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารง (คา UL) และความเสียหายที่คาดวา 
จะเกิดข้ึน (คา EL) ที่ธนาคารพาณิชยคํานวณไดโดยวิธี PD/LGD มีคาสูงกวามูลคาฐานะที่เกี่ยวของ 
กับตราสารทุน ใหธนาคารพาณิชยกําหนดมูลคาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของฐานะที่เกี่ยวของกับ 
ตราสารทุนน้ันเทากับมูลคาของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนน้ันคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับ 
รอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 (100/8.5%) หรือเทากับรอยละ 1176.5 

  2.4 กรณีที่ธนาคารพาณิชยไมไดใหสินเช่ือ หรือมีภาระผูกพัน หรือลงทุนในตราสารหน้ีของ
ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนรายที่ธนาคารพาณิชยมีฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนอยูน้ัน ธนาคารพาณิชยอาจ
มีขอมูลไมเพียงพอที่จะใชคําจํากัดความของการผิดนัดชําระหน้ีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ในเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามที่ระบุในเอกสารแนบ 7 แตธนาคารพาณิชยผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า 
ในเรื่องอื่น ๆ  ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชคา PD ที่ประมาณการได  
แทนคาในสูตร Corporate risk weight function แตนํ้าหนักความเสี่ยงที่คํานวณไดตองถูกปรับคาข้ึน
ดวย Scaling factor 1.5 ตามสูตรการคํานวณดังน้ี  

นํ้าหนักความเสี่ยง (RW) = รอยละของเงินกองทุน (K)  12.5  1.5  

  2.5 หากธนาคารพาณิชยมีฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในสัดสวนที่มีนัยสําคัญตามที่
กําหนดไวในขอ IV ที่จะกลาวถึงตอไป และไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหใชวิธี PD/LGD 
ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยประเภทอื่น ๆ แตธนาคารพาณิชยยังไมผาน
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าที่เกี่ยวของในการใชวิธี PD/LGD ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ใหธนาคารพาณิชยน้ันใชวิธี Simple risk weight ไปกอน  

 

 

                                                        
10 หมายความวา เงินลงทุนทั่วไป ประเภทเงินลงทุนระยะยาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน 
ตราสารหนี้และตราสารทุน หรือที่จะมีแกไขปรับปรุงตอไป  



    

 

- 3/6 -

ฝนสป10-งท30003-25551108 

 3. การเลือกวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุน 

  3.1 ธนาคารพาณิชยสามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงหรือวิธียอยใดวิธียอยหน่ึงตาม 
ความเหมาะสมของแตละพอรต11ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน โดยข้ึนอยูกับลักษณะของพอรต
ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนและระบบบริหารความเสี่ยงภายในของธนาคารพาณิชย 

  3.2 เมื่อธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีหรือวิธียอยใดกับพอรตของฐานะที่เกี่ยวของกับ 
ตราสารทุนใดแลว ใหธนาคารพาณิชยใชวิธีหรือวิธียอยน้ันกับพอรตของฐานะที่เกี่ยวของกับ 
ตราสารทุนน้ันอยางสม่ําเสมอ โดยที่การเลือกใชวิธีคํานวณจะตองไมใชเพื่อลดเงินกองทุนข้ันตํ่า 
ที่ตองดํารง (Capital arbitrage)  

  3.3 ใหธนาคารพาณิชย ระบุในแผนที่จะตองย่ืนตอธนาคารแหงประเทศไทยดวยวาจะใช 
วิธีและวิธียอยใดสําหรับแตละพอรตของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน และแสดงใหธนาคาร 
แหงประเทศไทยเห็นถึงความเหมาะสมของการใชวิธีและวิธียอยดังกลาวดวย  

III. การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง 

 1. Exposure at default (EAD)  

  1.1 ใหคา EAD ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคารสําหรับทั้ง 
วิธี Market-based และวิธี PD/LGD มีคาเทากับมูลคาสุทธิที่ปรากฏในงบดุลของธนาคารพาณิชย
ภายหลังปรับปรุงรายการดังกลาวใหเสมือนใช Trade date accounting ตามที่กําหนดไวใน 
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 
รวมถึงหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

  1.2 หากธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่เปน 
การปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการถือตราสารทุนตัวน้ัน ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยหักกลบฐานะกับเงินลงทุนในตราสารทุนตัวเดียวกันได ทั้งน้ี อนุพันธทางการเงินที่นํามา
ปองกันความเสี่ยงน้ันตองมีอายุคงเหลือไมตํ่ากวา 1 ป และในกรณีที่การปองกันความเสี่ยงม ี
ความแตกตางในอายุสัญญา ใหธนาคารพาณิชยใชหลักเกณฑเดียวกับที่กําหนดในประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย 
โดยวิธี SA ในหัวขอความแตกตางของอายุสัญญา  

                                                        
11 ใหธนาคารพาณิชยแบงพอรตตามที่ตนเองกําหนด อยางไรก็ตาม การแบงพอรตจะตองสอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงภายในของ
ธนาคารพาณิชย 
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  1.3 สําหรับกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีฐานะสุทธิเปน Short (Net short position) ใหธนาคาร
พาณิชยถือฐานะดังกลาวเสมือนหน่ึงเปนฐานะดานซื้อ (Long position) โดยใหนําคาสัมบูรณของ
ฐานะดังกลาวมาคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงที่เกี่ยวของตอไป 

  1.4 กรณีธนาคารพาณิชยมีฐานะในหนวยลงทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ธนาคารพาณิชยมีทางเลือกในการกําหนดคา EAD เพื่อใชในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
เปน 3 แนวทาง โดยที่ธนาคารพาณิชยเลือกวิธีใดแลวใหใชวิธีน้ันอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี 

   1.4.1 จัดใหเปนการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนอยางใดอยางหน่ึงทั้งจํานวน  
โดยพิจารณาจากสัดสวนการลงทุนหลัก ณ วันที่คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต แลวใชคา EAD  
ที่สอดคลองกับประเภทของตราสารน้ัน หรือ  

   1.4.2 พิจารณาวากองทุนรวมน้ันมีสัดสวนการลงทุนในตราสารประเภทใดตามสัดสวนจริง 
(วิธี Look through) โดยธนาคารพาณิชยตองสามารถคํานวณมูลคาสุทธิของตราสารดังกลาวใน 
แตละวันได เพื่อแยกสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนออกไดอยางชัดเจน หรือ   

   1.4.3 พิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกองทุน (Investment mandate) แทนที่ 
จะเลือกแนวทางตาม 1.4.1 หรือ 1.4.2 ที่พิจารณาจากมูลคาการลงทุนที่เกิดข้ึนจริงในแตละวันขางตน 
โดยใหธนาคารพาณิชยจัดเปนการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนอยางใดอยางหน่ึงทั้งจํานวน
ภายใตสมมติฐานวากองทุนดังกลาวลงทุนในประเภทตราสารที่ทําใหธนาคารพาณิชยตองดํารง
เงินกองทุนสูงสุดกอนในจํานวนหรือสัดสวนสูงสุดที่สามารถลงทุนไดตามที่กําหนดไวในนโยบายการลงทุน 
หรือใหธนาคารพาณิชยใชวิธี Look through เพื่อแยกสัดสวนของตราสารหน้ีหรือตราสารทุนตาม
นโยบายการลงทุนไดถาสินทรัพยที่เปนองคประกอบของกองทุนน้ันมี Rating  

   1.4.4 กรณีที่ธนาคารพาณิชยไมสามารถปฏิบัติไดตามขอ 1.4.1 – 1.4.3 ขางตน  
ใหธนาคารพาณิชยจัดใหหนวยลงทุนดังกลาวเปนตราสารทุนทั้งจํานวน 

 2. คา PD คา LGD และคา M สําหรับวิธี PD/LGD 

  2.1 ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา PD หรือคาความนาจะเปนที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ีใน
ระยะเวลา 1 ปขางหนา ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในการประมาณคา PD 
เหมือนกรณีที่ธนาคารพาณิชยใหสินเช่ือ หรือมีภาระผูกพันหรือลงทุนในตราสารหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจ
เอกชนรายน้ัน12  

                                                        
12 เพ่ือวัตถุประสงคในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต กรณีที่ธนาคารพาณิชยมีทั้งฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน  
และเงินใหสินเชื่อ หรือมีภาระผูกพัน หรือลงทุนในตราสารหนี้แกลูกหนี้รายเดียวกัน เมื่อลกูหนี้ผิดนัดชําระหนี้ใหถือวาลูกหนี้รายนั้น 
ผิดนัดชําระหนี้ในฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุนดวย 
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  2.2 ใหคา LGD ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคารเทากับ 
รอยละ 90 ทั้งน้ี รวมถึงฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย 
วิธี PD/LGD ที่มีการซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงไว 

  2.3 ใหคา M ของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่อยูในบัญชีเพื่อการธนาคาร เทากับ 5 ป 
รวมถึงฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี PD/LGD ที่มีการซื้อ
ขอตกลงรับประกันความเสี่ยงไว 

IV. ฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนท่ีไดรับการยกเวนการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB 

 1. ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธี SA ที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี SA ในการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนไดในกรณีตอไปน้ี  

  1.1 ตราสารทุนขององคกรที่มีนํ้าหนักความเสี่ยงกรณีเปนลูกหน้ีของธนาคารพาณิชยเทากับ 0 
ตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี SA 

  1.2 ตราสารทุนที่อยูในภาคธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยางมาก 
(Legislated programme) จากภาครัฐบาลในการชดเชยการลงทุนใหกับธนาคารพาณิชย หรือ 
มีปจจัยใด ๆ ที่แสดงใหเห็นวาการลงทุนของธนาคารพาณิชยในตราสารทุนน้ันมีความเสี่ยงจํากัด 
หมายความวา มีการคํ้าประกันเงินตน (Principal protected) เปนอยางนอย เชน เงินลงทุนใน
กองทุนวายุภักษ หน่ึง เปนตน อยางไรก็ดี สัดสวนการถือตราสารทุนที่อยูในภาคธุรกิจดังกลาวที ่
เขาขายไดรับการยกเวนใหไมตองใชวิธี IRB น้ันตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น13ของ
ธนาคารพาณิชย ทั้งน้ี ถาธนาคารพาณิชยมีสัดสวนการถือตราสารทุนที่อยูในภาคธุรกิจดังกลาว 
เกินกวาที่กําหนด ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี IRB กับทั้งพอรตของตราสารทุนที่กลาวในขอน้ี 

  1.3 ฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชยไมรวมฐานะในตราสารทุนที่
เขาขายไดรับการยกเวนตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตน คิดเปนสัดสวนที่ไมมีนัยสําคัญ กลาวคือ 
ฐานะเฉลี่ยทั้งป (มูลคาของฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ณ สิ้นเดือนเฉลี่ยยอนหลัง 1 ป) คิดเปน
สัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น13ของธนาคารพาณิชย หรือไมเกินรอยละ 5 ของ
เงินกองทุนทั้งสิ้น ในกรณีธนาคารพาณิชยมีจํานวนตราสารทุนในพอรตนอยกวา 10 ตัว 

 2. ในชวง 10 ปแรกของการบังคับใชหลักเกณฑ Basel II (ระหวางสิ้นป 2551-2561 สําหรับ 
วิธี FIRB และระหวางสิ้นป 2552-2562 สําหรับวิธี AIRB) ธนาคารแหงประเทศไทยผอนผันให 
ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธี SA กับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนได โดยผอนผันใหเฉพาะ 
จํานวนตราสารทุนเทาที่มีอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 สําหรับธนาคารพาณิชยท่ีใชวิธี FIRB และ

                                                        
13 มูลคาเงินกองทุนทั้งสิ้น ณ สิ้นเดือนกอนหนาที่ธนาคารพาณิชยมีการคํานวณเงินกองทุน 
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สําหรับธนาคารพาณิชยท่ีใชวิธี AIRB รวมทั้งจํานวนตราสารทุนที่เพิ่มข้ึนมา
จากการลงทุนที่มีอยู ณ วันท่ีกําหนดดังกลาว หากการไดมาของจํานวนตราสารทุนที่เพิ่มข้ึน 
ไมไดทําใหสัดสวนการลงทุนของธนาคารพาณิชยในบริษัทเพิม่ข้ึนจากเดิม14 ทั้งน้ี หากธนาคารพาณิชยได
ขายฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนขางตนไปแลว แตธนาคารพาณิชยซื้อกลับมาภายหลัง ธนาคาร
แหงประเทศไทยไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชวิธี SA กับฐานะดังกลาว ยกเวนฐานะดังกลาวมี
คุณสมบัติตามขอ 1 ขางตน

                                                        
14 เชน การไดรับเงินปนผลเปนหุน จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการแตกพาร (Par) หรือการซ้ือหุนเพ่ิมทุนเพ่ือรักษาสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทนั้น 
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ฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนท่ีไดรับการยกเวนการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณี 10 ปแรก 
วิธี FIRB: ส้ินป 2551-2561 
วิธี AIRB: ส้ินป 2552-2562 

 
 
1. ฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน
ท้ังหมดท่ีมีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 กรณีวิธี FIRB หรือวันที่  
31 ธันวาคม 2552 กรณีวิธี AIRB 
 
2. ฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนภายหลัง แตไมทําใหสัดสวน
การลงทุนของธนาคารพาณิชยใน
บริษัทเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

กรณีหลังจาก 10 ปแรก 
หรือ 

กรณีตราสารทุนที่ไดมาภายหลังจากประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยมีผลใชบังคับ 

 

1. ตราสารทุนขององคกรที่มี RW=0 กรณีเปนลูกหนี้ 
ตามวิธี SA 

2. Legislated Programme ที่มีการค้ําประกันเงินตน 
แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น 

3. มูลคาตราสารทุน (ไมรวมขอ 1 และ 2) ไมเกิน 
รอยละ 10 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น หรือไมเกินรอยละ 5 
ของเงินกองทุนทั้งสิ้น กรณีจํานวนหุนนอยกวา 10 ตัว 

 
ไมรวมอยูในการคํานวณ

สัดสวนสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตที่ไมมีนัยสําคัญ 

รอยละ 15 ของสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตทั้งสิ้น 
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การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB สําหรับ 
กลุมท่ี 4 ลูกหน้ีท่ีรับซื้อมา (Purchased receivable) 

I.  คําจํากัดความ 

 ลูกหน้ีท่ีรับซื้อมา (Purchased receivable) หมายความวา ลูกหน้ีที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อมา
จากนิติบุคคลอื่น1 โดยลูกหน้ีที่รับซื้อมาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่รับซื้อมา (Purchased corporate receivable)  

 2.  ลูกหน้ีรายยอยที่รับซื้อมา (Purchased retail receivable)  

 ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยอางอิงคําจํากัดความของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนและลูกหน้ีรายยอยตามที่
กําหนดไวในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 ตามลําดับ 

II.  วิธกีารคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

 1. ความเสี่ยงของลูกหน้ีท่ีรับซื้อมา 

  ธนาคารพาณิชยผูรับซื้อลูกหน้ีตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเพื่อรองรับความเสี่ยงดาน
เครดิต 2 ประเภท ไดแก 

  1.1  Dilution risk หมายความวา ความเสี่ยงที่ยอดหน้ีที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อมาอาจมีมูลคา
ลดลงได เน่ืองจากผูขายลูกหน้ีมีขอตกลงกับลูกหน้ี เชน การที่ผูขายลูกหน้ีใหสวนลดแกลูกหน้ี  
หากลูกหน้ีจายชําระหน้ีภายในเวลาที่กําหนด หรือการใหลูกหน้ีคืนสินคาที่ซื้อไปไดภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดเน่ืองจากสินคามีคุณภาพไมดี หรือผูขายลูกหน้ีมีภาระหน้ีตอลูกหน้ี เปนตน  

  1.2  Default risk หมายความวา ความเสี่ยงจากการที่ลูกหน้ีที่รับซื้อมาไมสามารถชําระหน้ีได
ตามกําหนด  

                                                        
1 ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยรับซ้ือลูกหนี้ไดตามรายละเอียดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการ
อนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจแฟกเตอริง (Factoring) และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหธนาคาร
พาณิชยประกอบธุรกิจรับซ้ือหรือรับโอนลูกหนี้เงินใหกูยืม 

เอกสารแนบ 4 
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 2. การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Dilution risk  

  ท้ังกรณีใชวิธี FIRB และวิธี AIRB 

  2.1 กรณีที่ธนาคารพาณิชยแสดงใหธนาคารแหงประเทศไทยเห็นไดวา Dilution risk  
ของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่รับซื้อมาหรือของลูกหน้ีรายยอยที่รับซื้อมาไมมีนัยสําคัญตอธนาคารพาณิชย 
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยไมตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ 
Dilution risk เชน มีการกําหนดในสัญญาวาธนาคารพาณิชยจะรับซื้อลูกหน้ีก็ตอเมื่อไมมีเงื่อนไข
การรับคืนสินคาจากผูขาย หรือมีเงื่อนไขการรับคืนแตระบุจํานวนวันไวในชวงระยะเวลาสั้น ๆ และ
เมื่อธนาคารพาณิชยรับซื้อลูกหน้ีมา ระยะเวลาดังกลาวไดผานพนไปแลว เปนตน  

  2.2 กรณีที่ธนาคารพาณิชยมี Dilution risk ในระดับที่มีนัยสําคัญ ใหธนาคารพาณิชยคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับลูกหน้ีที่รับซื้อมาโดยใหใชสูตร Corporate risk weight function 
ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 1 

 3. การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Default risk  

  ท้ังกรณีใชวิธี FIRB และวิธี AIRB 

3.1 กรณีสามารถแยกประเภทของลูกหน้ีท่ีรับซื้อมาได 

   ใหธนาคารพาณิชยใชสูตรการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตใหสอดคลองกับประเภท
ของลูกหน้ีที่รับซื้อมา ซึ่งธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการใชสูตรการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตดังกลาวดวย  

   3.1.1 กรณีลูกหน้ีที่รับซื้อมาเปนลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

    (1) ใหธนาคารพาณิชยใชวิธี Bottom-up กลาวคือ ประมาณการคาองคประกอบ
ความเสี่ยงและคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่รับซื้อมาเปนรายตัว  
โดยใชสูตร Corporate risk weight function และใชข้ันตอนการคํานวณเหมือนกับที่กําหนดสําหรับ
ลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน ตามเอกสารแนบ 1 

    (2) ธนาคารพาณิชยอาจใชวิธี Top-down กลาวคือ ประมาณคาองคประกอบ
ความเสี่ยงและคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่รับซื้อมาเปนรายกลุมได โดย
ใหธนาคารพาณิชยใชสูตร Corporate risk weight function2 ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย

                                                        
2 กรณีที่ธนาคารพาณิชยจะปรับสูตรการคํานวณคาสหสัมพันธสําหรับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กดวยยอดขายของ
ลูกหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 ใหธนาคารพาณิชยใชยอดขายเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยมูลคาลูกหนี้ธุรกิจเอกชน 
แตละรายในพอรตที่รับซ้ือมา แตถาธนาคารพาณิชยไมมีขอมูลเพียงพอที่จะคํานวณยอดขายเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ธนาคารแหงประเทศไทย
ไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยปรับสูตรการคํานวณดังกลาว 
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อนุญาตใหใชวิธี Top-down เฉพาะกรณีทีธ่นาคารพาณิชยซื้อลูกหน้ีมาเพื่อทําธุรกรรมการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitisation) และการซื้อลูกหน้ีดังกลาวจะตองมีลักษณะสอดคลองกับ
เงื่อนไข ดังน้ี  

     (2.1) ลูกหน้ีที่รับซื้อมาตองมาจากผูขายที่เปนบุคคลที่สาม (Third party) 
กลาวคือ ธนาคารพาณิชยผูซื้อตองไมใชเจาหน้ีที่ใหสินเช่ือแกลูกหน้ีน้ันไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม 

     (2.2) ลูกหน้ีที่รับซื้อมาตองไมเกี่ยวของกับผูขาย (Generated on an arm’s-
length basis) และเงื่อนไขในการใหสินเช่ือของผูขายที่ตกลงกับลูกหน้ีน้ันเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันกับลูกหน้ีรายอื่นทั่วไป3  

     (2.3) ธนาคารพาณิชยผูซื้อตองมีสิทธิเรียกรองในกระแสเงินสดที่จะได 
รับคืนจากกลุมของลูกหน้ีที่รับซื้อมาหรือไดรับเงินตามสัดสวน (Pro-rata) ของยอดหน้ีที่รับซื้อมา 

   3.1.2 กรณีลูกหน้ีที่รับซื้อมาเปนลูกหน้ีรายยอย 

    ใหใชสูตร Retail risk weight function ตามประเภทของลูกหนี้รายยอย 
ที่รับซื้อมา4 และใชข้ันตอนการคํานวณเหมือนกับที่กําหนดสําหรับลูกหน้ีรายยอยแตละประเภท 
ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 2 

  3.2 กรณีไมสามารถแยกประเภทของลูกหน้ีท่ีรับซื้อมาได  

   กรณีที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อกลุมลูกหน้ีที่มีทั้งลูกหน้ีธุรกิจเอกชนและลูกหน้ีรายยอยผสมกัน 
ใหธนาคารพาณิชยใชสูตรการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (ลูกหน้ีธุรกิจเอกชนหรือรายยอยอยาง
ใดอยางหน่ึง) ที่ทําใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนสูงสุด 

 

 

 

 

                                                        
3 กรณีที่เปนลูกหนี้รายการระหวางกันของบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน ที่มีการซ้ือ/ขายสินคาระหวางกันในรูปแบบ Contra-account 
(หากลูกคาเปนทั้งผูซ้ือและผูขายสินคาใหแกบริษัทเดียวกัน มักจะทําการหักกลบหนี้กันมากกวาที่จะจายคาสินคาเปนเงินสด ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดปญหาการตีความในชั้นศาลได) จะถือวาไมเขาขาย Arm’s-length basis  
4 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับลูกหนี้รายยอยถือเปนวิธี Top-down เนื่องจากเปนการประมาณคาองคประกอบ 
ความเสี่ยงตาง ๆ เปนรายกลุม 
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III. การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง 

 1. การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงสําหรับ Dilution risk 

  ใหธนาคารพาณิชยทั้งในกรณีที่ใชวิธี FIRB และวิธี AIRB และทั้งกรณีที่ใชวิธี Bottom-up 
และวิธี Top-down ปฏิบัติ ดังน้ี 

  1.1 Probability of default (PD) และ Loss given default (LGD) 

   1.1.1 ใหธนาคารพาณิชย ประมาณคา Expected loss (EL) สําหรับ Dilution risk  
ในระยะเวลา 1 ป5 โดย 

    (1) ธนาคารพาณิชยสามารถใชขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกธนาคารพาณิชย
ในการประมาณคา EL ของลูกหน้ีได 

    (2) ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา EL โดยมีขอสมมติวาธนาคารพาณิชยไมมีสิทธิ
ไลเบี้ยหรือไดรับการคํ้าประกันอื่น ๆ จากผูขายหรือบุคคลอื่น  

   1.1.2 ใหใชคา PD เทากับคา EL ที่ประมาณไดในขอ 1.1.1 

   1.1.3 ใหใชคา LGD เทากับรอยละ 100 

  1.2 Exposure at default (EAD) 

   ใหใชคาเทากับมูลคาลูกหน้ีที่รับซื้อมา 

  1.3 Effective maturity (M) 

   ใหใชคา M ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี FIRB หรือ 
วิธี AIRB สามารถกําหนดคา M เทากับ 1 ปได หากธนาคารพาณิชยสามารถแสดงใหเห็นวาธนาคาร
พาณิชยมีระบบการบริหาร ติดตามความเสี่ยงของลูกหน้ีที่รับซื้อมาอยางเหมาะสม ทําให Dilution risk 
ของลูกหน้ีจะหมดไปภายในเวลา 1 ป 

 

 

 

                                                        
5 แสดงคาเปนรอยละของมูลคาลูกหนี้ทีรั่บซ้ือมา 
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 2. การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงสําหรับ Default risk 

  ใหธนาคารพาณิชยใชคาองคประกอบความเสี่ยงตามหลักเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทย
กําหนดดังตอไปน้ี  

  2.1 กรณีลูกหน้ีท่ีรับซื้อมาเปนลูกหน้ีธุรกิจเอกชน 

   2.1.1 Probability of default (PD) และ Loss given default (LGD) 

    (1) กรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Bottom-up ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการคํานวณคา PD และคา LGD ของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 1 

    (2) กรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Top-down ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ดังน้ี 

     กรณีใชวิธี FIRB  

     (2.1) หากธนาคารพาณิชยสามารถหาคา PD ของกลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมา 
แตละกลุมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยใชคา PD ที่ประมาณไดเอง และใชคา LGD ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดในเอกสารแนบ 1 

     (2.2) หากธนาคารพาณิชยไมสามารถหาคา PD และคา LGD ของ 
กลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมาไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา EL เฉลี่ยในระยะยาว  
(Expected long-run loss rate) ของกลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมา แลวจึงกําหนดคา PD และคา LGD  
ตามวิธีที่จะกลาวถึงตอไป ทั้งน้ี ใหคา EL เฉลี่ยในระยะยาวเปนคา EL สําหรับ Default risk ใน
ระยะเวลา 1 ป โดยแสดงคาเปนรอยละของมูลคาลูกหน้ีที่รับซือ้มา และใชขอสมมติวาธนาคาร
พาณิชยไมมีสิทธิไลเบี้ยหรือไดรับการคํ้าประกันอื่น ๆ จากผูขายหรือบุคคลอื่น โดยธนาคารพาณิชย
สามารถใชขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกในการประมาณคา PD และคา LGD ได 

      (2.2.1) หากธนาคารพาณิชยสามารถแสดงวาธนาคารพาณิชยเปน
เจาหน้ีที่มีฐานะไมดอยสิทธ์ิ (Senior claim) ใหธนาคารพาณิชยใชคา LGD เทากับรอยละ 45  
และใหหาคา PD โดยการหารคา EL ดวยคา LGD ที่รอยละ 45 

      (2.2.2) หากธนาคารพาณิชยไมสามารถแสดงวาธนาคารพาณิชยเปน
เจาหน้ีที่มีฐานะไมดอยสิทธ์ิ (Senior claim) ใหธนาคารพาณิชยใชคา LGD เทากับรอยละ 100  
และใชคา PD เทากับคา EL เฉลี่ยในระยะยาว 
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     กรณีใชวิธี AIRB 

     (2.1) หากธนาคารพาณิชยสามารถหาคา PD และคา LGD ของกลุมลูกหน้ี 
ที่รับซื้อมาแตละกลุมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยใชคา PD และคา LGD ที่ประมาณไดเอง 

     (2.2) หากธนาคารพาณิชยไมสามารถหาคา PD และคา LGD ของ 
กลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมาไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา EL เฉลี่ยในระยะยาว 
(Expected long-run loss rate) ของกลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมา แลวจึงกําหนดคา PD และคา LGD  
ตามวิธีที่จะกลาวถึงตอไป ทั้งน้ี ใหคา EL เฉลี่ยในระยะยาวเปนคา EL สําหรับ Default risk ใน
ระยะเวลา 1 ป โดยแสดงคาเปนรอยละของมูลคาลูกหน้ีที่รับซื้อมา และใชขอสมมติวาธนาคารพาณิชย
ไมมีสิทธิไลเบี้ยหรือไดรับการคํ้าประกันอื่น ๆ จากผูขายหรือบุคคลอื่น โดยธนาคารพาณิชยสามารถใช
ขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกในการประมาณคา PD และคา LGD ได  

      (2.2.1) หากธนาคารพาณิชยสามารถประมาณคาไดเพียงคา PD เฉลี่ย
ของกลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมาแตละกลุมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา LGD เฉลี่ย 
ในระยะยาวถวงนํ้าหนักดวยจํานวนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีในแตละป โดยการหารคา EL เฉลี่ย 
ในระยะยาวดวยคา PD เฉลี่ย ทั้งน้ี คา LGD ที่ใชคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตจะตองไมตํ่ากวา
คาเฉลี่ยระยะยาวของคา LGD ที่ถวงนํ้าหนักดวยจํานวนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีในแตละปแลว  
ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในเอกสารแนบ 7 

      (2.2.2) หากธนาคารพาณิชยสามารถประมาณคาไดเพียงคา LGD เฉลี่ย
ในระยะยาวถวงนํ้าหนักดวยจํานวนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีในแตละป ของกลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมา 
แตละกลุมไดอยางนาเช่ือถือ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในเอกสารแนบ 7 
ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา PD เฉลี่ย โดยการหารคา EL เฉลี่ยในระยะยาวดวยคา LGD เฉลี่ย 
ในระยะยาวถวงนํ้าหนักดวยจํานวนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีในแตละป  ทั้งน้ี คา LGD ที่ใชคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตจะตองไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยระยะยาวของคา LGD ที่ถวงนํ้าหนักดวยจํานวน
ลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีในแตละปแลว ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าในเอกสารแนบ 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 4/7 -

ฝนสป10-งท30003-25551108 

   2.1.2 Exposure at default (EAD)  

    ใหธนาคารพาณิชยทั้งในกรณีที่ใชวิธี FIRB และวิธี AIRB และทั้งกรณีที่ใช 
วิธี Bottom-up และวิธี Top-down ปฏิบัติ ดังน้ี 

    (1) กรณีทั่วไป 

     คา EAD = มูลคาลูกหน้ีที่รับซื้อมา - เงินกองทุนที่ตองดํารงสําหรับ 
Dilution risk6 กอนการพิจารณาผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต  

    (2) กรณีรับซื้อลูกหน้ีในลักษณะที่มีวงเงินรับซื้อ (Revolving)  

     คา EAD = [มูลคาลูกหน้ีที่รับซื้อมาแลว + (วงเงินสวนที่ยังไมไดรับซื้อ x  
คาแปลงสภาพรอยละ 75)] - เงินกองทุนที่ตองดํารงสําหรับ Dilution risk กอนการพิจารณาถึง 
ผลของการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

   2.1.3 Effective Maturity (M)  

    กรณีใชวิธี FIRB 

    ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุในเอกสารแนบ 1 หัวขอ           
III. การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงในการกําหนดคา M    

    กรณีใชวิธี AIRB 

    (1) กรณีใชวิธี Bottom-up ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาคา M ของลูกหน้ี 
ที่รับซื้อมาแตละราย โดยใชสูตรและหลักเกณฑการคํานวณคา M สําหรับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนตามที่
กําหนดไวในเอกสารแนบ 1 

    (2) กรณีใชวิธี Top-down 

     (2.1) ลูกหน้ีที่รับซื้อมาแลว (Drawn amount)  

      ใหคา M ของลูกหน้ีที่รับซื้อมาเทากับคาเฉลี่ยของคา M ของกลุมลูกหน้ี 
ที่รับซื้อมาถวงนํ้าหนักดวยยอดหน้ีของลูกหน้ีที่รับซื้อมาแตละราย (The pool’s exposure-weighted 
average effective maturity) 

                                                        
6 การกําหนดใหหักเงินกองทุนในสวน Unexpected loss (UL) ที่ตองดํารงสําหรับ Dilution risk ออกกอนการคํานวณเงินกองทุน
สําหรับ Default risk เพ่ือทําใหไมเกิดการดํารงเงินกองทุนซํ้าซอนกันกับสวนที่ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนสําหรับ  
Dilution risk  
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     (2.2) วงเงินสวนที่ยังไมไดรับซื้อ (Undrawn amount) ของลูกหน้ีตามที่ได
ตกลงไววาธนาคารพาณิชยจะรับซื้อ 

      (2.2.1)  กรณีที่มีขอตกลงระหวางธนาคารพาณิชยกับผูขาย ที่ระบุ
เงื่อนไขคุมครองธนาคารพาณิชยในกรณีที่ธนาคารพาณิชยตกลงรับซื้อรายการยอดหน้ีของลูกหน้ี 
แตฐานะของลูกหน้ีที่จะรับซื้อเสื่อมถอยลงอยางมีนัยสําคัญ เชน ธนาคารพาณิชยไมตองรับซื้อรายการ
ยอดหน้ีของลูกหน้ีที่ตกลงไวเพิ่มเติมอีก เปนตน โดยขอตกลงดังกลาวอาจอยูในรูปของ Covenant 
หรือ Early amortisation trigger หรือกําหนดในลักษณะอื่น ๆ ใหธนาคารพาณิชยใชคา M  
ที่คํานวณไดตามขอ (2.1) กับวงเงินสวนที่ยังไมไดรับซื้อได  

      (2.2.2) กรณีที่ไมมีเงื่อนไขหรือขอตกลงใด ๆ ตามรายละเอียด 
ในขอ (2.2.1) ใหธนาคารพาณิชยใชคา M7 เทากับผลรวมของ 1) ระยะเวลาครบกําหนดที่นานที่สุด 
ของรายการที่คาดวาจะเปนยอดหน้ีของลูกหน้ีภายใตสัญญารับซื้อลูกหน้ี กับ 2) ระยะเวลาคงเหลือ 
ที่ธนาคารพาณิชยจะตองรับซื้อลูกหน้ีตามสัญญาที่ตกลงไว (Purchase facility) 

  2.2. กรณีลูกหน้ีท่ีรับซื้อมาเปนลูกหน้ีรายยอย 

   2.2.1 Probability of default (PD) และ Loss given default (LGD) 

    ใหธนาคารพาณิชยประมาณคา PD และคา LGD (หรือคา EL) โดยจะตองผาน
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าเกี่ยวกับการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงสําหรับลูกหน้ีรายยอยที่กําหนด
ไวในเอกสารแนบ 2 ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถใชขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกธนาคาร
พาณิชยในการประมาณคา PD และคา LGD (หรือคา EL) ของลูกหน้ีได โดยการประมาณคาดังกลาว 
ใหใชขอสมมติวาธนาคารพาณิชยไมมีสิทธิไลเบี้ยหรือไดรับการคํ้าประกันอื่น ๆ จากผูขายหรือบุคคลอื่น  

   2.2.2 Exposure at default (EAD)  

    ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณ EAD สําหรับลูกหน้ีธุรกิจ
เอกชนที่รับซื้อมาตามขอ 2.1.2 ขางตน 

 

 

 

                                                        
7 ตัวอยางเชน บริษัท ก ขายลูกหนี้บริษัท ข ใหธนาคารพาณิชยโดยสัญญาการรับซ้ือมีกําหนดระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชยจะรับซ้ือ
ลูกหนี้บริษัท ข 1 ป และธนาคารพาณิชยคาดวายอดหนี้ของบริษัท ข ที่มีกับบริษัท ก นานที่สุดคือ 6 เดือน ปจจุบันระยะเวลาการรับ
ซ้ือผานมาแลว 3 เดอืน ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาที่ธนาคารพาณิชยตกลงวาจะรับซ้ือลูกหนี้ จึงเทากับ 9 เดือน ดังนั้น คา M = 6 + 
9 = 15 เดือน 
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 3. การปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

  3.1 ในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตสําหรับ 
Default risk และ Dilution risk ใหธนาคารพาณิชยอางอิงประเภทผูคํ้าประกันหรือ Protection seller8 
และหลักเกณฑการคํานวณตามเอกสารแนบ 1 ในหัวขอการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิต 

  3.2 หลักการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิตโดยการมีการคํ้าประกันและการใชอนุพันธ 
ดานเครดิต มีดังน้ี 

   3.2.1 กรณีการคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิตครอบคลุมทั้ง Default และ 
Dilution risk ของกลุมลูกหน้ีที่รับซื้อมา ใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller 
แทนนํ้าหนักความเสี่ยงท้ังสิ้นของกลุมลูกหน้ี 

   3.2.2 กรณีการคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิตครอบคลุม Default หรือ 
Dilution risk เพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน ใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ 
Protection seller แทนใน Default หรือ Dilution risk เพียงอยางเดียวเทาน้ัน 

   3.2.3 กรณีการคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิตครอบคลุมเพียงบางสวนของ 
Default และ/หรือ Dilution risk ใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงของผูคํ้าประกันหรือ Protection seller 
แทนตามสัดสวนของความครอบคลุมของการคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิต ตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวกับการรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตดวยการคํ้าประกันหรืออนุพันธดานเครดิตแบบเปนสัดสวน 
(Proportional cover) และการรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตดวยการมีการคํ้าประกันหรือการใช
อนุพันธดานเครดิตสําหรับสินทรัพยที่มีการแบงเปนสวน ๆ โดยแตละสวนมีความเสี่ยงในระดับที่
แตกตางกัน (Tranched cover) ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี SA 

  3.3  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการประกันความเสี่ยง Dilution risk ดวยการมีการคํ้าประกัน
หรือการใชอนุพันธดานเครดิต และการประกันความเสี่ยงดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการรับรู 
ผลของ Double default ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 รวมทั้งหากผูขายลูกหน้ีที่ธนาคารพาณิชย 
รับซื้อมาไมเปนบริษัทในกลุมเดียวกันกับผูคํ้าประกันหรือ Protection seller ธนาคารพาณิชยสามารถ
ใชวิธี Double default ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Dilution risk ได โดยจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับวิธี Double default และใช 
สูตรการคํานวณหาคา KDD ตามเอกสารแนบ 1 โดยใชคา PDo เทากับคา EL คา LGDg เทากับ 
รอยละ 100 และคา M เหมือนกับกรณีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Dilution risk 
ปกติ 

                                                        
8 คําจํากัดความอางอิงจากประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรม Credit derivatives 
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 4. การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตกรณีท่ีรับซื้อลูกหน้ีมาท่ีราคาสวนลด 

  หากธนาคารพาณิชยรับซื้อลูกหน้ีมาในราคาที่ตํ่ากวามูลคาลูกหน้ีตามสัญญาหรือมีสวนลด 
(Discount) ใหธนาคารพาณิชยถือวาสวนลดที่อาจจะตองสงคืนใหแกผูขายเปนการประกันสวน
สูญเสียในลําดับแรกโดยผูขาย (First loss facility) ซึ่งอาจนํามาใชปรับลดความเสี่ยงได 
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยของธนาคารพาณิชยที่ใช Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) นอกจากน้ี หากผูรับประกันสวนสูญเสียในลําดับแรกเปนธนาคารพาณิชย  
ใหธนาคารพาณิชยผูรับประกันสวนสูญเสียดังกลาวนําการประกันสวนสูญเสียในลําดับแรกน้ีไป
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตหรือหักจากเงินกองทุนดวย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย 
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การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB สําหรับ 
กลุมท่ี 5 สินทรัพยอ่ืน (Other asset) 

I. คําจํากัดความ  

 สินทรัพยอ่ืน หมายความวา สินทรัพยในงบดุลและรายการนอกงบดุลทุกรายการที่อยู
นอกเหนือจากสินทรัพย 6 ประเภท1 ตามรายละเอียดคําจํากัดความที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 – 4 

II. วิธกีารคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

 ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในสวน Unexpected loss (UL)  
โดยนํายอดคงคางของสินทรัพยอื่นที่หักดวย Specific provision2 มาคูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยง
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี  

 1. กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 0 

  1.1 เงินสดที่เปนเงินบาทและเงินตราตางประเทศ  

  1.2 ยอดเหลื่อมบัญชีระหวางสํานักงานของธนาคารพาณิชยน้ัน  

  1.3 คาใชจายลวงหนา  

  1.4 สินทรัพยที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธ (Mark to market) 

  1.5 รายการสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหหักออกจากเงินกองทุนแลว  
เชน คาความนิยม สินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เปนตน 

 2. กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 20 

  รายการเงินสดระหวางเรียกเก็บซึ่งเปนรายการยอยในรายการเงินสดของงบดุล ไดแก  
ตราสารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามที่อยูในระหวางเรียกเก็บ และตราสารซึ่งจะตองเรียกเก็บ 
ตามระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารซึ่งจะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป เชน ดราฟต  
และเช็คธนาคารที่ยังไมไดนําไปหักบัญชีแตไดเครดิตบัญชีใหลูกคาแลว และเช็ครอสงคืน  

 

                                                        
1 ประกอบดวย ลูกหนี้ภาครัฐบาล ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้รายยอย ฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน และลูกหนี้
ที่รับซ้ือมา 
2 โปรดอางอิงหลักเกณฑการกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยอ่ืนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและ
การกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน  

เอกสารแนบ 5 
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 3. กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100 

  3.1 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยประจําอื่น ๆ และทรัพยสินรอการขาย 

  3.2 สินทรัพยอื่นที่ไมไดกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอื่น 

 4. กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 (100/8.5%) หรือเทากับ
รอยละ 1176.5 

  มูลคาเงินใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีในสวนท่ีตํ่ากวาความเสียหายขั้นตํ่า  
ซึ่งธนาคารพาณิชยท่ีเปนผูซื้อขอตกลงรับประกันความเสี่ยงเปนผูรับผลขาดทุนในสวนแรก  
(First loss position) ในกรณีท่ีขอตกลงรับประกันความเสี่ยงดานเครดิตมีการกําหนดระดับ
ความเสียหายขั้นตํ่า (Materiality threshold) ตามหลักเกณฑการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต
โดยการคํ้าประกันและอนุพันธดานเครดิตท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised 
Approach (วิธี SA) 
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หลักเกณฑการพิจารณาความเพียงพอของเงินสํารองท่ีกันไวแลว (Total eligible provisions) 
ตอความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expected loss) 

 นอกจากธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสียหายที่เกินกวาระดับ 
ที่คาดไว (Unexpected loss: UL) แลว ธนาคารพาณิชยตองมีเงินสํารองที่กันไวเพียงพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน (Expected loss: EL) ดวย โดยใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตาม
เอกสารแนบฉบับน้ีสําหรับสินทรัพยทุกประเภทยกเวนฐานะที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย (Securitisation)  

I. การคํานวณความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL) 

 1. คา EL สําหรับลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชน ลูกหน้ีรายยอย รวมถึง
ลูกหน้ีท่ีรับซื้อมา (ไมรวมสินเชื่อกลุมพิเศษท่ีใชวิธี Supervisory slotting criteria) 

  1.1 กรณีลูกหน้ีปกติ 

    (1) กรณีธนาคารพาณิชยไมไดใชวิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยง 
ดานเครดิต  

LGDPDEADEL   

     ใหธนาคารพาณิชยใชคา EAD คา PD และคา LGD ตามที่คํานวณไดหรือตามที ่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับลูกหน้ีแตละประเภท ข้ึนอยูกับวิธีที่ธนาคารพาณิชย 
ใชคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

    (2) กรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี Double default ในการปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต 

0EL  

  1.2 กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 

EL of estimate Best EADEL  

   ทั้งน้ี คา Best estimate of EL สําหรับธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี FIRB ใหมีคาเทากับ 
คา LGD ตามที่ธนาคารแหงประเทศกําหนด และคา Best estimate of EL สําหรับธนาคารพาณิชย 
ที่ใชวิธี AIRB ใหมีคาเทากับคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีแลว 
แตละรายที่ประมาณการจากภาวะเศรษฐกิจและสถานะของหน้ีในขณะน้ัน โดยอางอิงวิธีการตาม
เอกสารแนบ 7 

 

เอกสารแนบ 6 
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 2. คา EL สําหรับสินเชื่อกลุมพิเศษท่ีใชวิธี Supervisory slotting criteria  

8 รอยละ  ตารางมเสี่ยงตามนํ้าหนักควาEADEL  

  นํ้าหนักความเสี่ยงสําหรับคา EL ตามตารางดานลางใหใชสําหรับสินเช่ือกลุมพิเศษ 
ทั้ง 4 ประเภท ไดแก สินเช่ือโครงการ สินเช่ือเพื่อจัดซื้อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ สินเช่ือเพื่อสินคา 
โภคภัณฑ และสินเช่ือเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่กอรายได ดังน้ี 

ดีมาก ดี พอใช ออน ผิดนัดชําระหน้ี 

รอยละ 5  
(รอยละ 0) 

รอยละ 10  
(รอยละ 5) 

รอยละ 35 รอยละ 100 รอยละ 625 

  ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยสามารถใชนํ้าหนักความเสี่ยงสําหรับคา EL ที่ตํ่าลงกวาปกติได คือ  
รอยละ 0 สําหรับกลุม “ดีมาก” และรอยละ 5 สําหรับกลุม “ดี” ตามตัวเลขในวงเล็บท่ีปรากฏตาม
ตารางขางตน หากสินเชื่อกลุมพิเศษจัดอยูในกลุม “ดีมาก” หรือ “ดี” และเขาดวยเง่ือนไขขอใด
ขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

  2.1 อายุคงเหลือของสินเช่ือตํ่ากวา 2.5 ป 

  2.2 ธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวามาตรฐานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสินเช่ือ 
ของธนาคารพาณิชย และลักษณะความเสี่ยงอื่น ๆ ของสินเช่ือกลุมพิเศษดังกลาวดีกวาที่กําหนด 
ในเอกสารแนบ 1.1  

 3. คา EL สําหรับฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนท่ีคํานวณโดยวิธี PD/LGD  

LGDPDEADEL   

  ใหธนาคารพาณิชยใชคา EAD คา PD และคา LGD ตามที่คํานวณไดหรือตามที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยกําหนดสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่คํานวณโดยวิธี PD/LGD 

  ทั้งน้ี กรณีทีผ่ลรวมของเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงเพื่อรองรับ UL และคา EL ที่คํานวณได
ตามวิธี PD/LGD หารดวยรอยละ 8.5 มีคาตํ่ากวาสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดยใช 
วิธี Simple risk weight ซึ่งใชนํ้าหนักความเสี่ยงข้ันตํ่าทีก่ําหนด หรือกรณีทีผ่ลรวมของเงินกองทุนข้ัน
ตํ่าที่ตองดํารงเพื่อรองรับ UL และคา EL มีคาสูงกวามูลคาฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนน้ัน  
ใหคา EL เทากับรอยละ 0 
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4. คา EL สําหรับฐานะท่ีเก่ียวของกับตราสารทุนท่ีคํานวณโดยวิธี Market-based  

0EL  

5. คา EL สําหรับสินทรัพยอ่ืน  

0EL  

II.  การคํานวณเงินสํารองท่ีกันไวแลว (Total eligible provisions) 

 1. เงินสํารองที่กันไวแลว หมายความวา มูลคาของผลรวมเงินสํารองทั้งหมด (General provision 
และ Specific provision) ที่ธนาคารพาณิชยไดกันไวสําหรับสินทรัพยจัดช้ันทุกประเภทที่ระบุใน 
เอกสารแนบน้ีที่ธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB รวมถึงสวนสูญเสียสวน 
ที่ไดตัดบัญชีแลวบางสวน (Partial write-off)1 ทั้งน้ี เงินสํารองที่กันไวแลวดังกลาวไมรวม Specific 
provision สําหรับฐานะทีเ่กี่ยวของกับตราสารทุน ฐานะที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย (Securitisation) และสินทรัพยอื่น2 

 2. กรณีธนาคารพาณิชยใชวิธี SA ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach  
(วิธี SA) ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยบางสวนไมวาจะเปนการช่ัวคราวในชวง 
การทยอยใชวิธี IRB หรือเปนการถาวรสําหรับสินทรัพยสวนที่ไมมีนัยสําคัญตอธนาคารพาณิชย  
ใหธนาคารพาณิชยจัดสรรเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติสําหรับพอรตสินทรัพยที่ใชวิธี SA 
และวิธี IRB ดังน้ี 

 

 

 

                                                        
1 หมายความวา ธนาคารพาณิชยตัดหนี้บางสวนออกจากบัญชีเนื่องจากไมไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน เชน การลดหนี้ใหแกลูกหนี้ 
ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สาเหตุที่นําหนี้สวนที่ไดตัดออกจากบัญชีไปแลวบางสวนมารวมคํานวณในคา EAD ดวย เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยสามารถนําทั้งเงินสํารองที่กันไว (Provision) และหนี้สวนที่ตัดออกจากบัญชีไปแลวบางสวน (Partial write-off) มาใชใน 
การเปรียบเทียบกับคา EL ไดวามี Surplus หรือ Shortfall นอกจากนี้ ยังรวมถึงสวนลดจากการรับซ้ือลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้แลว  
แตธนาคารพาณิชยไมไดนําสวนลดดังกลาวมาปรับลดยอดหนี้หรือรับรูเปนกําไร  
2 ไมรวม Specific provision สําหรับฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน และสินทรัพยอ่ืน เนื่องจากคา EAD ที่ใชในการคํานวณ 
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยดังกลาวเปนคาสุทธิหลังหัก Specific provision แลว สวนฐานะที่เก่ียวของกับธุรกรรม 
การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitisation) นั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนสําหรับ
ธุรกรรมประเภทนี้โดยเฉพาะ 
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  2.1 กรณีทั่วไป ใหธนาคารพาณิชยจัดสรร General provision ทั้งหมดตามวิธีการใด 
วิธีการหน่ึง ดังตอไปน้ี 

   2.1.1 กรณีที่ธนาคารพาณิชยสามารถคํานวณเงินสํารองเปนรายบัญชีได ใหธนาคารพาณิชย
แยกวาเปน General provision ที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดยวิธี SA หรือวิธี IRB 

   2.1.2 กรณีที่ธนาคารพาณิชยไมสามารถคํานวณเงินสํารองเปนรายบัญชีได  
คือเปนการต้ังเงินสํารองโดยรวม ใหธนาคารพาณิชยนํา General provision ทั้งหมดมาจัดสรร 
ตามสัดสวน (Pro rata) ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดยวิธี SA และวิธี IRB  

  2.2 กรณีที่ธนาคารพาณิชยใชวิธี SA (หรือวิธี IRB) กับพอรตสินทรัพยของสาขาใดสาขาหน่ึง
เพียงวิธีการเดียว ธนาคารพาณิชยอาจจัดสรร General provision ที่สาขาน้ันกันไวทั้งจํานวน  
ใหสําหรับพอรตสินทรัพยที่ใชวิธี SA (หรือวิธี IRB) ได 

  2.3 สําหรับ General provision ที่ไดจัดสรรใหแกพอรตสินทรัพยที่ใชวิธี SA ธนาคาร
พาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศสามารถนําเงินสํารองสวนน้ีรวมคํานวณเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2  
ไดไมเกินรอยละ 1.25 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตท่ีคํานวณโดยวิธี SA สวนเงินสํารองสําหรับ
สินทรัพยจัดช้ันปกติที่จัดสรรใหแกพอรตสินทรัพยที่ใชวิธี IRB ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กําหนดในขอ III. ซึ่งจะกลาวถึงในลําดับถัดไป 

  2.4 สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาตใหนับ 
General provision ที่ไดจัดสรรใหแกพอรตสินทรัพยที่ใชวิธี SA เปนเงินกองทุน เน่ืองจากสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศไมมีเงินกองทุนช้ันที่ 2 

III. หลักเกณฑสําหรับความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นและเงินสํารองท่ีกันไวแลว 

 1. ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในสวน EL ของฐานะที่เกี่ยวของกับ 
ตราสารทุนที่คํานวณโดยวิธี PD/LGD โดยการคูณคา EL ที่คํานวณไดตามขอ I. ดวยนํ้าหนัก 
ความเสี่ยงเทากับรอยละของ 100 หารดวยรอยละ 8.5 (100/8.5%) หรือเทากับรอยละ 1176.5 

 2. ใหธนาคารพาณิชยคํานวณหาผลรวมของคา EL สําหรับลูกหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน 
ธุรกิจเอกชน รายยอย รวมถึงลูกหน้ีที่รับซื้อมา3 และสินเช่ือกลุมพิเศษที่ใชวิธี Supervisory slotting 
criteria ที่คํานวณไดตามขอ I. และนําผลรวมของคา EL ดังกลาว มาเทียบกับผลรวมของเงินสํารอง 
ที่กันไวแลวที่คํานวณตามวิธีการในขอ II. โดยหากมีสวนตางใหธนาคารพาณิชยดําเนินการดังน้ี 

 

                                                        
3 รวมถึงคา EL ของ Dilution risk ดวย 
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  2.1 กรณีเงินสํารองที่กันไวแลวนอยกวาคา EL หรือเงินสํารองสวนขาด (Shortfall of provision)  

   2.1.1 กรณีธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ ใหธนาคารพาณิชยหักผลตางระหวาง
คา EL และเงินสํารองที่กันไวแลวออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 
(Common equity tier 1) เต็มจํานวน  

   2.1.2 กรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ใหธนาคารพาณิชยหักผลตางระหวาง
คา EL และเงินสํารองที่กันไวแลวออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้นเต็มจํานวน 

  2.2 กรณีเงินสํารองที่กันไวแลวมากกวาคา EL หรือเงินสํารองสวนเกิน (Surplus of provision)  

   2.2.1 กรณีธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ ธนาคารพาณิชยสามารถนับรวม 
เงินสํารองที่กันไวแลวสวนที่เกินกวาคา EL เปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ได ทั้งน้ี เงินสํารองที่กันไวแลวสวน
ที่เกินกวาคา EL ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตองไมเกินรอยละ 0.6 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
ที่คํานวณโดยวิธี IRB ทั้งสิ้น 

    ทั้งน้ี ในกรณีทีค่า EL นอยกวาเงินสํารองที่กันไวทั้งหมด ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของคา EL ที่คํานวณไดวาสะทอนภาวะตลาดในขณะน้ันแลวหรือไม 
กอนที่จะอนุญาตใหนับเงินสํารองที่กันไวสวนที่เกินกวาคา EL เปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ได หรือ 
กอนอนุญาตใหนําเงินสํารองที่กันไวสวนที่เกินกวาคา EL สําหรับลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีมาชดเชยสวน 
ที่ขาดของลูกหน้ีปกติ  

   2.2.2 กรณีสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาต 
ใหนําเงินสํารองสวนเกินมานับเปนเงินกองทุน  
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับวิธี IRB 
(Minimum requirements for IRB approach) 

 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้ 
วิธ ีIRB ถือปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบ Internal rating ที่สามารถ 
จัดอันดับความเสี่ยง (Rank order) และวัดระดับความเสี่ยง (Quantify risk) ของลูกหนี้และธุรกรรม 
(Transaction) ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เช่น การก่าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ต้องมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงสอบทานกระบวนการให้ Rating แก่ลูกหนี้ การใช้ข้อมูล 
Input จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และวิธีประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือให้ค่าองค์ประกอบ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการขึ้นมีความถูกต้อง เป็นต้น 

 ทัง้นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าใน 10 หัวข้อ ได้แก่            
1. การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating 2. วิธีปฏิบัติส่าหรับระบบการให้ Internal rating 
3. ธรรมาภิบาลและการควบคุม 4. การใช้ระบบ Internal rating 5. การก่าหนดค่าความเสี่ยง               
6. การทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการ 7. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับการใช้ค่า LGD และ
ค่า EAD ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด 8. เกณฑ์ปฏิบัติส่าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง              
9. การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และ  
10. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

 ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB ต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าทั้ง 10 ข้อ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดกับสินทรัพย์ทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ ยกเว้นกรณีที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่าหนดเป็นอย่างอ่ืนในแต่ละข้อ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่่าได้ตั้งแต่เริ่มใช้วิธี IRB และต้องปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องสม่่าเสมอ  

 อย่างไรก็ดี กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าได้ครบถ้วน
ทุกข้อ ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าแผนงานที่ระบุถึงวิธีและระยะเวลาที่จะท่าให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ครบถ้วน และส่งแผนงานดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา 
หรือธนาคารพาณิชย์จะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าการไมป่ฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่านั้นไม่มี
ผลกระทบต่อความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส่าคัญ  

 ทัง้นี้ ในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าได้อย่าง
ครบถ้วนทุกข้อ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาใช้มาตรการต่าง ๆ ได้ เช่น ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) การด่ารง
เงินกองทุนไม่ต่่ากว่าระดับที่ก่าหนด (Capital floor) หรือมาตรการอื่น ๆ 

เอกสารแนบ 7 
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1.  การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating (Rating system design)1  

 ระบบ Internal rating หมายรวมถึง วิธีการ กระบวนการ การควบคุม การรวบรวมข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต การจัดอันดับ 
ความเสี่ยงของลูกหนี้ รวมถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช่าระหนี้และ 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ 

 ธนาคารพาณิชย์อาจมีระบบ Internal rating หลายระบบในการประเมินความเสี่ยงของ
ลูกหนี้ตามลักษณะเฉพาะของสินเชื่อแต่ละพอร์ตได้ เช่น แบ่งตามภาคอุตสาหกรรมหรือตามขนาด
ของลูกหนี้ (ขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง) ในกรณีดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์ต้องมีเอกสารหลักฐาน 
ที่แสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นถึงเหตุผลของการใช้ระบบ Internal rating แต่ละระบบว่า
สามารถสะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละพอร์ตได้อย่างเหมาะสม และต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
จะลดภาระการด่ารงเงินกองทุน นอกจากนี้ Internal rating ทุกระบบต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด  

 ทั้งนี้ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าใน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 1.1 ลักษณะของ Internal rating (Rating dimension)  

  1.1.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชนทั่วไป 

   ระบบ Internal rating ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้จะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ 
(Two separate and distinct dimensions) คือ 

   (1) Obligor rating ซึ่งสะท้อนโอกาสการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้  

    (1.1) กรณีลูกหนี้รายหนึ่งมีวงเงินหรือท่าธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ 
หลายประเภท การให้ Rating แก่ลูกหนี้รายนี้ส่าหรับแต่ละวงเงินจะต้องถูกจัดให้อยู่ใน Rating เดียวกัน 
โดยไม่ค่านึงถึงความแตกต่างในลักษณะเฉพาะของแต่ละวงเงินหรือธุรกรรมประเภทนั้น ๆ  
ยกเว้น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

     (1.1.1) ธนาคารพาณิชย์อาจจะจัดลูกหนี้ให้อยู่ใน Rating แตกต่างกัน
ได้ตามประเภทของวงเงินที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเพ่ือสะท้อน  
Country transfer risk 

                                                        
1 โปรดอ้างอิงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการจัดระดับความเส่ียงด้านเครดิต (Internal rating system) ในหนังสือเวียน 
ว่าด้วยแนวทางที่พึงปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง   
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     (1.1.2) การพิจารณาการมีการค้่าประกันหรือการใช้อนุพันธ์ 
ด้านเครดิตในวงเงินใดวงเงินหนึ่ง อาจท่าให้มีการปรับ Rating ของลูกหนี้ให้ต่างไปจากกรณีไม่มี 
การค่้าประกันหรือการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตได้ 

    (1.2) ธนาคารพาณิชย์ต้องระบุไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ด้านเครดิตหรือนโยบายสินเชื่อถึงระดับความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ที่ต่างกันในแต่ละ Rating  
ทั้งในรูปของโอกาสการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้ (ค่า PD) และปัจจัยหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแยก
ลูกหนี้ในแต่ละเกรดตามความเสี่ยงที่ต่างกันด้วย โดยลูกหนี้ในเกรดที่มีคุณภาพเครดิตลดลงควรมี
ระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 

   (2) Facility rating ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของแต่ละวงเงินหรือธุรกรรม 
โดยเน้นที่การประเมินร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ต่อยอดหนี้ 
(ค่า LGD) ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยเฉพาะของแต่ละวงเงินหรือธุรกรรม (Transaction-specific factor) 
เช่น หลักประกัน ล่าดับสิทธิในการเรียกร้องหนี้ ประเภทของสินเชื่อ เป็นต้น  

    (2.1) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ต้องมีระบบ Facility rating ที่สะท้อน
ความเสี่ยงของแต่ละวงเงินหรือธุรกรรมได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

     (2.1.1) ระบบ Facility rating ที่สามารถวัดค่าความเสียหาย 
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (ค่า EL) โดยพิจารณาทั้งโอกาสการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้ และความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ ซึ่งในกรณีนี้ระบบ Internal rating ของธนาคารพาณิชย์ 
ยังไม่สามารถแยกหาค่า LGD ได้ 

     (2.1.2) ระบบ Facility rating ที่สามารถหาค่า LGD ได้เป็นการ
เฉพาะแยกจากค่า PD  

    (2.2) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB จะต้องมีระบบ Facility rating  
ที่ใช้หาค่า LGD แยกจากค่า PD ได้ ซึ่งต้องค่านึงถึงทุกปัจจัยที่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อค่า LGD 
อย่างมีนัยส่าคัญ เช่น ประเภทหลักประกัน ประเภทวงเงินสินเชื่อ ภาคอุตสาหกรรมของลูกหนี้ เป็นต้น 
ธนาคารพาณิชย์อาจก่าหนดให้ลักษณะของลูกหนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในระบบ Facility rating ที่ใช้หา   
ค่า LGD ได้ หากปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อค่า LGD นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังสามารถก่าหนดปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อ Facility rating ให้ต่างกันได้ในแต่ละพอร์ตสินเชื่อ ถ้าธนาคารพาณิชย์สามารถ
แสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวทา่ให้การประมาณค่า LGD มีความถูกต้อง
แม่นย่ามากข้ึน 

  1.1.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษ 

   ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้สูตร Corporate risk weight function ในการค่านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษต้องมีระบบ Internal rating ที่ประกอบด้วย 
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ทั้ง 2 ลักษณะ (Two separate and distinct dimensions) ตามข้อ 1.1.1 อย่างไรก็ดี ธนาคาร
พาณิชย์ทีใ่ช้วิธี Supervisory slotting criteria ไม่จ่าเป็นต้องมีระบบ Internal rating ที่สะท้อน
ความเสี่ยงทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว เนื่องจากสินเชื่อกลุ่มพิเศษมีค่า PD และค่า LGD ที่มีความสัมพันธ์กัน 
ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์อาจมีระบบ Internal rating ซึ่งสะท้อนความเสี่ยง 1 ลักษณะ  
(Single rating dimension) โดยเน้นที่การประเมินค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่า EL)  
ซึ่งรวมผลของโอกาสการผิดนัดช่าระหนี้และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ไว้
ด้วยกันแล้ว  

  1.1.3 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้รายย่อย  

   (1) ระบบ Internal rating ส่าหรับลูกหนี้รายย่อยของธนาคารพาณิชย์ 
ต้องสะท้อนได้ทั้งความเสี่ยงของลูกหนี้และของแต่ละวงเงินหรือธุรกรรม กล่าวคือ สามารถวัดได้ 
ทั้งค่า PD และค่า LGD ของลูกหนี้ในแต่ละกลุ่ม (Pool) ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถก่าหนด
ได้ว่ายอดหนี้ใดจัดอยู่ในกลุ่มลูกหนี้รายย่อยใด และสามารถแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นได้ว่า
กระบวนการให้ Rating สามารถแยกลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกันออกจากกันได้อย่าง
ชัดเจน โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogenous) ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน  
และประมาณค่าความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มของลูกหนี้ได้อย่างแม่นย่า  

   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องประมาณค่า PD ค่า LGD และค่า EAD ในแต่ละกลุ่มของ
ลูกหนี้ได้ ซึ่งลูกหนี้หลายกลุ่มอาจจะมีค่า PD ค่า LGD และค่า EAD ที่เหมือนกันได้ โดยธนาคารพาณิชย์
ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง (Risk driver) ในการจัดยอดหนี้แต่ละรายให้อยู่ในกลุ่มลูกหนี้เดียวกัน 
ดังต่อไปนี้ 

    (2.1) ลักษณะเฉพาะของลูกหนี้ เช่น ประเภทลูกหนี้ ลักษณะด้านประชากร 
โดยจ่าแนกตามอาชีพหรืออายุ เป็นต้น 

    (2.2) ลักษณะเฉพาะของธุรกรรม เช่น มูลค่าของหลักประกันต่อยอดหนี้ 
ผลของอายุสินเชื่อ (Seasoning effect) ประเภทผลิตภัณฑ์และหลักประกัน การมีการค้่าประกันหรือ
การใช้อนุพันธ์ด้านเครดิต และล่าดับการมีสิทธิในหลักประกัน เป็นต้น 

    (2.3) สถานะของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ และลูกหนี้ปกติ เป็นต้น 
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 1.2 โครงสร้างของ Internal rating (Rating structure)  

  1.2.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชนทั่วไป  

   ธนาคารพาณิชย์ต้องมีระบบ Internal rating (ทั้ง Obligor rating และ 
Facility rating) ที่มีการกระจายตัวของลูกหนี้ไปในทุกเกรดอย่างเหมาะสม โดยธนาคารพาณิชย์ต้อง
จัดให้มีโครงสร้างของระบบ Internal rating ดังต่อไปนี้ 

   (1) Obligor rating  

    (1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีจ่านวน 
Rating อย่างน้อย 7 เกรดส่าหรับลูกหนี้ปกต ิและอย่างน้อย 1 เกรดส่าหรับลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ 
อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีคุณภาพสินเชื่อหลากหลาย ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยอาจพิจารณาเป็นรายกรณีให้ธนาคารพาณิชย์มีจ่านวนเกรดมากกว่าที่ก่าหนดได้  

    (1.2) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการก่าหนดค่าจ่ากัดความของแต่ละ Rating 
อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและประมาณค่า PD ของลูกหนี้ในแต่ละเกรด โดยที่ 
ค่าจ่ากัดความในแต่ละ Rating ดังกล่าวต้องอธิบายถึงระดับความเสี่ยงในการผิดนัดช่าระหนี้ และ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกความเสี่ยงของลูกหนี้ในแต่ละเกรดด้วย นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ใช้เครื่องหมาย + หรือ – เพ่ือขยายจ่านวนเกรดเพ่ิมเติมได้ก็ต่อเมื่อธนาคารพาณิชย์มีการก่าหนด
รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง Rating และมีการประมาณค่า PD แยกต่างหากส่าหรับ Rating  
ที่มีเครื่องหมาย + หรือ – นั้นด้วย 

    (1.3) กรณีธนาคารพาณิชย์มีสินเชื่อกระจุกตัวอยู่เฉพาะส่วนตลาด  
(Market segment) ใดส่วนตลาดหนึ่งหรือช่วงความเสี่ยงจากการผิดนัดช่าระหนี้ (Range of default risk) 
ช่วงใดช่วงหนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ต้องมีจ่านวนเกรดมากเพียงพอที่จะไม่ท่าให้ลูกหนี้กระจุกตัวอยู่ท่ี 
เกรดใดเกรดหนึ่งมากเกินไป กรณีท่ีลูกหนี้มีการกระจุกตัวในเกรดใดเกรดหนึ่งอย่างมีนัยส่าคัญ 
ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงหลักฐานหรือข้อมูลในอดีตที่อธิบายได้ว่าลูกหนี้ทุกรายที่กระจุกตัว 
ในเกรดนั้นมีค่า PD ที่ใกล้เคียงกัน และความเสี่ยงในการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้ทุกรายอยู่ใน 
ช่วงของค่า PD ส่าหรับเกรดนั้น 

   (2) Facility rating  

    ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ก่าหนดจ่านวนเกรดขั้นต่่าที่พึงมีส่าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต้องมีจ่านวนเกรดมากพอท่ีจะสามารถ
แสดงถึงความแตกต่างของค่า LGD ในแต่ละเกรด ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ ์
(Empirical evidence) มาสนับสนุนเกณฑ์ (Criteria) ในการก่าหนดเกรดของ Facility อย่างเหมาะสม 
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  1.2.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษ 

   ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้สูตร Corporate risk weight function ในการค่านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับสินเชื่อกลุ่มพิเศษ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าของลูกหนี้
ธุรกิจเอกชนในข้อ 1.2.1 ข้างต้น อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี Supervisory slotting criteria 
ต้องมีจ่านวนเกรดอย่างน้อย 4 เกรดส่าหรับลูกหนี้ปกติ และอย่างน้อย 1 เกรดส่าหรับลูกหนี้ผิดนัด
ช่าระหนี้ 

  1.2.3 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้รายย่อย  

   (1) ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถ
ประมาณค่า PD ค่า LGD และค่า EAD ในแต่ละกลุ่มของลูกหนี้ได้ โดยจ่านวนลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มต้อง
มากเพียงพอที่จะใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบความน่าเชื่อถือของค่าองค์ประกอบ     
ความเสี่ยงเหล่านั้น 

   (2) ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรจัดให้มีจ่านวนลูกหนี้กระจุกตัวอยู่ท่ีกลุ่มลูกหนี้ใด
มากเกินไป ยกเว้นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์แสดงได้ว่าลูกหนี้ในกลุ่มนั้นมีค่า PD และค่า LGD           
ที่เหมือนกัน 

 1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการให้ Rating (Rating criteria)  

  1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดค่าจ่ากัดความของแต่ละ Rating และกระบวนการ
และเกณฑ์ในการให้ Rating ของลูกหนี้ในแต่ละเกรดอย่างมีเหตุผลและสื่อให้เข้าใจได้ รวมทั้งอธิบาย
ได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละเกรดมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยระบบ Internal rating ของธนาคาร
พาณิชย์ต้องมีลักษณะดังนี้ 

   (1) มีค่าจ่ากัดความในแต่ละ Rating และเกณฑ์ในการให้ Rating ที่มี 
ความละเอียดเพียงพอที่ท่าให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการให้ Rating รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่างฝ่าย 
หรือต่างสาขากันของธนาคารพาณิชย์สามารถให้ Rating ได้อย่างสอดคล้องกันส่าหรับลูกหนี้ที่มี 
ความเสี่ยงคล้ายกัน  

   (2) มีเกณฑ์การให้ Rating เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก่าหนดค่าจ่ากัดความ
และหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพียงพอให้บุคคลอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอิสระอ่ืน ๆ 
ภายในธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งผู้ตรวจการสถาบันการเงินสามารถเข้าใจกระบวนการให้ Rating  
จนสามารถให้ Rating ได้เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์ท่า รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของ Rating 
ในแต่ละเกรดได้  
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   (3) เกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการให้ Rating นั้นต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการพิจารณาให้สินเชื่อและนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส่าหรับหนี้เสียของธนาคาร
พาณิชย์  

  1.3.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของลูกหนี้
มาใช้ในการให้ Rating ทั้งของ Obligor rating และ Facility rating หากเห็นว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้น 
ไม่เพียงพอ ธนาคารพาณิชย์ควรใช้หลักความรัดกุม (Conservative) เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าธนาคาร
พาณิชย์สามารถใช้ข้อมูลการจัด Rating จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit 
assessment institutions: ECAIs) มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาการให้ Rating ของธนาคาร
พาณิชย์ แต่ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาปัจจัย และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

  1.3.3 กรณีธุรกิจเอกชนประเภทสินเชื่อกลุ่มพิเศษ ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ 
Supervisory slotting criteria ต้องมีการให้ Rating แก่ลูกหนี้ โดยใช้เกณฑ์ ระบบ และ
กระบวนการภายในที่ธนาคารพาณิชย์ก่าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก่าหนดด้วย แล้วจึงเทียบเคียง Rating ที่จัดโดยธนาคารพาณิชย์เองกับ Rating  
5 อันดับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดในเอกสารแนบ 1.1 ซึ่งมีรายละเอียดปัจจัยในการให้ 
Rating และลักษณะของลูกหนี้ในแต่ละ Rating ส่าหรับแต่ละประเภทย่อยของสินเชื่อกลุ่มพิเศษ  
ทั้งนี้ เกณฑ์ภายในที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการให้ Rating อาจไม่เหมือนกับเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยทุกประการ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่าการเทียบเคียงนั้นให้ 
ผลที่สอดคล้องกันในระดับหนึ่ง  

 1.4 ช่วงเวลาของการให้ Rating (Rating assignment horizon)  

  1.4.1 ในการให้ Rating แก่ลูกหนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาใช้ช่วงเวลาที่ 
นานกว่า 1 ปี เพื่อให้ Rating ของลูกหนี้สามารถสะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจที่ลูกหนี้ 
จะช่าระหนี้ตามสัญญา รวมถึงกรณีที่ลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่่าหรือเหตุการณ์ 
ไม่ดีที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ได้ ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์อาจน่าผลจากการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress testing) ภายใต้สถานการณ์จ่าลองด้านภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ มาประกอบการ
จัดท่าระบบ Internal rating ของลูกหนี้ หรือพิจารณาจากข้อมูลลักษณะของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
ในทางลบจนท่าให้ฐานะลูกหนี้เสื่อมลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่่าหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่ไม่ได้
คาดการณไ์ว้ ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่น่ามาพิจารณาต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและ 
ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในวัฏจักรธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคนั้น ๆ 

   นอกจากนี้ ส่าหรับลูกหนี้ที่มีลักษณะ Highly leveraged เช่น Hedge 
fund เป็นต้น หรือลูกหนี้ที่มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทีถ่ือครองเพื่อท่าก่าไรจากการซื้อ
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ขาย (Traded assets) ค่า PD ที่ประมาณขึ้นส่าหรับลูกหนี้ดังกล่าวจะต้องสะท้อนคุณภาพ
สินทรัพยข์องลูกหนี้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง เช่น ในภาวะวิกฤตด้วย2 

  1.4.2 ธนาคารพาณิชย์ควรวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของลูกหนี้อย่างรัดกุม โดยเฉพาะในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีข้อมูล 
อยู่จ่ากัด ธนาคารพาณิชย์ต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น 

 1.5 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในการใช้แบบจ่าลอง (Use of model)  

  แบบจ่าลองทางสถิติ เช่น Credit scoring หรือวิธีการทางเทคนิคอ่ืน ๆ อาจเป็นส่วน
ส่าคัญในการให้ Rating รวมถึงการประมาณค่าความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการผิดนัดช่าระหนี้  
ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ Rating อย่างไรก็ดี แบบจ่าลองทาง
สถิติหรือวิธีการทางเทคนิคก็อาจเป็นสาเหตุของความผิดพลาดได้เช่นกัน เนื่องจากส่วนใหญ่มักใช้
ข้อมูลที่จ่ากัด ดังนั้น การใช้ดุลยพินิจและการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าทีจ่ึงถือเป็นอีกส่วนประกอบ 
ที่ส่าคัญในการให้ Rating ด้วย เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ได้ค่านึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและ 
มีนัยส่าคัญ และการให้ Rating ของธนาคารพาณิชย์มีความครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

  เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในการใช้แบบจ่าลองมีดังนี้ 

  1.5.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าแบบจ่าลองหรือ
กระบวนการที่ธนาคารพาณิชย์น่ามาใช้ในการให้ Rating สามารถพยากรณ์ได้ดีและไม่บิดเบือน
เงินกองทุนที่ต้องด่ารง รวมทั้งตัวแปรที่ใช้กับแบบจ่าลองต้องมีความสมเหตุสมผล และผลลัพธ์จาก
การใช้แบบจ่าลองโดยเฉลี่ยมีความถูกต้องแม่นย่า 

  1.5.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการที่ดีในการสอบทานคุณภาพของข้อมูล 
Input ของแบบจ่าลอง เพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการให้ 
Rating 

  1.5.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่น่ามาใช้ในการพัฒนาแบบจ่าลอง
เป็นตัวแทนที่เหมาะสมของข้อมูลจริงทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ทั้งในด้านลูกหนี้และวงเงินหรือ
ธุรกรรม 

  1.5.4 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าเอกสารที่ระบุถึงแนวทางการรวมผลลัพธ์ที่ได้ 
จากแบบจ่าลองกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้ดุลยพินิจจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องและมีนัยส่าคัญทั้งหมด โดยเฉพาะข้อมูลส่วนที่ไม่ได้น่ามาพิจารณาในแบบจ่าลอง 

                                                        
2 โปรดอ้างอิงรายละเอียดของหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจาก Basel III counterparty credit risk - Frequently asked questions, 
November 2011 โดย BCBS http://www.bis.org/publ/bcbs228.htm   

http://www.bis.org/publ/bcbs228.htm
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  1.5.5 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการที่ให้เจ้าหน้าที่สอบทานผลการให้ Rating 
จากแบบจ่าลอง เพื่อหาและลดข้อผิดพลาดของแบบจ่าลอง โดยต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
น่าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจ่าลอง  

  1.5.6 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการทดสอบความถูกต้องของแบบจ่าลอง 
อย่างสม่่าเสมอ มีการติดตามการท่างานและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ่าลอง รวมทั้ง
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ่าลองกับผลที่เกิดข้ึนจริง โดยการทดสอบอาจครอบคลุมคุณสมบัติ
ในด้านต่างๆ ของแบบจ่าลอง เช่น ความสามารถในการแยกแยะลูกหนี้ดีและลูกหนี้เสีย 
(Discriminatory power) ความสามารถในการเรียงล่าดับความเสี่ยงของลูกหนี้ (Rank 
ordering) และความมีเสถียรภาพของแบบจ่าลอง (Rating stability) เป็นต้น 

 1.6 การจัดท่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ Internal rating (Documentation of 
rating system design)  

  1.6.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าเอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดการออกแบบและ
พัฒนาระบบ Internal rating และการใช้ระบบ Internal rating รวมทั้งรายละเอียดที่แสดงว่า
ธนาคารพาณิชย์ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า โดยต้องมีสาระเป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) การแบ่งแยกพอร์ตลูกหนี้ (Portfolio differentiation) 

   (2) หลักเกณฑ์ในการให้ Rating 

   (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ Rating 

   (4) ค่าจ่ากัดความของข้อยกเว้นในการให้ Rating (Rating exception) และ
หน่วยงานที่มีอ่านาจในการอนุมัติสถานการณ์ท่ีเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้น 

   (5) ความถี่ของการสอบทานกระบวนการให้ Rating  

   (6) การติดตามดูแลของผู้บริหารในกระบวนการให้ Rating 

   (7) เหตุผลในการเลือกใช้เกณฑ์หรือปัจจัยการให้ Rating ซึ่งเกณฑ์หรือปัจจัย
ดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละเกรดได้ โดยมีกระบวนการสอบทาน
เป็นระยะเพ่ือพิจารณาว่าเกณฑ์หรือปัจจัยที่เลือกใช้ยังมีความเหมาะสมกับพอร์ตปัจจุบันของธนาคาร
พาณิชย์ และสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ด้วย 

   (8) การเปลี่ยนแปลงในระบบ Internal rating ตั้งแต่ในอดีต รวมถึง        
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายหลังการเข้าตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งล่าสุด รวมทั้ง
ระบุถึงหน่วยงานในธนาคารพาณิชย์ที่ท่าหน้าที่ให้ Rating และโครงสร้างของการควบคุมภายในของ
ธนาคารพาณิชย์ 
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   (9) ค่าจ่ากัดความของค่าว่า “ผิดนัดช่าระหนี้” และ “ความเสียหายที่เกิดจาก
การผิดนัดช่าระหนี้” ที่ใช้ภายในธนาคารพาณิชย์ต้องสอดคล้องกับค่าจ่ากัดความที่ก่าหนดใน        
ข้อ 5 การก่าหนดค่าความเสี่ยง 

  1.6.2 ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้แบบจ่าลองทางสถิติในกระบวนการให้ Rating ต้องจัดท่า
เอกสารที่แสดงถึงวิธีการพัฒนาแบบจ่าลองดังกล่าวด้วย โดยมีสาระส่าคัญดังนี้ 

   (1) รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎี สมมติฐาน วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์  
ในการให้ Rating และการก่าหนดตัวแปรเชิงปริมาณต่าง ๆ ส่าหรับแต่ละเกรด ลูกหนี้ กลุ่มลูกหนี้ 
หรือวงเงิน รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าในแบบจ่าลอง 

   (2) กระบวนการทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบความถูกต้องของแบบจ่าลอง เช่น  
การทดสอบโดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ่าลอง  
(Out-of-sample performance test) หรือการทดสอบโดยใช้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างจากช่วงเวลา
ของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ่าลอง (Out-of-time performance test) 

   (3) สถานการณ์ท่ีส่งผลให้แบบจ่าลองไม่สามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.6.3 ธนาคารพาณิชย์ที่ซื้อแบบจ่าลองจากผู้ขายแบบจา่ลองภายนอก  
(Third-party vendor) หรือว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาแบบจ่าลอง จะต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดเกี่ยวกับเรื่องระบบ Internal rating รวมทั้ง
การจัดท่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ Rating ด้วย โดยผู้ขายแบบจ่าลองหรือบริษัทที่ปรึกษา และ
ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่แสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบว่า ธนาคารพาณิชย์ได้ปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดเกี่ยวกับเรื่องระบบ Internal rating  

2.  วิธีปฏิบัติส่าหรับระบบการให้ Internal rating (Risk rating system operations)  

 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความครอบคลุมของการให้ Rating (Coverage of rating)  

  2.1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน รวมทั้งผู้ค้่าประกัน 
หรือ Protection seller3 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
ทุกรายต้องได้รับ Obligor rating และวงเงินหรือธุรกรรมแต่ละรายการต้องได้รับ Facility rating ซ่ึง
ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ Rating ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อด้วย 

                                                        
3 ค่าจ่ากัดความอา้งอิงจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท่าธุรกรรม Credit derivatives 
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  2.1.2 กรณีลูกหนี้รายย่อย ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการจัดกลุ่มลูกหนี้แต่ละรายให้ 
อยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogenous) แล้วให้ Rating แก่กลุ่มลูกหนี้ ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์ต้องใช้การให้ Rating ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อด้วย 

  2.1.3 โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการให้ Rating แก่ลูกหนี้ที่เป็นคนละ 
นิติบุคคลแยกจากกัน แต่ธนาคารพาณิชย์อาจให้ Rating แก่นิติบุคคลอ่ืนที่ถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกหนี้รายนั้นให้อยู่ในเกรดเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดนโยบาย 
ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนและเหมาะสม  

 2.2 ความน่าเชื่อถือของกระบวนการให้ Rating (Integrity of rating process) 

  2.2.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน 

   (1) กระบวนการให้และทบทวน Rating ของธนาคารพาณิชย์ต้องกระท่า หรือ
ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ นอกจากนี้ นโยบายและข้ันตอนปฏิบัติในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ต้องสนับสนุน
ความเป็นอิสระของกระบวนการให้ Rating ด้วย4 และมีการจัดท่านโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบได้ 

   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการทบทวน Rating ที่ให้แก่ Obligor และ 
Facility เป็นประจ่าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดความถี่ในการทบทวน 
Rating ให้มากข้ึน กรณีเป็นลูกหนี้หรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีปัญหา นอกจากนี้ ต้องมี 
การปรับเปลี่ยน Rating ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้หรือ Facility 
อย่างมีนัยส่าคัญ 

   (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการติดตามข้อมูลของลูกหนี้ให้มี 
ความเป็นปัจจุบัน ทั้งในด้านฐานะการเงินที่จะมีผลต่อความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้  
และปัจจัยอื่นที่จะมีผลกระทบต่อค่า LGD หรือค่า EAD เช่น ลักษณะของหลักประกัน เป็นต้น  
โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องสามารถปรับเปลี่ยน Rating ให้เหมาะสมภายในเวลาอันควร 

  2.2.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้รายย่อย 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการทบทวนลักษณะของความเสียหาย 
(Loss characteristic) และสถานะการผิดนัดช่าระหนี้ของแต่ละกลุ่มลูกหนี้เป็นประจ่าอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง  

                                                        
4 ในทางปฏิบัติ การให้ Rating ที่แสดงถึงความเป็นอิสระอาจมหีลายรูปแบบ ซ่ึงผู้ตรวจการสถาบันการเงินจะพจิารณาความเหมาะสม
เป็นรายกรณี  
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   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องทบทวนสถานะของลูกหนี้แต่ละรายในกลุ่มลูกหนี้ 
ว่าลูกหนี้ยังควรอยู่ในกลุ่มลูกหนี้เดิมหรือไม่ อย่างไรก็ดี การทบทวนดังกล่าวอาจจะท่าเฉพาะกับลูกหนี้
บางรายที่สามารถเป็นตัวแทนของลูกหนี้ในกลุ่มได้ 

 2.3 การเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating (Override)  

  2.3.1 กรณีท่ีการให้ Rating ของธนาคารพาณิชย์ท่าโดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
(Expert judgment) และมีการเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating ธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดให้ชัดเจน
ถึงขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating (Override limit) สถานการณ์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating รวมถึงแนวปฏิบัติและผู้มีอ่านาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผลการให้ 
Rating 

  2.3.2 กรณีที่การให้ Rating ของธนาคารพาณิชย์ท่าโดยใช้แบบจ่าลอง  
(Model-based rating) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติและกระบวนการติดตามกรณีท่ีมี 
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating โดยแบบจ่าลอง เช่น การไม่ใช้ 
ตัวแปรบางตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Input ของแบบจ่าลอง การก่าหนดผู้มีอ่านาจอนุมัติ 
การเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating และขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating 
(Override limit) ด้วย  

  2.3.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดให้มีการเก็บข้อมูลลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ผลการให้ Rating แยกต่างหาก เพ่ือให้สามารถประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงผลการให้ Rating ได้ 

 2.4 การเก็บรักษาข้อมูล (Data maintenance)  

  ธนาคารพาณิชย์ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ส่าคัญของลูกหนี้และวงเงิน
หรือธุรกรรม 1) เพ่ือใช้ในกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตภายในอย่างมี
ประสิทธิผล 2) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในข้ออ่ืน ๆ ได้ 3) เพ่ือใช้ใน 
การจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวควรมีรายละเอียด 
มากเพียงพอส่าหรับใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการให้ Rating ทั้งในด้าน Obligor rating และ 
Facility rating เช่น กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์เพ่ิมความซับซ้อนของระบบ Internal rating โดยการ
เพ่ิมจ่านวนเกรดของระบบ Internal rating เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับระบบ Internal rating ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดในประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่ารงเงินกองทุนส่าหรับธนาคารพาณิชย์ด้วย  
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  2.4.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดเก็บข้อมูลการให้ Rating ในอดีตแก่ลูกหนี้และ 
ผู้ค้่าประกันหรือ Protection seller ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตในการปรับลดความเสี่ยง 
ด้านเครดิตตั้งแต่ครั้งแรกท่ีเริ่มให้ Rating โดยจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ให้ Rating วิธีการและ
แบบจ่าลองที่ใช้ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการให้ Rating และผู้รับผิดชอบในการให้ Rating  

   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดเก็บข้อมูลการผิดนัดช่าระหนี้ ซ่ึงสามารถระบุถึง 
ตัวลูกหนี้และประเภทของวงเงินหรือธุรกรรม เวลาและเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ ค่า PD 
เทียบกับอัตราผิดนัดช่าระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงของลูกหนี้ในแต่ละเกรด และการย้ายเกรดของลูกหนี้ 
(Rating migration) เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินความสามารถในการพยากรณ์ของระบบ 
Internal rating รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การทดสอบ การใช้ระบบ  
Internal rating และการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงต่าง ๆ 

   (3) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB ต้องจัดเก็บข้อมูลการประมาณค่า LGD  
และค่า EAD ในอดีตของแต่ละวงเงินหรือธุรกรรม ข้อมูลส่าคัญอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการประมาณค่า LGD 
และค่า EAD รวมถึงผู้รับผิดชอบหรือแบบจ่าลองในการประมาณค่า รวมถึงจัดให้มีการเปรียบเทียบ 
ค่า LGD และค่า EAD ที่ประมาณได้กับค่า LGD และค่า EAD ที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละวงเงิน 

   (4) ธนาคารพาณิชย์ที่พิจารณาผลการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจาก 
การค่้าประกันและการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตในการประมาณค่า LGD ต้องเก็บข้อมูลค่า LGD  
ทั้งก่อนและหลังการน่าการค้่าประกันหรืออนุพันธ์ด้านเครดิตดังกล่าวมาปรับลดความเสี่ยง รวมทั้ง
ข้อมูลด้านความเสียหายและการได้รับช่าระคืน (Recovery) ของยอดหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ เช่น จ่านวน
เงินที่ได้รับคืน แหล่งที่มาของการช่าระคืน หลักประกัน การค้่าประกันหรือการใช้อนุพันธ์ด้านเครดิต 
ระยะเวลาของการได้รับช่าระคืน และค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น 

   (5) ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB จัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่า LGD ต่าง ๆ ด้วย เช่น ข้อมูลความเสียหายและการได้รับช่าระคืน
จากลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หรือข้อมูลความเสียหายของสินเชื่อกลุ่มพิเศษที่ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
โดยวิธ ีSupervisory slotting criteria เป็นต้น แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB จะใช้ค่า LGD  
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดก็ตาม 
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  2.4.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้รายย่อย  

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาจัดกลุ่มลูกหนี้ 
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกหนี้ ลักษณะความเสี่ยงของวงเงินทั้งท่ีใช้ในการให้ Rating โดยตรงและผ่าน
การใช้แบบจ่าลอง รวมทั้งข้อมูลลูกหนี้ที่มีการค้างช่าระหนี้ (Delinquency)  

   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องเก็บข้อมูลค่า PD ค่า LGD และค่า EAD ของแต่ละ
กลุ่มลูกหนี้  

   (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องเก็บรักษาข้อมูลในปีก่อนของกลุ่มลูกหนี้ที่มีการผิดนัด
ช่าระหนี้ รวมถึงข้อมูลค่า LGD และค่า EAD ที่เกิดขึ้นจริงด้วย  

 2.5 การทดสอบภาวะวิกฤตส่าหรับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน  
(Stress test used in assessment of capital adequacy)  

  2.5.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมิน 
ความเพียงพอของเงินกองทุน โดยต้องพิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อฐานะที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต   
(Credit exposure) และประเมินความสามารถของธนาคารพาณิชย์ที่จะอยู่รอดได้ภายใต้ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจจ่าลองขึ้น เช่น 1) ภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะอุตสาหกรรม
ที่ตกต่่า 2) ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาด (เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน) 
และ 3) ปัญหาสภาพคล่องในระบบการเงิน เป็นต้น 

  2.5.2 นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยทั่วไปแล้ว ธนาคารพาณิชย์ต้อง
ทดสอบภาวะวิกฤตที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ือประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องด่ารง
ตามวิธี IRB ด้วย ซึ่งสถานการณ์จ่าลองและแนวทางที่จะน่ามาใช้ทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ธนาคารพาณิชย์ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกรรม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้สอบทาน 
การทดสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก่าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ทดสอบภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จ่าลองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดได้ ซึ่งสถานการณ์
จ่าลองที่ธนาคารพาณิชย์จะน่ามาใช้ทดสอบไม่จ่าเป็นต้องเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุด แต่เป็น
สถานการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องคัดเลือกด้วยความรัดกุมและมีเหตุผล อย่างน้อยควรเป็น
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระดับปานกลาง (Mild recession) เช่น การประเมินผลกระทบต่อค่า PD 
ค่า LGD และค่า EAD ของธนาคารพาณิชย์ หากเศรษฐกิจไม่มีการขยายตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน  
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ความรัดกุมในการค่านึงถึงการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการท่า
ธุรกรรมในหลายภูมิภาคหรือหลายประเทศด้วย   
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  2.5.3 ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี Double default ต้องมีกระบวนการทดสอบภาวะ
วิกฤตเพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากคุณภาพเครดิตของผู้ค้่าประกันหรือ Protection seller 
เสื่อมถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในกรณีที่ผู้ค้่าประกันหรือ Protection seller ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเนื่องจาก Rating ได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณา
ถึงผลกระทบทั้งในแง่ของความเสี่ยงและเงินกองทุนที่ต้องด่ารงเพ่ิมขึ้น หากมีการผิดนัดช่าระหนี้ของ
ลูกหนี้หรือของผู้ค้่าประกันหรือ Protection seller เพียงรายใดรายหนึ่ง 

  2.5.4 ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์สามารถน่ามาใช้ประกอบการทดสอบภาวะวิกฤต  
มีดังนี้ 

   (1) ข้อมูลที่ส่งผลให้ลูกหนี้อย่างน้อยบางรายมีการเปลี่ยนแปลง Rating  

   (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการค่อย ๆ เสื่อมลงของสภาพแวดล้อมด้านเครดิตที่ส่งผล
กระทบต่อ Rating ของลูกหนี้ 

   (3) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง Rating โดย ECAIs ของลูกหนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลง Rating ที่ธนาคารพาณิชย์ก่าหนดให้แก่ลูกหนี้ไปแล้วได้ 

  2.5.5 ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงแนวทางในการทดสอบภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์
จ่าลองตามหนังสือเวียนว่าด้วยแนวทางท่ีพึงปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง  

3.  ธรรมาภิบาลและการควบคุม (Corporate governance and oversight)   

 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 3 เรื่อง ดังนี้ 

 3.1 ธรรมาภิบาล (Corporate governance)  

  3.1.1 ขั้นตอนและวิธีการให้ Rating และกระบวนการที่ใช้ในการประมาณ 
ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงต่าง ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้อนุมัติต้องเข้าใจระบบ Internal rating โดยรวมและ
รายละเอียดที่ประกอบในรายงาน Internal rating ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดให้มีการท่า
ข้อสังเกตเสนอให้แก่คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือข้อยกเว้นต่าง ๆ  
ที่แตกต่างจากนโยบายของธนาคารพาณิชย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส่าคัญต่องานด้านปฏิบัติการ 
ของระบบ Internal rating ของธนาคารพาณิชย์ 

  3.1.2 ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา 
รวมทั้งการใช้งานของระบบ Internal rating และต้องเป็นผู้อนุมัติเม่ือการปฏิบัติจริงมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส่าคัญจากขั้นตอนที่ก่าหนดไว้ ตลอดจนดูแลว่าระบบ Internal rating ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในด้านการควบคุมสินเชื่อต้องจัดให้มี  
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การประชุมหารือเป็นประจ่าเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการให้ Rating สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
และความจ่าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้เกิดขึ้นกับระบบ Rating 

  3.1.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการจัดท่ารายงาน Internal rating โดยจะต้องเป็น 
ส่วนส่าคัญของรายงานที่ธนาคารพาณิชย์เสนอต่อคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ (หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย) และผู้บริหารระดับสูง  ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย
ข้อมูลด้านความเสี่ยงในแต่ละเกรด การย้ายเกรดของลูกหนี้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Parameter) ที่เก่ียวข้องในแต่ละเกรด และการเปรียบเทียบอัตราการผิดนัดช่าระหนี้จริงกับ
ค่าประมาณการ (รวมถึงค่า LGD และค่า EAD ในกรณีใช้วิธี AIRB) ทั้งนี้ ความถี่ของการรายงาน
ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความมีนัยส่าคัญของข้อมูล และผู้ที่ได้รับรายงาน Internal rating 

 3.2 การควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk control)  

  3.2.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นอิสระ
ไม่เกี่ยวข้องกับสายงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพ่ือรับผิดชอบ  
ในการพัฒนา หรือการคัดเลือก การน่าระบบ Internal rating ไปใช้งาน และการประเมินผล 
ของระบบ Internal rating 

  3.2.2 ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อยต้องครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ 

   (1) ทดสอบและติดตามการให้ Rating แก่ลูกหนี้ 

   (2) จัดท่ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ Internal rating ของธนาคาร
พาณิชย์โดยรวมถึงข้อมูลการผิดนัดช่าระหนี้ ณ วันที่มีการผิดนัดช่าระหนี้ เทียบกับ 1 ปีก่อนหน้า 
ของแต่ละ Rating การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง Rating ของลูกหนี้ และการติดตามแนวโน้ม
ของปัจจัยส่าคัญที่มีผลต่อการให้ Rating 

   (3) ก่าหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น่าค่านิยาม
ของลูกหนี้ในแต่ละ Rating ไปใช้อย่างสอดคล้องกัน  

   (4) ก่าหนดให้มีกระบวนการควบคุม ติดตาม และจัดท่ารายงานเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการให้ Rating และสาเหตุหรือความจ่าเป็น 
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

   (5) ทบทวนเกณฑก์ารให้ Rating เพ่ือประเมินความสามารถใน 
การพยากรณ์ความเสี่ยงของระบบ โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท่าเป็นเอกสารให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยตรวจสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการให้ Rating และเกณฑ์หรือ 
ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ที่ใช้ในการพิจารณาให้ Rating 



    

 

- 7/17 - 

ฝนสป10-งท30003-25551108 

  3.2.3 หน่วยงานควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
ในการพัฒนา การคัดเลือก การน่าไปใช้ และการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ่าลอง 
ในการให้ Rating นอกจากนี้ หน่วยงานควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตดังกล่าวต้องรับผิดชอบ 
ต่อการน่าแบบจ่าลองต่าง ๆ มาใช้ในการให้ Rating และการทดสอบความถูกต้องของแบบจ่าลอง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนและเปลี่ยนแปลงแบบจ่าลองท่ีใช้ในกระบวนการให้ Rating ด้วย 

 3.3 การตรวจสอบภายในและภายนอก (Internal and external audit)  

  3.3.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอิสระ
ภายในธนาคารพาณิชย์เพื่อท่าหน้าที่สอบทานและจัดท่าเอกสารรายงานผลการสอบทานใน 
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   (1) ระบบ Internal rating การออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงการ 
น่าระบบดังกล่าวไปใช้งาน  

   (2) กระบวนการท่างานของหน่วยงานควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต 

   (3) กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการให้สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ 

   (4) การประมาณการและการทดสอบความน่าเชื่อถือของค่า PD ค่า LGD  
และค่า EAD  

   (5) การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าของวิธี IRB ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

  3.3.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ผู้ตรวจสอบ
ภายนอกในการตรวจสอบกระบวนการให้ Rating และการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยง 
ต่าง ๆ หากธนาคารพาณิชย์มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอิสระภายในท่าหน้าที่
ดังกล่าวแล้ว  

4.  การใช้ระบบ Internal rating (Use of internal rating)  

 4.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ใช้ระบบ Internal rating เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ใน 
การประมาณค่าตัวแปรเชิงปริมาณในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB หรอืเพ่ือให้ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดเท่านั้น แต่ธนาคารพาณิชย์ต้องน่าระบบ 
Internal rating รวมทั้งค่าความเสียหายและการผิดนัดช่าระหนี้ที่ประมาณการมาใช้เป็นส่วนส่าคัญ 
ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรเงินกองทุนภายใน และการใช้ 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารความเสี่ยงด้วย  
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 4.2 ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณข้ึนเพ่ือการค่านวณสินทรัพย์
เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB และเพ่ือการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารพาณิชย์ อาจมีค่าแตกต่าง 
กันได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการน่าไปใช้ ตัวอย่างเช่น ค่า PD และค่า LGD ที่ประมาณการส่าหรับ 
Pricing model อาจพิจารณาระยะเวลาตลอดอายุสินทรัพย์ ในขณะที่การประมาณค่าดังกล่าว 
โดยวิธี IRB จะพิจารณาในระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวธนาคารพาณิชย์ต้องบันทึกเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและจัดท่าเป็นเอกสารให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบได้ 

 4.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีประวัติการใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบ Internal rating และ 
ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ระบบ 
Internal rating และค่าองค์ประกอบความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สอดคล้องในภาพรวมกับหลักการที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก่าหนดในเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับวิธี IRB มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี5 โดยนับจาก
วันที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ระบบ Internal rating ในการบริหารจัดการภายในจนถึงวันที่ธนาคาร
พาณิชย์เริ่มค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB ทั้งนี้ การปรับปรุงระบบ Internal rating  
ที่ได้น่าไปใช้แล้วไม่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนับช่วงเวลา 3 ปีใหม่ 

5.  การก่าหนดค่าความเสี่ยง (Risk quantification)  

 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า 10 เรื่อง ดังนี้ 

 5.1 ข้อก่าหนดโดยท่ัวไปของการประมาณค่า PD ค่า LGD และค่า EAD (Overall 
requirements for estimation) 

  5.1.1 ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB ต้องประมาณค่า PD ส่าหรับแต่ละ Rating  
ของลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน และส่าหรับแต่ละกลุ่มของลูกหนี้รายย่อย 
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องประมาณค่า PD ส่าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ใช้ 
วิธี Market-based และสินเชื่อกลุ่มพิเศษท่ีใช้วิธี Supervisory slotting criteria  

  5.1.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ข้อมูล และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประมาณ 
ค่า PD ค่า LGD และค่า EAD โดยข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากท้ังภายในและภายนอกธนาคาร
พาณิชย์ หรือจากการจัดท่าฐานข้อมูลร่วม (Pooled data) โดยธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่า 
ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงได้ประมาณมาจากข้อมูลในอดีตที่ยาวนานเพียงพอ มีหลักฐานสนับสนุน 
ที่เชื่อถือได้ มิใช่เป็นเพียงการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงสะท้อนถึงผลของการเปลี่ยนแปลง

                                                        
5 ทั้งนี้ ระยะเวลาของการใช้ระบบ Internal rating และการใช้ค่าองค์ประกอบความเส่ียงต่าง ๆ อาจคาบเกีย่ว (Overlap) กับ
ระยะเวลาของข้อมูลขั้นต่่าในการประมาณค่าองค์ประกอบความเส่ียงได้ ตัวอยา่งเช่น ถ้าธนาคารพาณิชยจ์ะเร่ิมใช้วิธ ีFIRB ในการ
ค่านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่ิมเก็บข้อมูลส่าหรับการประมาณค่า PD ตั้งแต่สิ้นปี 2549 
เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในเร่ืองข้อมูลขั้นต่่าที่ใช้ประมาณค่า PD โดยตอ้งเป็นข้อมูลย้อนหลังอยา่งน้อย 5 ปี และ
ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าค่าประมาณการดังกล่าวได้ถูกน่ามาใช้ และธนาคารพาณิชย์มกีารใช้ระบบ Internal rating 
ในการบริหารภายในมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยระยะเวลาของทั้ง 2 เง่ือนไขสามารถคาบเกี่ยวกันได้  
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นโยบายการให้สินเชื่อหรือกระบวนการได้รับช่าระหนี้คืน (Recovery) และเมื่อมีข้อมูลหรือวิธีการใหม่ ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงเกิดข้ึน ธนาคารพาณิชย์ต้องน่ามาใช้ใน 
การพิจารณาการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงทันที และต้องจัดให้มีการทบทวนค่าประมาณการ
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 

  5.1.3 มาตรฐานการให้สินเชื่อ หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของข้อมูลตัวอย่าง
ลูกหนี้ที่ใช้ในการประมาณการต้องใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้กับลูกหนี้และมาตรฐานการให้สินเชื่อ
จริงของธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจที่ใช้
ในการประมาณค่านั้นเกี่ยวข้องกับภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ จ่านวนลูกหนี้ในกลุ่มตัวอย่างและระยะเวลาของข้อมูลต้องเพียงพอที่จะท่าให้ธนาคาร
พาณิชย์มั่นใจว่าการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงมีความถูกต้องแม่นย่า รวมทั้งเทคนิคในการ
ประมาณการต้องผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือโดยการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อมูล
ตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ่าลอง (Out-of-sample test) ในระดับที่น่าพอใจด้วย 

  5.1.4 การประมาณค่า PD ค่า LGD และค่า EAD อาจมีความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถ
คาดการณไ์ด้ (Unpredictable error) ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงที่ประมาณได้
ดังกล่าวมีค่าต่่าเกินไป ธนาคารพาณิชย์ต้องเพ่ิมระดับของค่าองค์ประกอบความเสี่ยง  
(Margin of conservatism) ให้ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนนั้นด้วย 

 5.2 ค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้ (Definition of default)  

  5.2.1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีการผิดนัดช่าระหนี้ 

   (1) ธนาคารพาณิชย์เห็นว่าลูกหนี้ไม่สามารถช่าระหนี้คืนได้เต็มจ่านวนตาม
สัญญา โดยที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่พิจารณาถึงการเรียกช่าระหนี้ที่อาจจะได้คืนมาจากการบังคับ
หลักประกัน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรค่านึงถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ในการพิจารณาว่าลูกหนี้ 
เข้าข่ายเป็นลูกหนี้ที่ไม่สามารถช่าระหนี้คืน  

    (1.1) ธนาคารพาณิชย์ระงับการรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับของบัญชีลูกหนี้ 
เป็นรายได้ 

    (1.2) ธนาคารพาณิชย์ตัดจ่าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีหรือกันส่ารอง
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากธนาคารพาณิชย์เห็นว่าไม่สามารถเรียกช่าระหนี้คืนได้ หรือคุณภาพของลูกหนี้ 
เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยส่าคัญ 

    (1.3) ธนาคารพาณิชย์ขายลูกหนี้ออกไปแล้วท่าให้ธนาคารพาณิชย์ 
มีส่วนสูญเสียอย่างมีนัยส่าคัญ 
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    (1.4) ธนาคารพาณิชย์ยินยอมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการ 
ลดภาระหรือเลื่อนการช่าระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างมีนัยส่าคัญให้กับลูกหนี้ 
เนื่องจากเห็นว่าฐานะทางการเงินของลูกหนี้เสื่อมถอยลง 

    (1.5) ธนาคารพาณิชย์ได้ฟ้องร้องด่าเนินคดีกับลูกหนี้ 

    (1.6) ลูกหนี้ยื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายล้มละลาย หรือมีเจ้าหนี้
รายอื่น ๆ ฟ้องในคดีล้มละลาย ที่จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการช่าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 

   (2) ลูกหนี้ถูกจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่่ากว่ามาตรฐานหรือต่่ากว่า ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส่ารองของสถาบันการเงิน   
อนึ่ง ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ระยะเวลาการค้างช่าระหนี้เกินกว่า 90 วันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
การค้างช่าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก่าหนดจนเข้าข่ายเป็นการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้ได้  แต่หาก
ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ก็ให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการผิดนัดช่าระหนี้
ของลูกหนี้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง 

  5.2.2 กรณีลูกหนีร้ายย่อย ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาการผิดนัดช่าระหนี้เป็น
รายบัญชีหรือวงเงินแทนการพิจารณาเป็นรายลูกหนี้ ดังนั้น การที่ลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ในบัญชีหรือ
วงเงินประเภทหนึ่ง จะไม่ถือว่าบัญชีหรือวงเงินอื่นของลูกหนี้รายเดียวกันนั้นผิดนัดช่าระหนี้ไปด้วย 

  5.2.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องเก็บข้อมูลการผิดนัดช่าระหนี้ที่เกิดข้ึนจริงตาม 
ค่าจ่ากัดความข้างต้น และใช้ค่าจ่ากัดความนี้ในการประมาณค่า PD ค่า LGD และค่า EAD โดย
ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   (1) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ข้อมูลการผิดนัดช่าระหนี้จากภายนอกได้  
แต่หากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยใช้ค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้ที่ต่างจากท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก่าหนดข้างต้น ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า 
ได้ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับค่าจ่ากัดความข้างต้น รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในข้อ 5.6  
การประมาณค่า PD แล้ว 

   (2) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ข้อมูลภายในที่จัดเก็บไว้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้หรือก่อนที่ธนาคารพาณิชย์จะเริ่มใช้วิธี IRB ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต  
ซึ่งถูกจัดเก็บโดยใช้ค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้ที่ต่างจากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด
ข้างต้น โดยธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าได้ปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องกับค่าจ่ากัดความข้างต้น รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในข้อ 5.6 การประมาณค่า PD แล้ว 

   (3) หลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้หรือหลังจากท่ีธนาคารพาณิชย์เริ่มใช้
วิธี IRB ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ค่าจ่ากัดความของการผิดนัด
ช่าระหนี้ตามประกาศฉบับนี้ในการเก็บข้อมูล 
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  5.2.4 ในกรณีของลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ทีต่่อมาธนาคารพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่า
ลูกหนี้ดังกล่าวไม่เข้าข่ายค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้อีกต่อไป ให้ธนาคารพาณิชย์ถือว่า
ลูกหนี้รายนั้นเป็นลูกหนี้ปกติได้ และการให้ Rating แก่ลูกหนี้รวมถึงการประมาณค่า LGD ต้อง
สะท้อนว่าลูกหนี้ดังกล่าวยังไม่ผิดนัดช่าระหนี้ แต่ถ้าลูกหนี้เข้าข่ายตามค่าจ่ากัดความของการผิดนัด
ช่าระหนี้อีกครั้งเมื่อใดให้ถือว่าลูกหนี้ดังกล่าวมีการผิดนัดช่าระหนี้ครั้งที่สอง 

 5.3 นโยบายการนับอายุลูกหนี้ (Re-ageing) 

  ธนาคารพาณิชย์ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการนับ
จ่านวนวันที่ค้างช่าระหนี้ของลูกหนี้ วันเริ่มนับอายุหนี้ใหม่ การขยายระยะเวลาครบก่าหนดของการ
ช่าระหนี้ หรือเลื่อนเวลาครบก่าหนดช่าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ทั้งนี ้นโยบายดังกล่าวควรมีการก่าหนด
ในเรื่องต่อไปนี้และน่าไปปฏิบัติอย่างสม่่าเสมอ  

  5.3.1 ผู้มีอ่านาจอนุมัติและการเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง 

  5.3.2 อายุขั้นต่่าของแต่ละวงเงินก่อนที่จะสามารถนับอายุใหม่ได้ 

  5.3.3 จ่านวนวันที่ค้างช่าระของแต่ละวงเงินก่อนที่จะนับอายุใหม่ได้ 

  5.3.4 จ่านวนครั้งสูงสุดของการนับอายุใหม่ของแต่ละวงเงิน 

  5.3.5 การทบทวนการประเมินความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้ 

 5.4 แนวปฏิบัติส่าหรับลูกหนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี (Treatment of overdraft)  

  5.4.1 กรณีธนาคารพาณิชย์ได้อนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่ลูกหนี้ไว้ ธนาคาร
พาณิชย์จะต้องก่าหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุด (Credit limit) ที่ลูกหนี้จะเบิกใช้ได้และแจ้งให้ลูกหนี้
ทราบ ส่าหรับกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้อนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีให้ลูกหนี้ไว้ ให้ถือว่าวงเงินเบิกเกิน
บัญชีสูงสุดที่จะเบิกใช้ได้เท่ากับ 0  ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องติดตามดูแลการเบิกเงินของลูกหนี้   
หากมีการเบิกเงินเกินกว่าวงเงินที่ก่าหนด หรือมีการยกเลิกวงเงิน หรือเมื่อครบก่าหนดสัญญาแล้ว 
ลูกหนี้ไม่สามารถช่าระหนี้ได้จนถูกจัดเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่่ากว่ามาตรฐานหรือต่่ากว่า ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส่ารองของสถาบันการเงิน  
ให้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้  อนึ่ง ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ระยะเวลาการค้างช่าระหนี้เกินกว่า 
90 วันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการค้างช่าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก่าหนดจนเข้าข่ายเป็นการ 
ผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้ได้ แต่หากธนาคารพาณิชย์เลือกใช้ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ก็ให้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง 

  5.4.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีระบบประเมินความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้ที่
เข้มงวดเมื่อธนาคารพาณิชย์อนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีแก่ลูกค้า 
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 5.5 ค่าจ่ากัดความของค่าความเสียหาย (Definition of loss) 

  5.5.1 ค่าความเสียหายที่ใช้ในการประมาณค่า LGD คือ ค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
(Economic loss) ซึ่งค่านึงถึงผลต่างระหว่างค่า EAD กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า 
จะได้รับช่าระคืนคิดลดด้วยอัตราที่เหมาะสม และต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับการเรียก
เก็บหนี้รวมทั้งระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ โดยที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลข 
ทางบัญชีโดยวิธีการเปรียบเทียบตัวเลขยอดหนี้กับเงินที่ได้รับช่าระคืนเท่านั้น  

  5.5.2 ธนาคารพาณิชย์สามารถน่าปัจจัยเรื่องความช่านาญในการเรียกเก็บหนี้ของ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีผลอย่างมีนัยส่าคัญต่ออัตราการได้รับช่าระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดช่าระหนี้ 
(Recovery rate) มาพิจารณาในการประมาณค่า LGD ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ ์(Empirical evidence) มาสนับสนุนอย่างเพียงพอถึงผลของความช่านาญที่ธนาคาร
พาณิชย์มีอยู่ต่อการประมาณหรือปรับค่า LGD นั้น  

 5.6 การประมาณค่า PD (Requirement specific to PD estimation)  

  5.6.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB ต้องประมาณค่า PD ในแต่ละเกรดลูกหนี้ 
โดยประมาณการจากค่าเฉลี่ยในระยะยาวของลูกหนี้ในแต่ละเกรด ซึ่งธนาคารพาณิชย์อาจเลือกใช้
วิธีการทางเทคนิคในการประมาณค่า ดังต่อไปนี้  

    (1.1) การใช้ประสบการณ์ผิดนัดชา่ระหนี้ภายในธนาคารพาณิชย์   
(Internal default experience)  

     (1.1.1) ธนาคารพาณิชย์อาจใช้ข้อมูลประสบการณ์ผิดนัดช่าระหนี้
ภายในธนาคารพาณิชย์ในการประมาณค่า PD โดยธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า 
ค่า PD ที่ประมาณข้ึนนั้นสะท้อนถึงประสบการณ์การผิดนัดช่าระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต  

     (1.1.2) กรณีท่ีมีความแตกต่างของระบบ Internal rating ที่ใช้ใน
การประมาณค่ากับระบบ Internal rating ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในปัจจุบัน หรือกรณีที่ธนาคาร
พาณิชย์มีข้อมูลที่จ่ากัดหรือมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือระบบ 
Internal rating ให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มความรัดกุมมากข้ึนในการประมาณค่า PD ซึ่งอาจท่าได้โดย
การปรับเพิ่มค่า PD ให้สูงขึ้น  

     (1.1.3) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วม (Pooled data)  
ที่ได้จัดท่าร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่นมาใช้ประมาณค่า PD ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็น
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ว่าระบบ Internal rating และเกณฑ์ในการให้ Rating ของธนาคารพาณิชย์อ่ืนที่ได้ร่วมกันจัดท่า
ฐานข้อมูลสามารถเทียบเคียงได้กับของธนาคารพาณิชย์เอง 

    (1.2) การเทียบเคียงกับข้อมูลภายนอก (Mapping to external data)  

     (1.2.1) ธนาคารพาณิชย์อาจใช้การเทียบเคียง (Mapping) การแบ่ง
เกรดจากระบบ Internal rating ของธนาคารพาณิชย์กับการแบ่งเกรดที่จัดท่าโดย ECAIs แล้วน่าเอา
ค่า PD จาก ECAIs มาก่าหนดค่า PD ให้ลูกหนี้ในแต่ละเกรดของธนาคารพาณิชย์  

     (1.2.2) ในการเทียบเคียง Rating นั้น ธนาคารพาณิชย์ต้อง
เปรียบเทียบเกณฑ์หรือปัจจัยในการให้ Rating ของธนาคารพาณิชย์กับเกณฑ์หรือปัจจัยที่ ECAIs ใช้ 
และต้องเปรียบเทียบ Rating ของธนาคารพาณิชย์กับ Rating ที่ได้รับจาก ECAIs ที่ให้แก่ลูกหนี้ราย
เดียวกัน รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจที่เอนเอียงหรือไม่สม่่าเสมอในวิธีการเทียบเคียง Rating  

     (1.2.3) ค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้ของ ECAIs ต้อง
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานขั้นต่่าในข้อ 5.2 ค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้ข้างต้นด้วย 
รวมทั้งปัจจัยหรือข้อมูลที่ ECAIs ใช้ในการประมาณค่าต้องค่านึงถึงเฉพาะความเสี่ยงของการผิดนัด
ช่าระหนี้ของลูกหนี้เท่านั้น โดยไม่ใช้ความแตกต่างของประเภทธุรกรรมมาประกอบการประมาณค่า  

     (1.2.4) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการจัดท่ารายละเอียดแนวทาง 
การเทียบเคียง Rating ไว้ด้วย และในกรณีท่ีมีความแตกต่างของค่าจ่ากัดความของการผิดนัดช่าระหนี้ 
ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการปรับเพ่ิมค่าประมาณการ PD โดยพิจารณาผลของความแตกต่างดังกล่าวด้วย 
ซึ่งต้องสามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุผล 

    (1.3) การใช้แบบจ่าลองทางสถิติ (Statistical default model)  

     ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย6 (Simple average) 
ของค่า PD ของลูกหนี้แต่ละรายในเกรดหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีค่า PD ของลูกหนี้ดังกล่าวประมาณการจาก
แบบจ่าลองทางสถิติ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าข้อ 1.5 เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่่าในการใช้แบบจ่าลองด้วย 

   (2) ธนาคารพาณิชย์อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ตามข้อ 5.6.1 (1) 
ข้างต้นร่วมกัน เช่น ใช้วิธีหนึ่งเป็นวิธีหลักแล้วใช้วิธีอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบหรือปรับปรุงให้ค่า PD ที่
ประมาณการเหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น 

                                                        
6 เช่น ในปี 2555 เกรด 1 มีลูกหนีอ้ยู ่3 ราย ได้แก ่บริษัท A (PDA = ร้อยละ 0.09) บริษัท B (PDB = ร้อยละ 0.07) และบริษัท C  
(PDC = ร้อยละ 0.05) ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์อาจหาค่า PD ของเกรด 1 ของป ี2555 ได้ โดยการหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย กล่าวคือ PD 
เกรด1ป5ี0  = (ร้อยละ 0.09 + ร้อยละ 0.07 + ร้อยละ 0.05) / 3 = ร้อยละ 0.07 
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   (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความส่าคัญกับการใช้ดุลยพินิจประกอบการใช้
วิธีการทางเทคนิคในการประมาณค่าด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลหรือวิธีการทางเทคนิคมีข้อจ่ากัด  
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ยอมรับวิธีการทางเทคนิคที่ไม่มีการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลประกอบ 

   (4) ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ประมาณค่า PD อาจได้มาจากภายในหรือ
ภายนอกธนาคารพาณิชย์ หรือจากการจัดท่าฐานข้อมูลร่วม (Pooled data) หรือจากท้ัง 3 แหล่ง
ประกอบกัน ทั้งนี้ ข้อมูลจากอย่างน้อย 1 แหล่งต้องเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ต่อเนื่องกันไม่ต่่ากว่า 5 ปี 
และกรณีที่ข้อมูลแหล่งใดมีระยะเวลาย้อนหลังที่นานกว่าและเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์
อย่างมีนัยส่าคัญ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ข้อมูลย้อนหลังที่นานกว่าจากแหล่งนั้นด้วย 

  5.6.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้รายย่อย 

   (1) เนื่องจากวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการก่าหนดกลุ่มของลูกหนี้รายย่อยอาจ
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการประมาณค่าความเสียหายจึงต้องใช้ข้อมูลภายในธนาคารพาณิชย์เอง
เป็นหลัก  

   (2) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ข้อมูลจากภายนอกหรือจากแบบจ่าลอง 
ทางสถิติในการประมาณค่าได้ โดยที่ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า  

    (2.1) กระบวนการก่าหนดให้ลูกหนี้รายย่อยแต่ละรายอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ของ
ธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ทีช่ัดเจนกับกระบวนการที่แหล่งข้อมูลภายนอกใช้  

    (2.2) ลักษณะความเสี่ยงของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ 
ทีช่ัดเจนกับลักษณะความเสี่ยงของลูกหนี้จากแหล่งข้อมูลภายนอก  

   (3) วิธีการหนึ่งในการประมาณค่า PD เฉลี่ยในระยะยาว (Long-run average 
estimate of PD) และค่า LGD เฉลี่ยในระยะยาวที่ถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ 
ในแต่ละปี (Long-run default-weighted average loss rate given default) ของลูกหนี้รายย่อย 
อาจประมาณการได้จากการประมาณค่า EL เฉลี่ยในระยะยาว (Expected long-run loss rate) 
แล้วจึงน่าค่าใดค่าหนึ่งข้างต้นมาหาร เพ่ือประมาณค่าตัวแปรที่เหลือ ดังนี้  

    (3.1) ประมาณค่า LGD ที่ถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้
ในแต่ละปีโดยการหารค่า EL เฉลี่ยในระยะยาวด้วยค่า PD เฉลี่ยในระยะยาวที่เหมาะสม 

    (3.2) ประมาณค่า PD เฉลี่ยในระยะยาว โดยการหารค่า EL เฉลี่ยในระยะยาว
ด้วยค่า LGD เฉลี่ยในระยะยาวที่ถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ในแต่ละปี 

    ทั้งนี้ ค่า LGD ทีใ่ช้ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามวิธี IRB  
ต้องไม่ต่่ากว่าค่า LGD เฉลี่ยในระยะยาวถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ในแต่ละปี 
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(Long-run default-weighted average loss rate given default) และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่่าในข้อ 5.7 การประมาณค่า LGD  

   (4) ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ประมาณค่าความเสียหายอาจได้มาจากภายใน
หรือภายนอกธนาคารพาณิชย์ หรือจากการจัดท่าฐานข้อมูลร่วม (Pooled data) หรือจากท้ัง 3 แหล่ง
ประกอบกัน ทั้งนี้ ข้อมูลจากอย่างน้อย 1 แหล่งต้องเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ต่อเนื่องกันไม่ต่่ากว่า 5 ปี 
และในกรณีท่ีข้อมูลแหล่งใดมีระยะเวลาย้อนหลังที่นานกว่าและเก่ียวข้องกับลูกหนี้ของธนาคาร
พาณิชย์อย่างมีนัยส่าคัญ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ข้อมูลย้อนหลังที่นานกว่าจากแหล่งนั้นด้วย นอกจากนี้ 
ธนาคารพาณิชย์ไม่จ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญกับข้อมูลย้อนหลังในแต่ละปีอย่างเท่าเทียมกัน หากธนาคาร
พาณิชย์สามารถแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อมูลที่ใกล้ปัจจุบันมากกว่าสามารถ
พยากรณ์ค่าความเสียหายได้ดีกว่า 

   (5) สินเชื่อรายย่อยระยะยาวบางประเภทอาจมีผลของอายุสินเชื่อ 
(Seasoning effect) ซ่ึงหมายความว่าระยะเวลาของหนี้นับตั้งแต่การเริ่มให้สินเชื่อ (Time since 
origination) มาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส่าคัญ ซึ่งโอกาสในการผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้อาจสูงขึ้นเม่ือ
สินเชื่อมีอายุสูงขึ้น ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาผลของอายุสินเชื่อนี้ในการประมาณค่า PD 
และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย ทั้งนี้ หากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเห็นว่าค่า PD ของธนาคารพาณิชย์ไม่ได้รองรับผลของอายุสินเชื่อที่มีนัยส่าคัญ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปรับเพ่ิมค่า PD ให้สูงขึ้นได้ 

 5.7 การประมาณค่า LGD (Requirements specific to own-LGD estimate)  

  5.7.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าโดยรวมส่าหรับลูกหนี้ทุกประเภท 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องประมาณค่า LGD7 ส่าหรับวงเงินสินเชื่อแต่ละประเภท 
โดยได้ค่านึงถึงผลของช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลง (Economic downturn) และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่า LGD ที่ประมาณได้ต้องไม่ต่่ากว่าค่า LGD เฉลี่ยในระยะยาวถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวน
ลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ในแต่ละปี (Long-run default-weighted average loss rate given default) 
ซึ่งค่านวณได้จากค่าเฉลี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Average economic loss) ของลูกหนี้ที่ผิดนัด
ช่าระหนี้ในวงเงินสินเชื่อแต่ละประเภทนั้น อย่างไรก็ตาม ค่าความเสียหาย (Loss severity) ของ
สินเชื่อบางประเภทอาจไม่มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ค่า LGD ที่ประมาณการอาจไม่มี
ความแตกต่างจากค่า LGD เฉลี่ยในระยะยาวถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ในแต่ละปี 
(Long-run default-weighted average loss rate given default) อย่างมีนัยส่าคัญ อย่างไรก็ดี  
ในการพิจารณาค่าความเสียหายส่าหรับสินเชื่อบางประเภท ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาถึง 
ความผันผวนของค่าความเสียหายที่มีผลกระทบจากวัฏจักรหรือภาวะเศรษฐกิจในการประมาณค่า LGD 

                                                        
7 โปรดอ้างอิงรายละเอียดของการประมาณค่า LGD เพิ่มเติมจาก Guidance on Paragraph 468 of the Framework Document, 
July 2005โดย BCBS http://www.bis.org/publ/bcbs115.htm 
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ด้วย ซึ่งอาจท่าได้โดยการหาค่าเฉลี่ยของค่าความเสียหายที่เกิดข้ึนในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลงที่มี 
หนี้เสียมาก หรือใช้ค่าประมาณการล่วงหน้าภายใต้สมมติฐานที่รัดกุมหรือวิธีอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ธนาคาร
พาณิชย์อาจพิจารณาใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกธนาคารพาณิชย์ในการประมาณค่า LGD 
ส่าหรับช่วงเวลาดังกล่าว 

   (2) กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์เห็นว่าความเสี่ยงของลูกหนี้มีความสัมพันธ์ 
กับความเสี่ยงของหลักประกันหรือผู้วางหลักประกันอย่างมีนัยส่าคัญ หรือกรณีที่มีความแตกต่าง 
ด้านสกุลเงินระหว่างมูลหนี้กับหลักประกันหรือผู้ค้่าประกันหรือ Protection seller ธนาคารพาณิชย์
ต้องเพ่ิมความรัดกุมในการประมาณค่า LGD ให้เข้มงวดขึ้น 

   (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ใช้ราคาตลาดของหลักประกันเป็นเพียงปัจจัยเดียว
ในการประมาณค่า LGD แต่ต้องใช้ข้อมูลอัตราการได้รับช่าระคืนเมื่อเกิดการผิดนัดช่าระหนี้ 
(Recovery rate) ในอดีตประกอบการประมาณค่าด้วย เพ่ือให้สะท้อนถึงผลของการที่ธนาคาร
พาณิชย์ไม่สามารถบังคับหรือยึดหรือขายทอดตลาดหลักประกันจากลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว  

   (4) ในกรณีที่ค่า LGD มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับหลักประกัน ธนาคาร
พาณิชย์ต้องจัดให้มีมาตรฐานภายในเกี่ยวกับการบริหารหลักประกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ผลทางกฎหมายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งควรสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก่าหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคา่นวณ 
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) 

   (5) ธนาคารพาณิชย์ต้องตระหนักว่าค่าความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงอาจสูงกว่า
ค่าท่ีประมาณไว้ได้ ดังนั้น ส่าหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องประมาณค่า LGD  
ทีส่ะท้อนถึงโอกาสที่ธนาคารพาณิชย์จะมีความเสียหายสูงกว่าค่าท่ีประมาณไว้ในช่วงการติดตาม 
เรียกคืนความเสียหาย รวมถึงต้องประมาณค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนส่าหรับลูกหนี้ที่ผิดนัด
ช่าระหนี้แล้วแต่ละรายทีป่ระมาณการจากภาวะเศรษฐกิจและสถานะของหนี้ในขณะนั้นด้วย  
(Best estimate of EL) ดังนั้น ส่วนต่างระหว่างค่า LGD และค่า Best estimate of EL คือร้อยละ
ของเงินกองทุน (K) ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับลูกหนี้ 
ผิดนัดช่าระหนี้  

    ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีเงินส่ารองที่กันไว้ส่าหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้
แล้วรายหนึ่ง ๆ สูงกว่าค่า Best estimate of EL ที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณการไว้ส่าหรับลูกหนี้ 
ที่ผิดนัดช่าระหนี้แล้วรายนั้น ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถอธิบายถึงความสมเหตุสมผลของการมี 
เงินส่ารองทีสู่งกว่าค่า Best estimate of EL ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจได้ด้วย 
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  5.7.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเพิ่มเติมส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และ
ธุรกิจเอกชน 

   (1) ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ประมาณค่า LGD ต้องเป็นข้อมูลค่าความ
เสียหายย้อนหลังจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่ต่อเนื่องกันครอบคลุมอย่างน้อย 1 วัฏจักรเศรษฐกิจ แต่อย่าง
น้อยต้องไม่ต่่ากว่า 7 ปี  

   (2) กรณีท่ีข้อมูลแหล่งใดของธนาคารพาณิชย์มีระยะเวลาย้อนหลังที่นานกว่า
และเก่ียวข้องกับลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส่าคัญ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 
ที่นานกว่าจากแหล่งนั้นด้วย 

  5.7.3 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเพิ่มเติมส่าหรับลูกหนี้รายย่อย 

   (1) ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ประมาณค่า LGD ต้องเป็นข้อมูลค่าความ
เสียหายย้อนหลังที่ต่อเนื่องกันไม่ต่่ากว่า 5 ปี โดยธนาคารพาณิชย์ต้องประมาณค่าด้วยความรัดกุมมาก
ขึ้น หากมีข้อมูลน้อย 

   (2) ธนาคารพาณิชย์ไม่จ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญกับข้อมูลย้อนหลังในแต่ละปี
อย่างเท่าเทียมกัน หากธนาคารพาณิชย์สามารถแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อมูลที่ใกล้
ปัจจุบันมากกว่าสามารถพยากรณ์ค่าความเสียหายได้ดีกว่า 

 5.8 การประมาณค่า EAD (Requirements specific to own-EAD estimate)  

  5.8.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าโดยรวมส่าหรับลูกหนี้ทุกประเภท 

   (1) ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้การหักกลบหนี้ในงบดุล (On-balance sheet 
netting) ระหว่างสินทรัพย์ (เงินให้กู้) และหนี้สิน (เงินฝาก) ของคู่สัญญารายเดียวกัน ซึ่งมีผลท่าให้ 
ค่า EAD ลดลงหลังจากได้ค่านึงถึงผลของการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตแล้ว ทั้งนี้ การหักกลบหนี้
ในงบดุล รวมถึง กรณีที่มีความแตกต่างด้านสกุลเงินและอายุสัญญา ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่าหนด ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค่านวณ 
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA 

   (2) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงผลของ 
ความเป็นไปได้ที่จะมีการเบิกเงินต่อเนื่องไปจนถึงและหลังจากท่ีลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ และต้อง 
จัดให้มีกระบวนการและแนวทางท่ีชัดเจนในการประมาณค่า EAD ส่าหรับวงเงินแต่ละประเภท 

   (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องประมาณค่า EAD เฉลี่ยในระยะยาวถ่วงน้่าหนักด้วย
จ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ในแต่ละปี (Long-run default-weighted average EAD) และเพ่ิม
ระดับของค่า EAD ให้ครอบคลุมถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการประมาณการด้วย นอกจากนี้ 
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ธนาคารพาณิชย์ควรเพ่ิมความรัดกุมในการประมาณค่ามากยิ่งข้ึนอีก หากธนาคารพาณิชย์คาดว่า 
ค่า EAD มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (Positive correlation) กับอัตราการผิดนัดช่าระหนี้  

   (4) กรณฐีานะที่ค่า EAD มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์
ต้องใช้ค่า EAD ส่าหรับช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลง หากค่าดังกล่าวมีค่าสูงกว่าค่า EAD เฉลี่ยในระยะยาว
ถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัดช่าระหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้แบบจ่าลองในการประมาณ
ค่า EAD อาจประมาณการค่า EAD โดยค่านึงถึงความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจของปัจจัย (Driver) ที่
ใช้ในแบบจ่าลอง หรือหากมีข้อมูลภายในที่ย้อนหลังยาวนานเพียงพอ ธนาคารพาณิชย์อาจใช้ข้อมูล
ภายในของตนเองในการประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ที่ผ่านมา  
หรือหากมีข้อมูลภายในไม่เพียงพอ ธนาคารพาณิชย์อาจใช้ข้อมูลจากภายนอกในการประมาณค่า EAD 
ได้ แต่จะต้องประมาณการด้วยความรัดกุม  

   (5) หลักเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการประมาณค่า EAD ต้องสมเหตุ 
สมผลและมีความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีนัยส่าคัญ
ทั้งหมด ตลอดจนต้องมีการทบทวนค่า EAD ของทุกประเภทวงเงินเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ และ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   (6) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีนโยบายและกลยุทธ์ที่จะติดตามการช่าระเงินของ
ลูกหนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เบิกเงินได้มากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจน่าไปสู่การผิดนัดช่าระหนี้ 
เช่น ลูกหนี้ท่าผิด Covenant หรือเกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดตามที่ระบุในสัญญากู้เงิน เป็นต้น  

   (7) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีระบบหรือกระบวนการที่ดีเพียงพอในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงค้างเมื่อเทียบกับวงเงิน และการเปลี่ยนแปลงในยอดหนี้คงค้างของ
ลูกหนี้แต่ละรายและแต่ละเกรด รวมทั้งสามารถติดตามยอดหนี้คงค้างได้เป็นรายวัน 

  5.8.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเพิ่มเติมส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน  
และธุรกิจเอกชน 

   (1) ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ประมาณค่า EAD ต้องเป็นข้อมูลย้อนหลัง 
ที่ต่อเนื่องครอบคลุมอย่างน้อย 1 วัฏจักรเศรษฐกิจ แต่อย่างน้อยต้องไม่ต่่ากว่า 7 ปี  

   (2) กรณีท่ีข้อมูลแหล่งใดของธนาคารพาณิชย์มีระยะเวลาย้อนหลังที่นานกว่า
และเก่ียวข้องกับลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยส่าคัญ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ข้อมูลย้อนหลังที่
นานกว่าจากแหล่งนั้นด้วย  

   (3) ค่า EAD ต้องค่านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้่าหนักด้วยจ่านวนลูกหนี้ที่ผิดนัด
ช่าระหนี้ (Default-weighted average) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้่าหนักด้วยเวลา (Time-weighted average) 
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  5.8.3 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเพิ่มเติมส่าหรับลูกหนี้รายย่อย 

   (1) ข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ประมาณค่า EAD ต้องเป็นข้อมูลย้อนหลัง 
ที่ต่อเนื่องไม่ต่่ากว่า 5 ปี โดยธนาคารพาณิชย์ต้องประมาณค่าด้วยความรัดกุมมากขึ้น หากมีข้อมูลน้อย 

   (2) ธนาคารพาณิชย์ไม่จ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญกับข้อมูลย้อนหลังใน 
แต่ละปีอย่างเท่าเทียมกัน หากธนาคารพาณิชย์สามารถแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อมูล
ที่ใกล้ปัจจุบันมากกว่าสามารถพยากรณ์อัตราการเบิกใช้วงเงิน (Drawdown) ได้ดีกว่า 

 5.9 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในการประเมินผลของการมีการค้่าประกันและการใช้อนุพันธ์ 
ด้านเครดิต  

  5.9.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า ส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชน กรณีใช้วิธี AIRB ใช้ค่า LGD ที่ประมาณเอง และเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้รายย่อย  

   (1) การค่้าประกัน 

    (1.1) ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ค่า LGD ที่ประมาณ 
ขึ้นเองสามารถปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตจากการมีการค้่าประกัน โดยเลือกปรับค่า LGD หรือ 
ปรับค่า PD อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเลือกวิธีใดแล้วต้องใช้วิธีนั้นกับทุกรายการในการค้่าประกัน
ประเภทเดียวกัน 

    (1.2) กรณีลูกหนี้รายย่อย ธนาคารพาณิชย์สามารถเลือกท่ีจะปรับลด 
ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการมีการค้่าประกันไม่ว่าจะเป็นการค้่าประกันให้กับลูกหนี้รายย่อยแต่ละราย
หรือการค้่าประกันลูกหนี้รายย่อยในกลุ่มทั้งหมด โดยเลือกปรับค่า PD หรือค่า LGD อย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อเลือกวิธีใดแล้วต้องใช้วิธีนั้นกับทุกรายการในการค้่าประกันประเภทเดียวกัน 

    (1.3) การปรับค่า PD หรือค่า LGD ของลูกหนี้ที่มีการค่้าประกันนี้ต้อง 
ไม่มีผลให้น้่าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ต่่ากว่าการที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อโดยตรงแก่ผู้ค้่าประกัน 
และเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ค่านึงถึงผลจากการที่โอกาส 
ผิดนัดช่าระหนี้ของลูกหนี้และผู้ค้่าประกันมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ (Imperfect correlation) 
ในการออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating หรือกระบวนการให้ Rating ดังนั้น การปรับค่า PD 
หรือค่า LGD อันเนื่องมาจากการมีการค้่าประกันจึงต้องไม่ค่านึงถึงโอกาสที่ลูกหนี้และผู้ค้่าประกันจะ
ผิดนัดช่าระหนี้พร้อมกัน (Double default) ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ค่านึงถึงผลของ Double default ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด 

    (1.4) ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาให้ Rating แก่ลูกหนี้และผู้ค้่าประกัน
ตั้งแต่เริ่มต้นและท่าอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้อง 
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     (1.4.1) ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับการให้ Rating  
แก่ลูกหนี้ รวมถึงจัดให้มีระบบติดตามฐานะของผู้ค้่าประกันและความสามารถหรือความตั้งใจ 
ที่จะช่าระหนี้แทนลูกหนี้อย่างสม่่าเสมอ  

     (1.4.2) จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ทั้งในกรณีที่มี 
และไม่มีการค้่าประกันและข้อมูลของผู้ค้่าประกันตามเกณฑ์ที่ก่าหนดในข้อ 2.4 เรื่องการเก็บรักษาข้อมูล  

     ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่ป็นลูกหนี้รายย่อยทีม่ีการค่้าประกัน ธนาคารพาณิชย์
ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้างต้นในการจัดลูกหนี้รายย่อยเข้ากลุ่มลูกหนี้และในการประมาณค่า PD ด้วย  

    (1.5) ธนาคารพาณิชย์ควรมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของผู้ค้่าประกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ควรประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกระจุกตัว
ของผู้ค้่าประกันรายใหญ่ และการกระจุกตัวของผู้ค้่าประกันในแต่ละภาคธุรกิจ ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) 

   (2) ผู้ค้่าประกันและการค่้าประกันที่เข้าเกณฑ์ 

    (2.1) ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จ่ากัดประเภทของผู้ค้่าประกัน แต่ให้เป็น
ดุลยพินิจของธนาคารพาณิชย์ในการก่าหนดคุณสมบัติหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนของผู้ค้่าประกันที่สามารถ
น่ามาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ือการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตได้ โดยธนาคาร
พาณิชย์ต้องก่าหนดให้ผู้ค้่าประกันท่าสัญญาค้่าประกันเป็นหลักฐาน ซึ่งสัญญาค้่าประกันนั้นจะต้อง
สามารถบังคับช่าระหนี้ได้ตามวงเงินและระยะเวลาการค้่าประกัน และมีอ่านาจตามกฎหมายในการ
บังคับเอาสินทรัพย์จากผู้ค้่าประกัน รวมทั้งต้องไม่มีข้อก่าหนดให้ผู้ค้่าประกันยกเลิกการค้่าประกันได้  

    (2.2) ธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้การค้่าประกันแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional guarantee) ที่ผู้ค้่าประกันอาจมีการจ่ากัดขอบเขตของการค่้าประกันได้ โดยธนาคาร
พาณิชย์จะต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ได้ค่านึงถึงผลของการปรับลดความเสี่ยงที่
อาจลดลงจากการได้รับการค่้าประกันแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว 

   (3) การปรับค่า PD หรือค่า LGD กรณีมีการค่้าประกัน 

    (3.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการปรับเกรดของ
ลูกหนี้ หรือค่า LGD (หรือการก่าหนดกลุ่มส่าหรับลูกหนี้ในกรณีเป็นลูกหนี้ที่รับซื้อมาที่เข้าเกณฑ์ หรือ
ลูกหนี้รายย่อย) ให้สะท้อนผลของการค่้าประกันในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดย
หลักเกณฑ์ในการปรับค่าดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการให้ Internal rating ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดในข้อ 1.1 ลักษณะของ Internal rating 
และข้อ 1.3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการให้ Rating รวมถึงต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในการก่าหนด 
Obligor rating และ Facility rating ทั้งหมด 
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    (3.2) ในการก่าหนดหลักเกณฑ์การปรับค่า PD หรือค่า LGD รวมถึง 
Rating ต่าง ๆ (หรือการก่าหนดกลุ่มส่าหรับลูกหนี้ในกรณีเป็นลูกหนี้ที่รับซื้อมาท่ีเข้าเกณฑ์หรือลูกหนี้
รายย่อย) ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่  

    (3.3) หลักเกณฑ์การปรับค่า PD หรือค่า LGD รวมถึง Rating ต่าง ๆ  
(หรือการก่าหนดกลุ่มส่าหรับลูกหนี้ในกรณีเป็นลูกหนี้ที่รับซื้อมาที่เข้าเกณฑ์ หรือลูกหนี้รายย่อย)  
ต้องมีเหตุผลและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยแสดงถึงความสามารถและความตั้งใจของผู้ค้่าประกันที่จะ
ช่าระหนี้แทนลูกหนี้ ระยะเวลาในการช่าระหนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการช่าระหนี้
ของผู้ค้่าประกันและความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้ และความเสี่ยงอ่ืนที่ยังเหลืออยู่ 
ของลูกหนี้ เช่น ความแตกต่างด้านสกุลเงินระหว่างยอดหนี้และการค้่าประกัน เป็นต้น 

   (4) การใช้อนุพันธ์ด้านเครดิต 

    (4.1) กรณี Single-name credit derivatives ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเช่นเดียวกับการค้่าประกันที่ก่าหนดในข้อ (1) – (3) ข้างต้น โดยถือเสมือนว่า
การค่้าประกันคืออนุพันธ์ด้านเครดิต และผู้ค้่าประกันคือ Protection seller 

    (4.2) ธนาคารพาณิชย์ต้องก่าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการปรับ Rating 
ของลูกหนี้หรือค่า LGD (หรือการก่าหนดกลุ่มส่าหรับลูกหนี้ในกรณีเป็นลูกหนี้ที่รับซื้อมาท่ีเข้าเกณฑ์ 
หรือลูกหนี้รายย่อย) กรณีที่การใช้อนุพันธ์ด้านเครดิตครอบคลุมเพียงบางส่วนของยอดหนี้ 
(Partial coverage) หรือกรณีท่ีอนุพันธ์ด้านเครดิตและ Underlying obligation3 อยู่ในสกุลเงิน
ต่างกัน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ปรับ Rating ของลูกหนี้หรือ 
ค่า LGD ในกรณีที่ Underlying obligation และ Reference obligation3 มีความแตกต่างกัน 
เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA 

    (4.3) นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องค่านึงถึงโครงสร้างของการ
ช่าระหนี้คืน (Payout structure) ของอนุพันธ์ด้านเครดิตและต้องประเมินผลของโครงสร้าง
ดังกล่าวต่อจ่านวนเงินที่จะได้รับคืนและระยะเวลาที่ต้องใช้เพ่ือให้ได้รับช่าระหนี้คืน รวมทั้ง   
ความเสี่ยงอ่ืนที่ยังเหลืออยู่ด้วยความรัดกุม 

  5.9.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจ
เอกชนกรณีใช้วิธี FIRB ซึ่งใช้ค่า LGD ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด 

   ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าข้อ 5.9.1  
ที่กล่าวข้างต้นในการใช้ค่า LGD ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถน่าผลการมีการค้่าประกันหรือการใช้อนุพันธ์
ด้านเครดิตมาปรับค่า LGD แต่สามารถน่ามาใช้ในการปรับค่า PD เท่านั้น 
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   (2) ผู้ค้่าประกันหรือ Protection seller ต้องเป็นผู้ค้่าประกันหรือ 
Protection seller ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA หรือเป็นธุรกิจ
เอกชนที่ได้รับ Internal rating ที่มีค่า PD ต่่ากว่าค่า PD ของลูกหนี้ 

 5.10  การประมาณค่า PD และค่า LGD (หรือค่า EL) ส่าหรับลูกหนี้ที่รับซื้อมา  

  ธนาคารพาณิชย์ที่จะค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับลูกหนี้ที่รับซื้อมา  
(ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายย่อยหรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่เข้าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด) 
โดยวิธี Top-down ส่าหรับ Default risk และ/หรือใช้วิธี IRB ส่าหรับ Dilution risk ต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า ดังนี้ 

  5.10.1  ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดกลุ่มลูกหนี้ (Pool) โดยแบ่งตามลักษณะหรือคุณสมบัติที่
เหมือนกันเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการประมาณค่า PD และค่า LGD (หรือค่า EL) ส่าหรับ  
Default risk และค่า EL ส่าหรับ Dilution risk นอกจากนี้ ข้อมูลและวิธีที่ใช้ในการประมาณค่า PD 
ค่า LGD และค่า EL ของกลุ่มลูกหนี้ที่รับซื้อมาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าในการประมาณค่า
ส่าหรับลูกหนี้รายย่อย  

  5.10.2  ธนาคารพาณิชย์ควรน่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของลูกหนี้ที่ 
รับซื้อมา มาใช้ประกอบการพิจารณาในการประมาณการ ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลของกลุ่มลูกหนี้ 
ที่มีลักษณะคล้ายกันที่ได้จากผู้ขาย จากแหล่งข้อมูลภายนอก หรือเป็นข้อมูลภายในธนาคารพาณิชย์เอง 
เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขายเป็นไปตามท่ีตกลงร่วมกัน 
โดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องประเภท จ่านวน ยอดหนี้และคุณภาพของลูกหนี้ที่รับซื้อมา  

  5.10.3  ธนาคารพาณิชย์ที่รับซื้อลูกหนี้มาต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจ
ได้ว่าเงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้จ่ายล่วงหน้าไปให้แก่ผู้ขายนั้นสามารถเรียกช่าระคืนได้จากการขายกลุ่ม
ลูกหนี้หรือเรียกเก็บจากลูกหนี้ที่รับซื้อมา โดยธนาคารพาณิชย์จะใช้วิธี Top-down ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้
ที่รับซื้อมามีลักษณะตามที่ก่าหนดในเอกสารแนบ 4 และธนาคารพาณชิย์ต้องสามารถด่าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ 

   (1) การบังคับได้ตามกฎหมาย  

    (1.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการที่ท่าให้มั่นใจได้ว่า ธนาคาร
พาณิชย์มีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิได้รับช่าระจากลูกหนี้ที่รับซื้อมาในทุกกรณีท่ีคาดการณ์ได้ รวมถึงกรณีที่
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินอยู่ในสถานะที่มีปัญหาทางการเงินหรือล้มละลาย  

    (1.2) ในกรณีที่ลูกหนี้ที่รับซื้อมาช่าระเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียก
เก็บเงินโดยตรง ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่่าเสมอว่าได้มีการโอนเงินที่ได้รับช่าระให้
ธนาคารพาณิชย์ครบถ้วนเต็มจ่านวนและเป็นไปตามสัญญา รวมทั้งกรรมสิทธิ์และสิทธิได้รับช่าระจาก
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ลูกหนี้ที่รับซื้อมาจะต้องได้รับการคุ้มครองเพ่ือไม่ให้มีการช่าระเงินล่าช้าอย่างมีนัยส่าคัญ  
อันเนื่องมาจากการที่ลูกหนี้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย (Bankruptcy stays) หรือกรณีมี 
ข้อโต้แย้งทางกฎหมาย (Legal challenge) 

   (2) ประสิทธิภาพของระบบการติดตาม 

    ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถติดตามคุณภาพของลูกหนี้ที่รับซื้อมา  
และฐานะการเงินของผู้ขายและผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินได้ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 

    (2.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของ
ลูกหนี้ที่รับซื้อมากับฐานะการเงินของผู้ขายและผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน และต้องก่าหนดนโยบายหรือ
กระบวนการที่จะป้องกันการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมายขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คุณภาพของลูกหนี้ที่
รับซื้อมาและฐานะการเงินของผู้ขายและผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินมีความสัมพันธ์ที่สูงเกินไป (High 
correlation) ซึ่งรวมทั้งก่าหนดให้มีการจัดท่า Rating ส่าหรับผู้ขายและผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินด้วย 

    (2.2) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีนโยบายหรือกระบวนการที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ก่าหนดผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และต้องมีการตรวจสอบผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องของรายงานที่จัดท่าโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน ตรวจหาการทุจริตหรือจุดอ่อน
ด้านการปฏิบัติการ และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของนโยบายการให้เครดิตของผู้ขายและนโยบาย
หรือกระบวนการในการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน ซึ่งธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่า
รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

    (2.3) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีความสามารถในการประเมินคุณลักษณะของ
กลุ่มลูกหนี้ที่รับซื้อมาในประเด็นต่อไปนี้   

     (2.3.1) การจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายไปเกินกว่าอัตราการรับซื้อ
ลูกหนี้ (Over-advance)  

     (2.3.2) ประวัติของผู้ขาย เช่น การมีหนี้ที่ค้างช่าระ เป็นต้น   

     (2.3.3) ข้อตกลงในการช่าระเงิน  

     (2.3.4) ผู้ขายเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์รับ
ซื้อมา (Contra account) หรือไม่ เนื่องจากการมีฐานะเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้อาจท่าให้ลูกหนี้ที่
ธนาคารพาณิชย์รับซื้อมานั้นสามารถหักกลบหนี้กับผู้ขายได้ เป็นผลให้ลูกหนี้ที่รับซื้อมามีภาระหนี้กับ
ผู้ขายลดลงหรือหมดไปจนธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่รับซื้อมารายนั้นได้ 
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    (2.4) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีนโยบายและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพใน
การติดตามการกระจุกตัวของลูกหนี้ที่รับซื้อมารายใดรายหนึ่ง (Single-obligor concentration)  
ทั้งท่ีอยู่ในกลุ่มลูกหนี้เดียวกันและข้ามระหว่างกลุ่มลูกหนี้ที่รับซื้อมา 

    (2.5) ธนาคารพาณิชย์ต้องได้รับรายงานที่ระบุถึงรายละเอียดของอายุ
ลูกหนี้และการลดลงของยอดหนี้ (Dilution) อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การรับซื้อลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และนโยบายในการพิจารณาจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่
ผู้ขายลูกหนี้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามข้อตกลงในการขายลูกหนี้ของผู้ขายและการลดลงของ 
ยอดหนี้ด้วย 

   (3) ประสิทธิภาพของระบบการแก้ปัญหา (Work-out system) 

    การท่างานของระบบการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการใน
การตรวจหาการเสื่อมถอยในฐานะการเงินของผู้ขายและคุณภาพของลูกหนี้ที่รับซื้อมาได้ตั้งแต่ 
ในระยะแรก และต้องจัดการกับปัญหาได้ในลักษณะเชิงรุก โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 

    (3.1) ธนาคารพาณิชย์ควรมีนโยบาย กระบวนการและระบบข้อมูลที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการ 

     (3.1.1) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาของธนาคารพาณิชย์ 
เช่น Covenant การก่าหนดวงเงิน การกระจุกตัว เงื่อนไขท่ีท่าให้ธนาคารพาณิชย์ (ผู้ซื้อ) จะไม่รับซื้อ
ลูกหนี้จากผู้ขายเพ่ิมเติมตามวงเงินที่ตกลงกันไว้ (Early amortization trigger) เช่น เกิดเหตุการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับความเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยส่าคัญของคุณภาพลูกหนี้ที่จะรับซื้อ เป็นต้น 

     (3.1.2) ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายภายในของธนาคารพาณิชย์ 
เช่น อัตราการรับซื้อลูกหนี้ (Advance rate) หรือลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์การรับซื้อ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์
ควรมีระบบที่ใช้ในการติดตามในกรณีที่ลูกหนี้ท่าผิด Covenant หรือกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ผ่อนผัน
ให้แก่ลูกหนี้ที่ท่าผิด Covenant หรือการละเว้นการปฏิบัติตามนโยบายหรือกระบวนการต่าง ๆ  
ที่ธนาคารพาณิชย์ได้ก่าหนดไว้ 

    (3.2) ธนาคารพาณิชย์ควรมีนโยบายและกระบวนการในการอนุมัติ สืบหา 
ติดตามดูแล และแก้ไข กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายไปเกินกว่าอัตราการรับซื้อ
ลูกหนี้ (Over-advance)  

    (3.3) ธนาคารพาณิชย์ควรมีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพในการด่าเนินการกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการหรือกลุ่มลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเสื่อมถอยลง 
เช่น ไม่รับซื้อลูกหนี้จากผู้ขายเพ่ิมเติมตามวงเงินที่ตกลงกันไว้ (Early amortization trigger) 
กฎเกณฑ์ท่ีป้องกันการผิด Covenant และมีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
ในการด่าเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่รับซื้อมาที่มีปัญหา เป็นต้น 
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   (4) ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมหลักประกัน บริหารสินเชื่อหรือเงินสด 

    ธนาคารพาณิชย์ต้องมีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร การดูแลควบคุมลูกหนี้ที่รับซื้อมา การให้สินเชื่อ และการจัดการเงินสด 
โดยเฉพาะเรื่องต่อไปนี้ 

    (4.1) นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องก่าหนดรายละเอียดที่ส่าคัญ 
ในการรับซื้อลูกหนี้ เช่น อัตราการรับซื้อลูกหนี้ หลักประกันที่เข้าเกณฑ์ยอมรับได้ เอกสารที่จ่าเป็น 
เกณฑ์การกระจุกตัว และการจัดการเงินสด เป็นต้น ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ข้างต้นควร
ครอบคลุมปัจจัยที่ส่าคัญทั้งหมด เช่น ค่านึงถึงฐานะการเงินของผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน 
การกระจุกตัวของความเสี่ยง แนวโน้มของคุณภาพลูกหนี้ที่รับซื้อมา และฐานลูกค้าของผู้ขาย 

    (4.2) ระบบภายในต้องช่วยท่าให้มั่นใจได้ว่าการรับซื้อลูกหนี้จะท่าได้ 
ก็ต่อเมื่อมีหลักประกันและเอกสารส่าคัญประกอบเท่านั้น เช่น ใบส่งของ การรับรองการเป็น 
ผู้ให้บริการ หรือเอกสารการขนส่งทางเรือ เป็นต้น 

   (5) การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายในของธนาคาร
พาณิชย์ 

    ธนาคารพาณิชย์ควรมีกระบวนการภายในที่จะประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติภายในของธนาคารพาณิชย์ในเรื่องต่อไปนี้ 

    (5.1) การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายในหรือภายนอกเป็นประจ่าใน 
ทุกขั้นตอนที่ส่าคัญของการรับซื้อลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ 

    (5.2) การตรวจสอบการแบ่งแยกหน้าที่  

     (5.2.1) ระหว่างการประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน  
และการประเมินลูกหนี้  

     (5.2.2) ระหว่างการประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน  
และการสอบทานการประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงิน 

    (5.3) การปฏิบัติงานของหน่วยงาน Back office ว่ามีคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
จ่านวนพนักงาน และระบบงานที่เหมาะสม 
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6.  การทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการ (Validation of internal estimate)  

 6.1 ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการทดสอบความถูกต้องแม่นย่าและความสม่่าเสมอของระบบ 
Internal rating กระบวนการในการให้ Rating และการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงทุกค่า 
รวมทั้งแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระบวนการทดสอบความถูกต้องดังกล่าวสามารถ
ประเมินผลที่ได้จากระบบ Internal rating และการประมาณค่าองค์ประกอบความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม 

 6.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องเปรียบเทียบอัตราการผิดนัดช่าระหนี้ที่เกิดข้ึนจริงกับค่า PD  
ที่ประมาณไว้ส่าหรับแต่ละเกรดของลูกหนี้เป็นประจ่า โดยแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า
อัตราการผิดนัดช่าระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้แตกต่างจากค่าที่ประมาณไว้ในแต่ละเกรดของลูกหนี้ 
อย่างมีนัยส่าคัญ โดยให้ธนาคารพาณิชย์ก่าหนดระดับความมีนัยส่าคัญเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และส่าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB ต้องเปรียบเทียบระหว่างค่า LGD และค่า EAD ที่ประมาณ
ไว้กับค่า LGD และค่า EAD ที่เกิดขึ้นจริงด้วย โดยการเปรียบเทียบดังกล่าวต้องท่าย้อนหลังไปในอดีต
ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะท่าได้ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการและข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และจัดให้มีการปรับปรุง
การวิเคราะห์และการจัดท่าเอกสารให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกปี 

 6.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้เครื่องมือทดสอบเชิงปริมาณอ่ืน ๆ และเปรียบเทียบผลที่ได้
จากการประมาณค่ากับแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง โดยในการวิเคราะห์ ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้
ข้อมลูที่เหมาะสมกับพอร์ตของธนาคารพาณิชย์ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมถึง
ช่วงเวลาที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ การประเมินระบบ Internal rating ของธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ข้อมูล
ในอดีตที่ยาวนาน ซึ่งควรครอบคลุมอย่างน้อย 1 วัฏจักรเศรษฐกิจ  

 6.4 ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าวิธีการทดสอบเชิงปริมาณ
และวิธีการทดสอบแบบอ่ืน ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และต้องมีการบันทึก 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ (ทั้งแหล่งข้อมูลและช่วงระยะเวลาที่ใช้) 
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดและชัดเจนทุกครั้ง 

 6.5 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าเกณฑ์ภายในของธนาคารพาณิชย์ที่ชัดเจน ส่าหรับกรณี 
ที่ค่า PD ค่า LGD และค่า EAD ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากค่าประมาณการอย่างมีนัยส่าคัญที่จะท่าให้
การประมาณค่ามีความไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งท่าให้ธนาคารพาณิชย์ต้องท่าการทบทวนค่าประมาณการโดย
พิจารณาปรับค่าที่ประมาณไว้ให้สูงขึ้นเพ่ือที่จะสะท้อนถึงการผิดนัดช่าระหนี้และค่าความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ก่าหนดนี้ควรพิจารณาถึงวัฏจักรเศรษฐกิจและความผันผวนของ 
อัตราการผิดนัดช่าระหนี้ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วย 

 6.6 กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ค่าองค์ประกอบความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่าหนดแทนการใช้ค่าที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณขึ้นเอง ธนาคารพาณิชย์ควรมีการเปรียบเทียบ 
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ค่า LGD และค่า EAD ที่เกิดขึ้นจริงกับค่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด และควรใช้ค่า LGD และ
ค่า EAD ที่เกิดขึ้นจริงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินหาเงินกองทุนภายใน (Economic capital) ของ
ธนาคารพาณิชย์ด้วย 

 6.7 ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงแนวทางที่พึงปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงเรื่องการทดสอบ
แบบจ่าลองความเสี่ยง ในหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางที่พึงปฏิบัติในการ
บริหารความเสี่ยง  

7.  เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับการใช้ค่า LGD และค่า EAD ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด  

 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี SA ในหัวข้อการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับวิธี SA เกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่่าส่าหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต และเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับการน่าหลักประกัน
ทางการเงินมาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต  

 ส่าหรับการใช้หลักประกันประเภทอ่ืนมาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมเติม  
ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 7.1 หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial  
real estate: CRE) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (Residential real estate: RRE)  

  7.1.1 ค่าจ่ากัดความของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial  
real estate: CRE) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (Residential real estate: RRE)  
ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหลักประกัน  

   (1) CRE และ RRE ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหลักประกันส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล 
สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชนจะต้องมีลักษณะที่เข้าด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้8 

    (1.1) ความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผล 
การด่าเนินงานหรือกระแสเงินสดรับของอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการที่ใช้เป็นหลักประกันอย่าง 
มีนัยส่าคัญแต่ขึ้นอยู่กับกระแสเงินจากแหล่งอ่ืน ๆ 

                                                        
8 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว (Multifamily residential real estate) ที่แมว้่า 
มีลักษณะไม่เข้าเง่ือนไขตามข้อ (1) ข้างต้น เป็นหลักประกันได้เฉพาะกรณีลูกหนี้รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทางการเงิน 
เป็นเจ้าของโครงการ เช่น การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น  
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    (1.2) มูลค่าของหลักประกันที่น่ามาจ่านองต้องไม่ขึ้นอยู่กับผล  
การด่าเนินงานของลูกหนี้ 

    อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นเพียงสถานประกอบการของลูกหนี้เป็นหลักประกันได้ หากความสามารถในการ 
หารายได้ของลูกหนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยตรง 

   (2) CRE และ RRE ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหลักประกันส่าหรับลูกหนี้ภาครัฐบาล 
สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน ไม่รวมถึงหลักประกันของสินเชื่อกลุ่มพิเศษประเภทสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้ (Income producing real estate: IPRE) เนื่องจากหลักประกัน
ของสินเชื่อ IPRE มีลักษณะไม่เข้าเง่ือนไขตามข้อ (1.1) และ (1.2) ข้างต้น  

    อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาอนุญาตให้
หลักประกันของสินเชื่อ IPRE บางประเภท เช่น อาคารส่านักงาน อาคารพาณิชย์ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยได้
หลายวัตถุประสงค์ อาคารพาณิชย์เพื่อการให้เช่า เป็นต้น เป็นหลักประกันในการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตได้ หากธนาคารพาณิชย์มีข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีลักษณะที่มีการพัฒนามานานแล้ว (Well-developed and long-
established) ซึ่งลักษณะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ประกอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้ 

    (2.1) ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทนี้ในส่วนที่มี
หลักประกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดสินเชื่อในแต่ละปี ทั้งนี้ มูลค่าของหลักประกันให้ค่านวณ
โดยใช้มูลค่าท่ีต่่ากว่าระหว่างร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดของหลักประกัน และร้อยละ 60 ของมูลค่า
หลักประกันที่ประเมินจากการก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต (Mortgage-lending-value: MLV)  

    (2.2) ส่วนสูญเสียโดยรวมที่เกิดจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ประเภทนี้ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของยอดสินเชื่อในแต่ละปี   

  7.1.2 เกณฑ์ปฏิบัติส่าหรับหลักประกันประเภท CRE และ RRE  

   CRE และ RRE ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เป็นหลักประกันได้ 
นอกจากจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามข้อ 7.1.1 แล้ว ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถบังคับหลักประกันได้ตามกฎหมาย โดยต้องมี
สิทธิเหนือหลักประกันนั้น และต้องด่าเนินการยื่นฟ้องตามกฎหมายในเวลาที่เหมาะสม 

   (2) ให้ธนาคารพาณิชย์ก่าหนดมูลค่าหลักประกันต่่ากว่าหรือเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมในปัจจุบันของอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งหมายความว่า ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถ 
ใช้ตกลงซื้อขายกันได้ระหว่างผู้เต็มใจซื้อกับผู้เต็มใจขาย ณ วันที่ท่าการประเมินราคาหรือท่าการ 
ตีราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายปกติที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน 
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   (3) ให้ธนาคารพาณิชย์ประเมินมูลค่าหลักประกันตามหลักเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ใน
แนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช่าระหนี้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ควร
ประเมินมูลค่าหลักประกันให้ถี่กว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดในกรณีท่ีสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส่าคัญ หรือเม่ือมีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าหลักประกันนั้นอาจมีมูลค่าลดลง
อย่างมีนัยส่าคัญเม่ือเทียบกับราคาตลาด หรือเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจใช้
วิธีทางสถิติเพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหลักประกันอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยส่าคัญ เช่น การอ้างอิงดัชนี
ราคาที่อยู่อาศัย การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 

   (4) กรณีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์เป็นการจดจ่านองตั้งแต่ล่าดับสอง 
ลงไป ให้ธนาคารพาณิชย์นับรวมยอดหนี้คงค้างของเจ้าหนี้ที่จดจ่านองล่าดับหนึ่งและทุกล่าดับที่
เหนือกว่าล่าดับของธนาคารพาณิชย์รวมในการค่านวณหาสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อยอดหนี้ 
คงค้าง (C/E) ซึ่งจะส่งผลต่อการน่าค่าดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับค่า C* (หมายความว่า สัดส่วนขั้นต่่า
ของมูลค่าหลักประกัน (C) ต่อมูลค่ายอดหนี้ (E) ที่จะถือว่ายอดหนี้ดังกล่าวมีหลักประกัน) และค่า C** 
(หมายความว่า สัดส่วนขั้นต่่าของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่ายอดหนี้ที่จะถือว่ายอดหนี้ดังกล่าว 
มีหลักประกันเต็มจ่านวนและสามารถใช้ค่า LGD ตามท่ีก่าหนดได้) ในเอกสารแนบ 1  

   (5) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการบริหารหลักประกันตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

    (5.1) ให้ธนาคารพาณิชย์ก่าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับประเภท 
ของ CRE และ RRE ที่จะยอมรับให้เป็นหลักประกัน และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน 

    (5.2) ให้ธนาคารพาณิชย์ก่าหนดวิธีการเพื่อที่จะท่าให้มั่นใจได้ว่า
อสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้ใช้เป็นหลักประกันนั้นมีการท่าประกันภัยอย่างเหมาะสม 

    (5.3) ให้ธนาคารพาณิชย์ก่าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
ว่ามีเจ้าหนี้หรือผู้เกี่ยวข้องรายอ่ืนที่มีสิทธิได้รับช่าระหนี้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันก่อน
ธนาคารพาณิชย์หรือไม่ เช่น ภาษีท่ีต้องจ่ายให้ทางการ เป็นต้น 

    (5.4) ให้ธนาคารพาณิชย์มีการติดตามสภาพของหลักประกันว่ามีความเสี่ยง 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น มีวัตถุมีพิษอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นต้น 

 7.2 Receivable 

  7.2.1 ค่าจ่ากัดความของ Receivable ที่เข้าเกณฑ์การเป็นหลักประกัน  

   Receivable ที่เข้าข่ายเป็นหลักประกันในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต 
ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตได้ หมายความว่า ลูกหนี้การค้าหรือลูกหนี้การเงินของลูกหนี้
ของธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุตามสัญญา (Original maturity) ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที่เกิด
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จากการขายสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ และลูกหนี้ทั่วไปที่เกิดจากการให้เครดิตแก่ผู้จัดซื้อสินค้า 
ผู้ขายวัตถุดิบ ผู้เช่า รัฐบาล องค์กรของรัฐ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่รวมลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(Securitisation) หรืออนุพันธ์ด้านเครดิต 

7.2.2 เกณฑ์ปฏิบัติส่าหรับหลักประกันประเภท Receivable 

   (1) เกณฑ์ปฏิบัติด้านกฎหมาย   

    (1.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการด่าเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับหลักประกันที่มีความชัดเจน ท่าให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิในกระแสเงินที่ได้รับจาก
หลักประกัน 

    (1.2) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีบุริมสิทธิเหนือหลักประกันนั้นตามข้อกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

    (1.3) เอกสารหรือหลักฐานประกอบต้องมีผลผูกพันตามกฎหมายกับ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารพาณิชย์ต้องท่าการทบทวนหรือตรวจสอบการมีผลผูกพันตามกฎหมาย
อย่างสม่่าเสมอ 

    (1.4) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการก่าหนดกระบวนการจัดการหลักประกัน
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินจากหลักประกันได้ภายในเวลาอัน
เหมาะสม ในกรณีผู้กู้มีปัญหาทางการเงินหรือผิดนัดช่าระหนี้ ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิตามกฎหมาย 
ที่จะขาย Receivable ที่เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของผู้กู้ให้แก่ผู้อ่ืน โดยไม่ต้องขอความยินยอม
จากผู้กู้ก่อน 

   (2) เกณฑ์ปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง   

    (2.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้าน
เครดิตของ Receivable ที่เป็นหลักประกัน โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ของผู้กู้ และประเภทธุรกิจของ Receivable ที่เป็นหลักประกันนั้น รวมทั้งทบทวนนโยบายการให้
เครดิตของผู้กู้ว่ามีความน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผล 

    (2.2) การก่าหนดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ต่อมูลค่าของ Receivable  
ที่เป็นหลักประกันต้องท่าอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงปัจจัยเรื่องต้นทุนในการเรียกเก็บหนี้ 
หลักประกันมีการกระจุกตัวอยู่ที่ Receivable ที่เป็นหลักประกันรายใดรายหนึ่งหรือไม่ หรือการให้
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีการกระจุกตัวอยู่ที่ผู้กู้รายใดรายหนึ่งหรือไม่ 
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    (2.3) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการติดตามที่เหมาะสมกับประเภท
ของหลักประกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่การจัดท่ารายละเอียดและการวิเคราะห์หลักประกัน อาทิ  
การนับอายุ การตรวจสอบหลักประกันและการกระจุกตัวในกลุ่ม Receivable ที่ถือเป็นหลักประกัน 
การตรวจสอบกระแสเงินที่ได้รับ การวิเคราะห์ฐานะการเงินของผู้กู้  

    (2.4) Receivable ที่น่ามาเป็นหลักประกันไม่ควรมีความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของผู้กู้ ในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส่าคัญ เช่น ฐานะของ 
Receivable ที่เป็นหลักประกันขึ้นอยู่กับผลการด่าเนินงานของผู้กู้ หรือ Receivable ที่เป็น
หลักประกันและผู้กู้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ควรค่านึงถึงความเสี่ยงดังกล่าว 
ในการก่าหนดสัดส่วนของหลักประกันที่พึงมีเทียบกับยอดหนี้ (Margin) ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ใช้บริษัทหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้มาเป็นหลักประกัน 

    (2.5) ธนาคารพาณิชย์ควรมีกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
ติดตามการช่าระเงินของ Receivable ที่เป็นหลักประกันในกรณีเกิดปัญหาทางการเงิน 

 7.3 หลักประกันประเภทอ่ืน 

  7.3.1 ค่าจ่ากัดความของหลักประกันประเภทอ่ืนที่เข้าเกณฑ์การเป็นหลักประกัน  

   หลักประกันประเภทอ่ืน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็น
หลักประกันเพ่ิมเติมในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
ต้องเข้าด้วยเงื่อนไข 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ 

   (1) มีตลาดที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อขายหลักประกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   (2) มีราคาตลาด เพ่ือให้มั่นใจว่ามูลค่าหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ 
ไม่แตกต่างจากราคาตลาดมากนัก 

   ปัจจุบัน หลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็นหลักประกัน
ประเภทอ่ืน ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องบิน และสินค้าเกษตรที่มีการซื้อขายในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ตสล.) 

  7.3.2 เกณฑ์ปฏิบัติส่าหรับหลักประกันประเภทอ่ืน  

   ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้หลักประกันประเภทอ่ืนในการปรับลดความเสี่ยงด้าน
เครดิตได้ โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 7.1.2 และเกณฑ์ที่ก่าหนดเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสิทธิเรียกร้องล่าดับหนึ่งที่จะได้รับกระแสเงินจาก
หลักประกันเป็นรายแรกก่อนเจ้าหนี้อ่ืนยกเว้นเจ้าหนี้ด้านภาษี (กรมสรรพากร) 
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   (2) สัญญากู้ต้องระบุถึงรายละเอียดเฉพาะของหลักประกัน รวมถึงความถี่ และ
วิธีในการประเมินราคา  

   (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าประเภทหลักประกัน นโยบายและแนวปฏิบัติ
ของหลักประกันแต่ละประเภทเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
เพ่ือให้ตรวจสอบได้  

   (4) นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ระบุถึงหลักประกันที่เรียกจาก
ลูกหนี้ต้องสัมพันธ์กับยอดเงินให้สินเชื่อ ความสามารถในการขายหลักประกัน ความสามารถใน 
การประเมินราคาหรือมูลค่าตลาดได้อย่างสมเหตุสมผล และความถี่ในการประเมินราคาและ  
ความผันผวนของราคาหลักประกัน รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ต้องมีขั้นตอนการประเมินราคาเป็นระยะ
เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปรับราคาหลักประกันขึ้นลงให้เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความล้าสมัยหรือ 
การเสื่อมค่าของหลักประกันด้วย 

   (5) ในขั้นตอนของการประเมินราคาหลักประกันที่เป็นสินค้าคงคลัง 
(Inventory) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของหลักประกันด้วย 

8.  เกณฑ์ปฏิบัติส่าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Requirements for recognition of leasing)  

 8.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าส่าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

  หลักประกันส่าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เกณฑ์ปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับหลักประกันประเภท CRE และ RRE ตามข้อ 7.1.2 หรือหลักประกันประเภทอ่ืน 
ตามข้อ 7.3.2 ตามแต่กรณี รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

  8.1.1 ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้เช่าต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีในเรื่องที่
เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน อายุของทรัพย์สิน การเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน 

  8.1.2 ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้เช่ามีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมาย  
และสามารถใช้สิทธิของผู้ให้เช่าได้ในเวลาอันเหมาะสม 

  8.1.3 อัตราการตัดจ่าหน่ายค่าเช่าทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ต้องไม่แตกต่างจาก
อัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินมากเกินไป จนท่าให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตลง
มากกว่าความเป็นจริง 
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 8.2 วิธีการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

  การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจการให้เช่าแบบ 
ลีสซ่ิง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

 8.2.1 การให้เช่ากรณีไม่มี Residual value risk9 

   ให้ธนาคารพาณิชย์ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับลูกหนี้ประเภทนี้ 
โดยเปรียบเสมือนธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อแก่ผู้เช่าและมีหลักประกันเป็นสินทรัพย์ที่ให้เช่า และให้ใช้
สูตรการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประเภทของผู้เช่า โดยหลักประกันที่จะน่ามาใช้ในการ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ต้องเข้าเง่ือนไขตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดในเรื่องการ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย 

  8.2.2 การให้เช่ากรณีมี Residual value risk  

   ให้ธนาคารพาณิชย์ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับลูกหนี้ประเภทนี้ 
โดยแบ่งการค่านวณออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

   (1) สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับ Default risk  

    ให้ธนาคารพาณิชย์ค่านวณค่า EAD จากผลรวมของกระแสเงินค่าเช่าที่ 
ผู้เช่าต้องจ่ายให้ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่า คิดลดด้วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการค่านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประเภทของผู้เช่า ซ่ึงใช้ค่า PD ของผู้เช่า และค่า LGD ตามวิธีที่ธนาคาร
พาณิชย์เลือกใช้   

   (2) สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับ Residual value risk 

    ให้ธนาคารพาณิชย์ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยน่ามูลค่าซาก 
คูณด้วยน้่าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100 

9.  การค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน  

 9.1 การใช้วิธีแบบจ่าลองภายใน (Internal models market-based approach)  

  ธนาคารพาณิชย์ที่จะใช้วิธีแบบจ่าลองภายในในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส่าหรับฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าธนาคารพาณิชย์
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มใช้และปฏิบัติ

                                                        
9 Residual value risk หมายความว่า ความเส่ียงที่เกิดจากความเสียหายจากการที่มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ให้เช่าลดลงต่่ากว่า
มูลค่าซาก (Residual value) ของทรัพย์สินที่ประมาณไว้ ณ วันเร่ิมต้นของการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
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ได้อย่างสม่่าเสมอ อย่างไรก็ดี ถ้าธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าได้ 
อย่างต่อเนื่อง ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท่าแผนงานที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์ได้โดยเร็วเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและต้องน่าแผนงานดังกล่าวมาใช้ในเวลาอันควร ในระหว่าง
ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Simple risk weight ในการค่านวณ 
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตไปก่อน 

 9.2 การคา่นวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตและการกา่หนดค่าความเสี่ยง  
(Risk weighted asset calculation and risk quantification)  

  เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าเชิงปริมาณส่าหรับการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับ
ฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนโดยวิธีแบบจ่าลองภายใน มีดังนี้ 

  9.2.1 ให้ธนาคารพาณิชย์ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส่าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุนโดยใช้ค่าความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างเฉียบพลัน 
(Instantaneous shock) ซึ่งก่าหนดให้มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างผลตอบแทนรายไตรมาสของฐานะ 
ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน กับผลตอบแทนรายไตรมาสของการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
ความเสี่ยง (Risk-free rate) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 (One-tailed confidential 
interval)  

  9.2.2 ค่าความเสียหายที่ประมาณได้ตามข้อ 9.2.1 ควรครอบคลุมสถานการณ์ 
ความผันผวนในทางลบของภาวะตลาดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ที่เกิด
จากฐานะตราสารทุน ทั้งนี้  

   (1) ข้อมูลที่ใช้ในการค่านวณต้องเป็นข้อมูลย้อนหลังที่ยาวนานเพียงพอและ
สามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์จากการมีฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนได้ เพื่อให้
การค่านวณค่าความเสียหายมีความน่าเชื่อถือทางสถิติ โดยไม่ใช้เพียงดุลยพินิจอย่างเดียว  

   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของราคา (Shock) ที่ใช้ในแบบจ่าลอง จะท่าให้ค่าประมาณการที่ได้สามารถครอบคลุม
ความเสียหายในระยะยาวหรือทั้งรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ  

   (3) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ยาวเพียงพอ เช่น ไม่ครอบคลุมถึง
ช่วงเวลาที่ราคาตลาดของตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถืออยู่ลดลงอย่างมีนัยส่าคัญ เป็นต้น ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะถือว่าค่าความเสียหายที่ประมาณได้ดังกล่าวมีค่าต่่ากว่าที่ควรจะเป็น เว้นแต่
ธนาคารพาณิชย์มีหลักฐานที่จะสนับสนุนได้ว่ามีการปรับปรุงแบบจ่าลองหรือปรับข้อมูลอย่าง
เหมาะสมเพ่ือรองรับปัญหาดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ค่าประมาณที่ได้จากแบบจ่าลองมีความสมจริงและ
รัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวต้องเกิดจากกระบวนการคิดและวิเคราะห์ที่มีการพัฒนามา
อย่างดีและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
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   (4) ในการสร้างแบบจ่าลอง Value-at-risk (VaR) ส่าหรับประมาณค่า 
ความเสียหายรายไตรมาสที่อาจจะเกิดขึ้น ธนาคารพาณิชย์อาจใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาสหรือใช้ข้อมูล
ที่ถ่ีกว่ารายไตรมาสแล้วแปลงข้อมูลนั้นให้เป็นข้อมูลรายไตรมาสโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสม ซึ่งมี
หลักฐานสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ การแปลงข้อมูลดังกล่าวต้องเกิดจากกระบวนการคิดและวิเคราะห์
ที่มีการพัฒนามาอย่างดีและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

   (5) กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์มีข้อมูลและเทคนิคในการประมาณค่าท่ีจ่ากัด  
ซึ่งเป็นผลให้ค่าประมาณการที่ได้รับจากวิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่มีคุณภาพ ธนาคารพาณิชย์ต้อง 
ปรับเพิ่มค่าความเสียหายที่ก่าหนดได้จากแบบจ่าลองให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการประมาณ 
ค่าความเสียหายที่ต่่ากว่าความเป็นจริง 

  9.2.3 ธนาคารพาณิชย์อาจใช้แบบจ่าลอง VaR ประเภทใดก็ได้ เช่น ประเภท 
Variance-covariance ประเภท Historical simulation หรือประเภท Monte Carlo simulation  
แต่แบบจ่าลองที่ใช้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส่าคัญทุกประเภทจากการถือครองฐานะ 
ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนได้ทั้ง General market risk และ Specific risk ทั้งนี้ แบบจ่าลองที่ใช้ 
ต้องสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีตได้อย่างเพียงพอ และค่านึงถึงทั้งขนาด 
และการเปลี่ยนแปลงของการกระจุกตัวของพอร์ต รวมถึงภาวะตลาดขาลงด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ 
ในการประมาณค่าต้องเป็นตัวแทนที่ดี ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเสี่ยงจากฐานะที่เกี่ยวข้องกับ 
ตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่จริง 

  9.2.4 ธนาคารพาณิชย์อาจจะใช้เทคนิคของแบบจ่าลองต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์จ่าลองในอดีต (Historical scenario analysis) ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส่าหรับฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน โดยธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เห็นว่าวิธีการและผลลัพธ์ที่ได้สามารถค่านวณค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ระดับ 
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 (One-tailed confidential interval) ตามท่ีก่าหนดในข้อ 9.2.1 ได้ 

  9.2.5 ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้แบบจ่าลองท่ีเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงและ 
ความซับซ้อนของฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์
มีฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่มูลค่ามีความสัมพันธ์แบบ Non-linear กับราคาตราสารทุนอ้างอิง 
ในสัดส่วนที่มีนัยส่าคัญ เช่น อนุพันธ์ด้านตราสารทุน ตราสารแปลงสภาพ (Convertible) เป็นต้น 
ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้แบบจ่าลองท่ีสามารถประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับฐานะนั้น ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

  9.2.6 ธนาคารพาณิชย์อาจพิจารณาใช้ค่าสหสัมพันธ์ของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ในการประเมินค่าความเสี่ยงภายในของธนาคารพาณิชย์ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการใช้แบบจ่าลองที่ใช้ค่าสหสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
(Explicit correlation) เช่น Variance/covariance VaR ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการบันทึกเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและมีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (Empirical analysis) สนับสนุน นอกจากนี้ 
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ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสหสัมพันธ์ 
(Implicit correlation assumption) ที่ใช้ด้วย โดยจะสอบทานเอกสารประกอบการจัดท่า
แบบจ่าลองและวิธีการทางเทคนิคท่ีใช้ 

  9.2.7 กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้วิธีการเทียบเคียง (Mapping) ฐานะที่เก่ียวข้องกับ 
ตราสารทุนต่าง ๆ กับตราสารทุนที่เป็นตัวแทน (Proxy) หรือดัชนีราคาตลาด หรือปัจจัยความเสี่ยงอ่ืน 
ธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน มีเหตุผล และอยู่บนหลักการที่เป็นไปได้ รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีการบันทึกวิธีการและกระบวนการเทียบเคียงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักฐานสนับสนุน
ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ (Empirical evidence) นอกจากนี้ การน่าดุลยพินิจขอผู้ช่านาญการ
มาพิจารณารวมกับวิธีเทคนิคเชิงปริมาณท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ในการประมาณค่าความผันผวนของ
ผลตอบแทนต้องค่านึงถึงข้อมูลเกี่ยวข้องที่ส่าคัญทั้งหมดด้วย 

  9.2.8 ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ Factor model แบบปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัย
ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์ เช่น เป็นตราสารทุนที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ตราสารทุนนั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใด เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคาร
พาณชิย์มีสิทธิในการตัดสินใจเลือกปัจจัย โดยต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าปัจจัยดังกล่าว
มีความเหมาะสมส่าหรับการใช้ในแบบจ่าลองด้วยการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (Empirical analysis)  
ว่าปัจจัยดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส่าคัญได้ทั้ง General market risk และ Specific risk 

  9.2.9 ในการประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนของฐานะที่เก่ียวข้องกับ 
ตราสารทุนธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ข้อมูลและวิธีการที่เก่ียวข้องที่ส่าคัญ โดยธนาคารพาณิชย์อาจใช้
ข้อมูลภายในซึ่งผ่านการทบทวนโดยอิสระ หรือข้อมูลจากภายนอก หรือการจัดท่าฐานข้อมูลร่วมก็ได้ 
ทั้งนี้ จ่านวนของฐานะความเสี่ยงในกลุ่มตัวอย่าง และช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าต้องมี
เพียงพอที่จะท่าให้ธนาคารพาณิชย์มีความมั่นใจว่าค่าท่ีประมาณได้มีความถูกต้องและแม่นย่า 
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการจ่ากัดความเอนเอียงที่อาจเกิดข้ึนจาก
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling bias) และความเอนเอียงที่เกิดขึ้นจากความอยู่รอดของกลุ่มตัวอย่าง 
(Survivorship bias) ในการประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทน 

  9.2.10 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีครบถ้วนและน่าเชื่อถือ 
โดยธนาคารพาณิชย์ควรพิจารณาความผันผวนของราคาที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์จ่าลอง
เหตุการณ์ท่ีสมมติขึ้น (Hypothetical scenario) หรือสถานการณ์จ่าลองเหตุการณ์ในอดีต  
(Historical scenario) ซึ่งสะท้อนถึงค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst-case loss) 
จากฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์ทั้งตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และตราสารทุนอ่ืน ๆ และอย่างน้อยที่สุด ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณา
ถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เกินกว่าระดับความเชื่อมั่นที่ก่าหนดในแบบจ่าลอง  
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 9.3 กระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง (Risk management process and 
control) 

  แนวปฏิบัติภายในของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของฐานะ 
ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารควรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก่าหนด นอกจากนี้ ในการพัฒนาและน่าแบบจ่าลองมาใช้ในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงนั้น 
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแบบจ่าลองและ
กระบวนการพัฒนาแบบจ่าลองดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องครอบคลุมใน 
เรื่องต่อไปนี้ 

  9.3.1 แบบจ่าลองที่ใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
และการบริหารความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในบัญชีเพ่ือการธนาคารของธนาคาร
พาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องใช้แบบจ่าลองดังกล่าวเพ่ือ  

   (1) ก่าหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่่า (Investment hurdle rate) ของ 
การลงทุนและประเมินทางเลือกของการลงทุน  

   (2) ประเมินผลการด่าเนินงานของพอร์ตตราสารทุน  

   (3) จัดสรรเงินกองทุนส่าหรับฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนและเพ่ือประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์มีอยู่ (Internal Capital Adequacy Assessment Process: 
ICAAP) โดยอ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารก่ากับดูแลเงินกองทุน 
โดยทางการ (Pillar 2) 

   นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรจะแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ่าลองมี
บทบาทส่าคัญในกระบวนการบริหารการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ เช่น แสดงไว้ในรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการการลงทุน เป็นต้น 

  9.3.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบการบริหาร และกระบวนการควบคุมเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่ามีการสอบทานทุกองค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาแบบจ่าลองอย่างเป็นอิสระและ
สม่่าเสมอ ได้แก่ การอนุมัติการทบทวนแบบจ่าลอง การตรวจสอบข้อมูล Input ของแบบจ่าลองและ
ค่าประมาณการต่าง ๆ ที่ได้จากแบบจ่าลอง นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส่าคัญเป็นพิเศษ
กับการใช้เทคนิคการเทียบเคียง (Mapping) การใช้ตัวแทน (Proxy) และองค์ประกอบที่ส่าคัญอ่ืน ๆ 
ของแบบจ่าลอง ทั้งนี้ ในการทบทวนนั้น ธนาคารพาณิชย์ควรจะประเมินความถูกต้องแม่นย่า  
ความสมบูรณ์และความเหมาะสมของข้อมูล Input และผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ่าลอง ตลอดจนค้นหา
และจ่ากัดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากข้อบกพร่องของแบบจ่าลอง โดยการทบทวนดังกล่าว
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ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk control) ที่เป็นอิสระ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือบุคคลภายนอก 

  9.3.3 ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบและกระบวนการที่เพียงพอในการติดตาม
เพดานของการลงทุนและระดับความเสี่ยงของฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน 

  9.3.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและน่าแบบจ่าลองมาใช้ต้องเป็นอิสระ 
จากหน่วยงานที่ท่าหน้าที่บริหารการลงทุน 

  9.3.5 หน่วยงานทุกหน่วยที่มีความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งส่วนใดของ
กระบวนการพัฒนาแบบจ่าลองต้องมีคุณสมบัติและความสามารถท่ีดีเพียงพอ โดยผู้บริหาร 
ต้องจัดให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและความสามารถเพียงพอ 

 9.4 การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ่าลองและการจัดให้มีเอกสารประกอบการใช้
แบบจ่าลอง (Validation and documentation) 

  ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้แบบจ่าลองในการค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตต้องมี  
1) ระบบการทดสอบความถูกต้องแม่นย่าและความสม่่าเสมอของแบบจ่าลอง รวมทั้งข้อมูล Input  
ที่ใช้ในแบบจ่าลอง 2) บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงองค์ประกอบที่ส่าคัญของแบบจ่าลองและ
กระบวนการพัฒนาแบบจ่าลอง 3) หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอิสระภายในธนาคาร
พาณิชย์ซ่ึงท่าหน้าที่สอบทานการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ่าลอง 

  ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสอบทานกระบวนการพัฒนาแบบจ่าลอง ระบบที่ใช้
ในการทดสอบแบบจ่าลอง พร้อมกับเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกธนาคารพาณิชย์ 

  9.4.1 การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ่าลอง (Validation) 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบการทดสอบความถูกต้องและ 
ความสม่่าเสมอของแบบจ่าลองและกระบวนการพัฒนาแบบจ่าลอง นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ 
ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระบวนการทดสอบความน่าเชื่อถือที่ใช้นั้นสามารถ
ประเมินความสามารถของแบบจ่าลองและกระบวนการพัฒนาแบบจ่าลองได้อย่างน่าเชื่อถือ 

   (2) ธนาคารพาณิชย์ต้องเปรียบเทียบผลก่าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงกับ 
ค่าท่ีประมาณได้จากแบบจ่าลองเป็นระยะ ๆ และแสดงให้เห็นว่าผลก่าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงนั้น
อยู่ในช่วงของค่าที่ประมาณไว้ โดยเปรียบเทียบย้อนหลังไปในอดีตให้นานที่สุดเท่าที่จะท่าได้ โดยต้อง
บันทึกผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการปรับปรุงการวิเคราะห์และ
บันทึกผลดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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   (3) ธนาคารพาณิชย์ควรจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการทดสอบเชิงปริมาณอ่ืน ๆ 
และจากการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายนอกธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
พอร์ตการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ย้อนหลังไปในอดีตให้ครอบคลุมอย่างน้อย 1 วัฏจักรเศรษฐกิจ 
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่่าเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้
เห็นถึงความสม่่าเสมอของวิธีการทดสอบเชิงปริมาณและข้อมูลที่ใช้ รวมทั้งต้องมีการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงวิธีประมาณการหรือข้อมูลที่ใช้ (ทั้งแหล่งที่มาของข้อมูลและระยะเวลาของข้อมูล)  
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

   (4) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้แบบจ่าลองภายในจะต้องจัดท่ามาตรฐานในการ 
สอบทานแบบจ่าลองที่ชัดเจนและครบถ้วน  เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือ
ของแบบจ่าลองอย่างสม่่าเสมอโดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับค่าท่ีประมาณได้ เพ่ือน่าผลที่
ได้มาปรับปรุงแบบจ่าลองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ มาตรฐานในการสอบทานแบบจ่าลองจะต้องค่านึงถึง
ภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนโดยรวมของผลตอบแทนจากการมีฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน  
นอกจากนี้ การปรับปรุงแบบจ่าลองตามผลของการสอบทานจะต้องมีการจัดท่าเป็นเอกสารอย่าง
ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบทานแบบจ่าลองของธนาคารพาณิชย์ 

   (5) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธีแบบจ่าลองภายในต้องสร้างและเก็บรักษา
ฐานข้อมูลผลตอบแทนจากการมีฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนรายไตรมาสที่เกิดขึ้นจริงและ 
ค่าท่ีได้จากการประมาณการของแบบจ่าลอง เพื่อน่าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดท่า Backtesting 
ของค่าประมาณการความเสียหายอย่างสม่่าเสมอ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ควรมีการจัดท่า 
Backtesting ของค่าประมาณการความผันผวน (Volatility estimate) และค่าตัวแทน (Proxy) ที่ใช้ 
ในแบบจ่าลองด้วย ทั้งนี้ ผู้ตรวจการสถาบันการเงินอาจก่าหนดเป็นรายกรณีให้ธนาคารพาณิชย์ 
ปรับ (Scale) ค่าประมาณการล่วงหน้าส่าหรับแต่ละไตรมาสให้เป็นค่าประมาณการล่วงหน้าส่าหรับ
ช่วงเวลาที่สั้นกว่า รวมทั้งเก็บข้อมูลจริงและจัดท่า Backtesting ส่าหรับช่วงเวลาที่สั้นกวา่ดังกล่าว 

  9.4.2 การจัดให้มีเอกสารประกอบการใช้แบบจ่าลอง 

   ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่แสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าแบบจ่าลอง 
มีความสามารถในการพยากรณ์ได้เป็นอย่างดีและการใช้ผลที่ได้จากแบบจ่าลองดังกล่าวจะไม่บิดเบือน
การประมาณค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการบันทึกหรือมีเอกสาร
เป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับปัจจัยส่าคัญท่ีใช้ในแบบจ่าลองและกระบวนการพัฒนาแบบจ่าลอง 
รวมทั้งรายละเอียดการใช้งาน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า 
ธนาคารพาณิชย์ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนดทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ รวมทั้งต้องอธิบายถึงวิธีการใช้แบบจ่าลองตามประเภทของพอร์ต วิธีที่ใช้ใน 
การประมาณค่า ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาแบบจ่าลอง การอนุมัติและ
ทบทวนแบบจ่าลอง ทั้งนี้ เอกสารประกอบการใช้แบบจ่าลองต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
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   (1) ธนาคารพาณิชย์ต้องบันทึกเหตุผลในการเลือกใช้แบบจ่าลองนั้นและ
สามารถแสดงให้เห็นว่าแบบจ่าลองและกระบวนการใช้งานแบบจ่าลองให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและ
สามารถสื่อความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนได้ และมีการทบทวน
แบบจ่าลองและกระบวนการพัฒนาแบบจ่าลองเป็นระยะ ว่ายังคงใช้ได้กับพอร์ตในปัจจุบันของ
ธนาคารพาณิชย์และสภาวการณ์ภายนอก นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบจ่าลองหรือ
กระบวนการใช้งานแบบจ่าลองหลังจากท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าไปตรวจสอบในครั้งก่อน
ธนาคารพาณิชย์ต้องบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลง
แบบจ่าลอง เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายในของธนาคารพาณิชย์ในการทบทวนแบบจ่าลองด้วย  

   (2) ในการจัดท่าเอกสารประกอบการใช้แบบจ่าลองธนาคารพาณิชย์ควร
ด่าเนินการดังต่อไปนี้ 

    (2.1) เอกสารควรระบุถึงรายละเอียดของทฤษฎี สมมติฐานที่ใช้ หลักการ
ทางคณิตศาสตร์ หรือการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ (Empirical analysis) ที่ใช้ในการก่าหนดค่าตัวแปร
ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการ 

    (2.2) ธนาคารพาณิชย์ควรจัดให้มีกระบวนการทางสถิติท่ีเข้มงวด  
เพ่ือทดสอบการเลือกใช้ค่าตัวแปร 

    (2.3) เอกสารควรระบุถึงสถานการณ์ท่ีอาจท่าให้แบบจ่าลองท่างานอย่างไม่
มีประสิทธิผล 

   (3) กรณีมีการใช้วิธีการเทียบเคียง (Mapping) หรือใช้ตัวแทน (Proxy) ของ
พอร์ตฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า
วิธีการเทียบเคียงหรือใช้ตัวแทนที่ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงจากฐานะที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีเอกสารที่แสดงถึงปัจจัย
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น ประเภทธุรกิจ คุณลักษณะของงบดุล สถานที่ตั้ง ระยะเวลาเปิดด่าเนินงาน 
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องแสดงให้เห็นว่าวิธีการเทียบเคียงหรือใช้ตัวแทน 

    (3.1) สามารถเปรียบเทียบได้กับพอร์ตฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ 

    (3.2) มีที่มาจากภาวะเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดในอดีตที่เก่ียวข้องและ 
มีนัยส่าคัญต่อพอร์ตฐานะที่เก่ียวข้องกับตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์ 

    (3.3) สามารถใช้ประมาณค่าความเสี่ยงของฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ของธนาคารพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี 
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10.  การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Disclosure requirement)  

 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่ก่าหนดไว้ใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด่ารงเงินกองทุนส่าหรับ
ธนาคารพาณิชย์  ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจยกเลิกการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ค่านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB ตามความ
เหมาะสมได้ 
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การยื่นขออนุญาตและกรอบการใชวิธี IRB  

 ธนาคารพาณิชยที่จะใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตองไดรับอนุญาต 
จากธนาคารแหงประเทศไทยและผานหลักเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
โดยธนาคารพาณิชยตองใชวิธี IRB ใหครอบคลุมสินทรัพยทุกประเภทและหนวยธุรกิจ1ทุกหนวย 
ที่มีนัยสําคัญ2ทั้งในแงขนาดและลักษณะความเสี่ยงของสินทรัพย (Size and risk profile)  
โดยพิจารณาจากสัดสวนของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดยวิธี IRB ตอสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตทั้งหมด อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยที่เริ่มใชวิธี IRB ภายในระยะเวลาที่กําหนดสามารถ
ทยอยใชวิธี IRB (Phased rollout) ได เน่ืองจากการบังคับใชวิธี IRB ใหครอบคลุมสินทรัพย 
ทุกประเภทและหนวยธุรกิจทุกหนวยที่มีนัยสําคัญในทันทีอาจเปนภาระและสรางตนทุนใหแก 
ธนาคารพาณิชยมากเกินควร 

 ธนาคารพาณิชยที่จะใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตองทดลองคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตและเงินกองทุนข้ันตํ่าตามวิธีใหมขนานกับวิธีเดิม (Parallel calculation) 
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของธนาคารพาณิชย และเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยมั่นใจวาธนาคาร
พาณิชยสามารถใชวิธี IRB ไดจริง  

 เมื่อธนาคารพาณิชยเริ่มใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเพื่อคํานวณ
เงินกองทุนข้ันตํ่าตามกฎหมาย ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนไมตํ่ากวาระดับที่กําหนดใน
ระยะแรกของการใชวิธี IRB (Capital floor) เพื่อปองกันไมใหเงินกองทุนข้ันตํ่าลดลงอยางมีนัยสําคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  

 ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ 
การย่ืนขออนุญาตและกรอบการใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ดังตอไปน้ี 

                                                        
1 หนวยธุรกิจ (Business unit) หมายความวา หนวยงาน นิติบุคคล หรือสายธุรกิจ ฯลฯ ที่มีการบริหารจัดการแยกเปนเอกเทศ 
ในดานกฎหมาย หรือดานการจัดโครงสรางองคกรภายใน โดยอาจใชที่ตั้งทางภูมิศาสตรเปนเกณฑได เชน บริษทัลูก  
หรือ สาขาในตางประเทศของธนาคารพาณิชย  
2 ในการพิจารณาหนวยธุรกิจที่ไมมีนัยสําคัญ ธนาคารพาณิชยสามารถอางอิงเกณฑ ดังนี ้ 

 (1) หนวยงานที่มีความเปนเอกเทศจากหนวยงานอ่ืนภายในธนาคารพาณิชยในดานเทคนิค ดานภูมิศาสตร  
หรือดานการบริหารจัดการ ทําใหไมคุมกับภาระตนทุนที่ธนาคารพาณิชยจะใชวิธ ีIRB กับหนวยงานนั้น 

 (2) หนวยงานที่มีขนาดเล็ก มีจํานวนลูกคาไมเพียงพอและมีปริมาณธุรกรรมนอย หรือไมคุมกับภาระตนทุนที่ธนาคารพาณิชย 
จะพัฒนาระบบ Internal rating และใชวิธ ีIRB กับหนวยงานนั้น 

เอกสารแนบ 8 
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I. การใชวิธี IRB 

 ธนาคารพาณิชยที่ตองการใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตองปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

 1. การยื่นขออนุญาตใชวิธี IRB 

  1.1 สําหรับกรณีทั่วไป ธนาคารพาณิชยตองนําสงหนังสือ (Application) พรอมเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตใชวิธี IRB ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด อยางนอย 3 ชุด มาที่ฝายกํากับ
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย อยางนอย 6 เดือนกอนเริ่มทดลองคํานวณเงินกองทุน 
(Parallel calculation)   

   สําหรับกรณีพิเศษอื่น ๆ เชน ธนาคารพาณิชยแหงใหมที่เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทย 
และตองการใชวิธี IRB หรือธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี SA ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย 
Standardised Approach (วิธี SA) แตมีการควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชยแหงอื่นที่ใชวิธี IRB 
และจะขอเปลี่ยนวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเปนวิธี IRB เปนตน ใหธนาคารพาณิชยยื่นขอ
อนุญาตเปนหนังสือพรอมเอกสารประกอบการขออนุญาตใชวิธี IRB มาที่ฝายกํากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดเวลาและแนวปฏิบัติตาง ๆ ให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเปนรายกรณีได 

  1.2 ในหนังสือพรอมเอกสารประกอบการขออนุญาตใชวิธี IRB ใหธนาคารพาณิชยแสดงให
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB เปนไปตามกรอบการ
ใชวิธี IRB ที่กําหนดในเอกสารแนบน้ี พรอมทั้งแสดงผลการประเมินความพรอมในการปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานข้ันตํ่าที่กําหนดสําหรับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB และประเมิน 
ผลกระทบตอเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณสินทรัพยจากวิธีที่ใชในปจจุบัน 

   ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหธนาคารพาณิชยนําสงเอกสาร 
หรือขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาตได  

 2. การยื่นขออนุญาตกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

  ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมกีารเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
โดยวิธี IRB หลังจากที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหใชวิธี IRB แลวหรืออยูระหวางรอผล
การพิจารณาอนุญาต รวมถึงกรณีการขอใชวิธีการปรับลดความเสี่ยงที่คํานึงถึง Double default 
effects ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ ดังน้ี 

  2.1 หากธนาคารพาณิชยตองการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบ Internal rating หรือ
แบบจําลองที่ใชในการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยง ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามแนวทางที่
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ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดตอไป โดยในชวงที่ยังไมมีการกําหนดแนวทางดังกลาว ใหธนาคาร
พาณิชยหารือผูตรวจการสถาบันการเงินเปนรายกรณี ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ระบบ Internal rating หรือแบบจําลองที่ใชในการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญ 
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนด 

   (1) ระยะเวลาข้ันตํ่าสําหรับการทดลองคํานวณเงินกองทุนภายใตระบบ Internal rating 
หรือแบบจําลองที่ใชในการประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงที่ไดมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงน้ัน 
(Parallel calculation) และ/หรือ 

   (2) ระยะเวลาข้ันตํ่าสําหรับการใชระบบ Internal rating หรือแบบจําลองที่ใชใน 
การประมาณคาองคประกอบความเสี่ยงดังกลาวเปนสวนสําคัญในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือ  
การบริหารความเสี่ยง และการจัดสรรเงินกองทุนภายใน 

  2.2 หากมีเหตุการณที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวของกับการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB ของธนาคาร
พาณิชย เชน การควบหรือรวมกิจการ หรือรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินจากบริษัทอื่น  
(Merger and acquisition) เปนตน ใหธนาคารพาณิชยแจงใหฝายกํากับสถาบันการเงินทราบ
โดยเร็ว และหากธนาคารพาณิชยยังตองการใชวิธี IRB ตอไป ใหธนาคารพาณิชยขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงระบบดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณา
อนุญาตเปนรายกรณี โดยในการอนุญาตดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมได เชน กําหนดวิธีที่จะใหธนาคารพาณิชยดังกลาวดํารงเงินกองทุนในชวงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว หรือกําหนดเงื่อนไข มาตรฐานข้ันตํ่าที่ธนาคารพาณิชยแหงน้ันตองปฏิบัติเพื่อใหสามารถใช 
วิธี IRB ได เปนตน 

II. การใชวิธ ีIRB กับพอรตสินทรัพยท่ีมีนัยสําคัญ  

 1. ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตองใชวิธี IRB ให
ครอบคลุมพอรตสินทรัพยทุกประเภท และหนวยธุรกิจ (Business unit) ทุกหนวยที่มีนัยสําคัญ 
ทั้งในแงขนาดและลักษณะความเสี่ยงของสินทรัพย (Size and risk profile) ของธนาคารพาณิชย  

 2. เมื่อธนาคารพาณิชยใชวิธี IRB กับสินทรัพยประเภทใด (หรือประเภทยอยใดในกรณีของ 
ลูกหน้ีรายยอย) ในหนวยธุรกิจหน่ึงแลว ธนาคารพาณิชยตองใชวิธี IRB กับลูกหน้ีทุกรายของสินทรัพย
ประเภทน้ัน (หรือประเภทยอยน้ันในกรณีของลูกหน้ีรายยอย) ในหนวยธุรกิจน้ัน ๆ รวมถึงกรณีที่
ธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธี IRB กับลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ธนาคารพาณิชยตองใชวิธี IRB กับสินเช่ือกลุม
พิเศษ (Specialised lending sub-class) ซึ่งจัดเปนประเภทยอยของลูกหน้ีธุรกิจเอกชนดวย 
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 3. ธนาคารพาณิชยตองใชวิธี IRB กับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน หากมูลคาฐานะที่เกี่ยวของ
กับตราสารทุนดังกลาวมีนัยสําคัญตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด3  

 4. ธนาคารแหงประเทศไทยอาจอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธี SA กับพอรตสินทรัพย
หรือธุรกรรม ดังตอไปน้ี 

  4.1 พอรตสินทรัพยบางประเภท หรือบางประเภทยอย (Sub-asset class) ในกรณีของ
ลูกหน้ีรายยอย 

  4.2 พอรตสินทรัพยของหนวยธุรกิจที่ไมมีนัยสําคัญ4บางหนวยในกลุมธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย 

  4.3 ธุรกรรมบางประเภทที่จัดอยูในประเภทสินทรพัย และ/หรือ หนวยธุรกิจที่ธนาคาร
พาณิชยเลือกใชวิธี IRB แตธุรกรรมดังกลาวมีลักษณะพิเศษ (Exceptional characteristic) ซึ่งทําให
ธนาคารพาณิชยไมสามารถใชวิธี IRB กับธุรกรรมน้ันได  

  ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยตองแสดงใหธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาฐานะตามขอ 4.1 – 4.3 
ขางตนไมมีนัยสําคัญทั้งในแงขนาดและลักษณะความเสี่ยงที่มีอยู (Size and risk profile) 

 5. ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนเพิ่มเติมสําหรับ
ฐานะที่ไดรับอนุญาตใหคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA ได หากผูตรวจการสถาบันการเงิน
เห็นวาฐานะเหลาน้ันมีความเสี่ยงสูงกวาที่คํานวณได เชน การลงทุนในฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน 
ที่มีความเสี่ยงสูง เปนตน และ/หรือ ใหธนาคารพาณิชยน้ันปฏิบัติตามมาตรการดานการตรวจสอบอื่น ๆ 
เชน ใหธนาคารพาณิชยลดฐานะความเสี่ยงดานเครดิต (Credit exposure) เปนตน หรอืธนาคาร 
แหงประเทศไทยอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชวิธี SA กับพอรตดังกลาว  
โดยธนาคารพาณิชยจะตองจัดทําแผนงานเพื่อคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB ตอไป
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

 6. ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชวิธี SA กับพอรตสินทรัพยบางประเภท
หรือบางประเภทยอย หรือพอรตสินทรัพยของหนวยธุรกิจบางหนวย หรือธุรกรรมบางประเภทตาม 
ขอ 4 ได หากผลรวมสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตทีคํ่านวณโดยวิธี SA ไมเกินรอยละ 15 ของสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตทั้งหมดของธนาคารพาณิชย (โดยไมตองรวมสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของฐานะ 
ที่เกี่ยวของกับตราสารทุนในการคํานวณสัดสวนดังกลาวทั้งเศษและสวน) ดังน้ัน ธนาคารพาณิชยตอง
มีสัดสวนการใชวิธี IRB อยางนอยรอยละ 85 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด กลาวคือ  

                                                        
3 การพิจารณาความมีนัยสําคัญของฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน ใหธนาคารพาณิชยอางอิงเอกสารแนบ 3 หัวขอ “ฐานะที่เก่ียวของ
กับตราสารทุนที่ไดรับการยกเวนการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธ ีIRB”  
4 การนับนิติบุคคลที่อยูในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชยอางอิงหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งกลุมธุรกิจทาง
การเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 
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  ธนาคารพาณิชยตองดํารงสัดสวนการใชวิธี IRB ดังกลาวต้ังแตวันแรกที่เริ่มคํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB เพื่อดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามกฎหมาย และตองรักษาสัดสวนดังกลาว 
อยางตอเน่ือง ยกเวนธนาคารพาณิชยที่เริ่มใชวิธี IRB ภายในสิ้นป 2557 ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย 
ผอนผันใหทยอยใชวิธี IRB ไดภายในระยะเวลา 3 ป (โปรดดูรายละเอียดในขอ III) ทั้งน้ี ธนาคาร
พาณิชยตองระบุประเภทของสินทรัพยหรือหนวยธุรกิจหรือประเภทธุรกรรม รวมทั้งสัดสวนของ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่ไมมีนัยสําคัญในแผนงานที่ย่ืนขอใชวิธี IRB เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 7. ธนาคารแหงประเทศไทยอาจไมอนุญาตใหพอรตสินทรัพยบางประเภทหรือบางประเภทยอย 
หรือพอรตสินทรัพยของหนวยธุรกจิบางหนวย หรือธุรกรรมบางประเภท เปนพอรตสินทรัพยที ่
ไมมีนัยสําคัญ หากธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาธนาคารพาณิชยมีความพรอมที ่
จะใชวิธี IRB กับพอรตสินทรัพยเหลาน้ันโดยไมสรางภาระหรือตนทุนใหกับธนาคารพาณิชยมากเกินไป 

 8. ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาอนุญาตใหธนาคารพาณิชยมสีัดสวนของสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตที่คํานวณโดยวิธี IRB ตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดตามขอ 6 เปนการช่ัวคราวเปนรายกรณีได 
หากธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาธนาคารพาณิชยมีความจําเปนและเหตุผลทีเ่หมาะสม เชน  
มีการควบรวมกับธนาคารพาณิชยอื่นที่ไมใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต เปนตน 
ซึ่งธนาคารพาณิชยจะตองใชเวลาในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณมาเปนวิธี IRB ทั้งน้ี 
ธนาคารพาณิชยตองใหขอมูลเพื่อสนับสนุนการขออนุญาตและเสนอแผนงานเพื่อปรับใชวิธี IRB  
ตามสัดสวนทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใหธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณาดวย  

III.  การทยอยใชวิธ ีIRB (Rollout of the IRB Approach)  

 1. ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยที่เริ่มใชวิธี IRB ภายในสิ้นป 2557 และ
ใชวิธี IRB ครอบคลุมสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตอยางนอยรอยละ 60 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
ทั้งหมดสามารถทยอยใชวิธี IRB (Phased rollout) กับสินทรัพยบางประเภท (หรือบางประเภทยอย 
กรณีของลูกหน้ีรายยอย) หรือหนวยธุรกิจบางหนวย หรือธุรกรรมบางประเภท ไดตามความพรอมของ
ธนาคารพาณิชยแตละแหงภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่เริ่มใช เชน  

  1.1 เริ่มใชวิธี IRB กับสินทรัพยบางประเภท (หรือบางประเภทยอย ในกรณีของลูกหน้ีรายยอย) 
ในหนวยธุรกิจเดียวกัน เชน เริ่มใชวิธี IRB กับลูกหน้ีธุรกิจเอกชนกอนระยะหน่ึงแลวจึงใชวิธี IRB  
กับสินทรัพยประเภทอื่นตอไปในหนวยธุรกิจเดียวกันจนครบทุกพอรตที่มีนัยสําคัญ เปนตน 
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  1.2 เริ่มใชวิธี  IRB กับหนวยธุรกิจ (Business unit) บางหนวยของธนาคารพาณิชยกอน  
แลวจึงใชกับหนวยธุรกิจทุกหนวยที่มีนัยสําคัญในกลุมธนาคาร เชน เริ่มใชวิธี IRB กับสํานักงานใหญ 
กอนแลวจึงใชวิธี IRB กับสาขาในตางประเทศจนครบทุกหนวยธุรกิจที่มีนัยสําคัญ เปนตน  

  1.3 เริ่มใชวิธี FIRB กอนแลวจึงใชวิธี AIRB สําหรับคาองคประกอบความเสี่ยง  
(Risk component) บางคา5 เชน ธนาคารพาณิชยที่ขอใชวิธี AIRB สามารถเริ่มใชวิธี IRB โดยใช 
คา PD ที่ประมาณการข้ึนเองกอน แลวจึงทยอยใชคา LGD คา EAD และคา M ที่ประมาณการเอง
ตอไป เปนตน  

 2. ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชวิธี SA สําหรับสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ
ในชวงเวลา 3 ปที่ทยอยใชวิธี IRB ได อยางไรก็ตาม เพื่อใหแนใจวาธนาคารพาณิชยสามารถนําวิธี IRB 
มาใชไดทันภายในระยะเวลาทยอยใช 3 ป ธนาคารพาณิชยควรเริ่มใชวิธี IRB กับประเภทสินทรัพย
หรือหนวยธุรกิจที่มีขนาดใหญและมีความเสี่ยงสูงกอนในปแรกของการทยอยใชวิธี IRB และเพิ่ม
สัดสวนของสินทรัพยทีใ่ชวิธี IRB ในปถัดไป และภายในสิ้นปที่ 3 ธนาคารพาณิชยตองใชวิธี IRB  
กับสินทรัพยทุกประเภทและหนวยธุรกิจทุกหนวยที่มีนัยสําคัญทั้งหมดตามที่กําหนดในขอ II. 

 3. ธนาคารพาณิชยที่จะทยอยใชวิธี IRB ภายในระยะเวลาทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ขางตน จะตองจัดทําแผนงานการทยอยใช (Implementation plan) ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
โดยรวมไวในหนังสือพรอมเอกสารประกอบการขออนุญาตใชวิธี IRB ที่ธนาคารพาณิชยตองย่ืนตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามขอ I. 

IV. การทดลองคํานวณเงินกองทุน (Parallel calculation)  

 1. ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ตองทดลองคํานวณตาม
วิธีใหมขนานกับวิธีเดิมเพื่อเปรียบเทียบผลอยางนอย 1 ป สําหรับวิธี FIRB และอยางนอย 2 ป  
สําหรับวิธี AIRB6 กอนที่ธนาคารพาณิชยจะเริ่มใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
เพื่อดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย ดังน้ี 

  1.1 ธนาคารพาณิชยท่ีเปลี่ยนจากวิธ ีSA มาใชวิธี IRB (ทั้งกรณีที่มีการทยอยใชและ 
ไมมีการทยอยใช) ใหธนาคารพาณิชยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB ที่ธนาคารพาณิชย
เลือกใชขนานกับวิธี SA   

  1.2 ธนาคารพาณิชยที่เปลี่ยนจากวิธี FIRB มาใชวิธี AIRB ใหธนาคารพาณิชยคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี AIRB ขนานกับวิธี FIRB  

                                                        
5 ยกเวนกรณีลูกหนี้รายยอย ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใชวิธี AIRB เทานั้น 
6 การกําหนดวาธนาคารพาณิชยใชวิธี FIRB หรือวิธี AIRB ขึ้นอยูกับวิธีที่ธนาคารพาณิชยใชกับพอรตที่มีนัยสําคัญ โดยไมรวมถึง 
ลูกหนี้รายยอยซ่ึงตองใชวิธี AIRB เทานัน้ 
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 2. ธนาคารพาณิชยตองรายงานผลการทดลองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตดังกลาวตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยในรูปแบบ Excel ไฟลท่ีเผยแพรบน Website ของธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th)  

 3. ในชวงทีธ่นาคารพาณิชยทดลองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB ธนาคาร 
แหงประเทศไทยคาดหวังใหธนาคารพาณิชยใชวิธี IRB ครอบคลุมสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในสัดสวน 
ที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบความแตกตางของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณได 
ในแตละวิธี 

 4. ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหธนาคารพาณิชยขยายระยะเวลาการทดลองคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี IRB หากธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวาธนาคาร
พาณิชยยังไมพรอมที่จะใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเพื่อดํารงเงินกองทุน 
ตามกฎหมาย  

V. การดํารงเงินกองทุนไมตํ่ากวาระดับท่ีกําหนด (Capital floor)  

 1. ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี FIRB และวิธี AIRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตอง 
ดํารงเงินกองทุนไมตํ่ากวาระดับทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด (Capital floor) เปนเวลา 3 ป 
สําหรับวิธี FIRB และ 2 ป สําหรับวิธี AIRB โดยเริ่มต้ังแตปแรกทีธ่นาคารพาณิชยใชวิธี FIRB และ 
วิธี AIRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเพื่อดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เพื่อปองกันไมใหมี
การลดลงของเงินกองทุนอยางมีนัยสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต  

 2. ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมดที่จะนําไปคํานวณหาเงินกองทุนข้ันตํ่าตามกฎหมาย  
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

  2.1 คํานวณหา Capital floor โดยคํานวณและปรับคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงตามวิธีเดิม 
แลวคูณดวยอัตราสวนคงที ่(Adjustment factor)  

   2.1.1 คํานวณหาเงินกองทุนข้ันตํ่าของสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย  
(1) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณดวยวิธีเดิม (วิธี Basel I7 วิธี SA8 หรือวิธี FIRB9) (2) สินทรัพย
เสี่ยงดานตลาดที่คํานวณดวยวิธีปจจุบัน และ (3) มูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการที่
คํานวณดวยวิธีปจจุบัน โดยการคูณผลรวมของสินทรัพยเสี่ยงตาม (1) (2) และ (3) ดวยอัตราสวน

                                                        
7 กรณีที่ธนาคารพาณิชยเร่ิมใชวิธี FIRB ตั้งแตสิ้นป 2551 หรือวิธี AIRB ตั้งแตสิ้นป 2552 ใหธนาคารพาณิชยอางอิงหลักเกณฑ 
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีเดิมที่ธนาคารพาณิชยใช 
8 กรณีที่ธนาคารพาณิชยเปลี่ยนจากวิธี SA เปนวิธี FIRB หรือวิธี AIRB 
9 กรณีที่ธนาคารพาณิชยเปลี่ยนจากวิธ ีFIRB เปนวิธ ีAIRB  
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เงินกองทุน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับ 
ธนาคารพาณิชย 

   2.1.2 บวกผลลัพธจากขอ 2.1.1 ดวยรายการหักออกจากเงินกองทุน10ที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยกําหนด โดยใหอางอิงรายการหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคาร 
แหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน 

   2.1.3 ลบผลลัพธจากขอ 2.1.2 ดวยเงินสํารองที่กันไวที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
ใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 210 โดยใหอางอิงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบ 
ของเงินกองทุน 

   2.1.4 ปรับผลลัพธจากขอ 2.1.3 ดวย Adjustment factor ซึ่งเปนอัตราสวนที่กําหนด
ระดับของ Capital floor และข้ึนอยูกับวิธี IRB ที่ธนาคารพาณิชยเลือกใชและปที่ธนาคารพาณิชย 
เริ่มใชวิธี IRB ดังกลาว ดังน้ี 

ตาราง อัตราสวนคงที ่(Adjustment factor) ที่ใชในการคํานวณ Capital floor 

วิธีการคํานวณเงินกองทุนที่
ธนาคารพาณิชยเลือกใช 

ปแรกของ 
การเริ่มใช 

ปที่ 2 ของ 
การเริ่มใช 

ปที่ 3 ของ 
การเริ่มใช 

FIRB รอยละ 95 รอยละ 90 รอยละ 80 

AIRB รอยละ 90 รอยละ 80  

  2.2 คํานวณและปรับคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงโดยใชวิธี IRB (วิธี FIRB หรือ วิธี AIRB) 

   2.2.1 คํานวณหาเงินกองทุนข้ันตํ่าของสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย  
(1) สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในสวนที่มีนัยสําคัญที่คํานวณโดยวิธี IRB รวมกับสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตสวนที่ไมมีนัยสําคัญที่คํานวณโดยวิธี SA (2) สินทรัพยเสี่ยงดานตลาดที่คํานวณดวยวิธีปจจุบัน 
และ (3) มูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการที่คํานวณดวยวิธีปจจุบัน โดยการคูณผลรวมของ
สินทรัพยเสี่ยงตาม (1) (2) และ (3) ดวยอัตราสวนเงินกองทุน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย 

   2.2.2 ลบผลลัพธจากขอ 2.2.1 ดวยเงินสํารองสวนเกิน (Surplus) ที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 2 (กรณีเงินสํารองที่กันไวแลวมากกวาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน) หรือบวกผลลัพธจาก 
ขอ 2.2.1 ดวยเงินสํารองสวนขาด (Shortfall) (กรณีเงินสํารองที่กันไวแลวนอยกวาความเสียหาย 
ที่คาดวาจะเกิดข้ึน) ตามหลักเกณฑที่ระบุไวในเอกสารแนบ 6 

                                                        
10 กรณีทีธ่นาคารพาณิชยใชวิธี Basel I เปนวิธีเดิมในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ในการคํานวณหา Capital floor ให
อางอิงรายการนับเขาและหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนที่
ธนาคารพาณิชยใชอยูเดิมกอนจะเปลี่ยนวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
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   2.2.3 บวกผลลัพธจากขอ 2.2.2 ดวยรายการหักออกจากเงินกองทุนอื่น ๆ ที่ไมใชเงิน
สํารองสวนขาดตามขอ 2.2.2 โดยใหอางอิงรายการหักออกจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน 

   2.2.4 กรณีที่ธนาคารพาณิชยใชวิธี SA สําหรับสินทรัพยสวนที่ไมมีนัยสําคัญ ใหธนาคาร
พาณิชยลบผลลัพธจากขอ 2.2.3 ดวยเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติสําหรับสินทรัพย 
ที่ใชวิธี SA ดังกลาวที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 โดยใหอางอิง
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน  

  2.3 คํานวณสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมดที่นําไปใชในการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามกฎหมาย 

   2.3.1 กรณีที่ผลลัพธของขอ 2.1 มากกวาผลลัพธของขอ 2.2 

    ใหธนาคารพาณิชยหารผลตางน้ันดวยรอยละ 8.5 แลวนําไปรวมกับสินทรัพยเสี่ยง
จากขอ 2.2.1 เพื่อคํานวณเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงตามกฎหมายตอไป 

   2.3.2 กรณีที่ผลลัพธของขอ 2.1 นอยกวาผลลัพธของขอ 2.2 

    ใหธนาคารพาณิชยใชสินทรัพยเสี่ยงจากขอ 2.2.1 ในการคํานวณเงินกองทุนข้ันตํ่า
ที่ตองดํารงตามกฎหมาย 

 3. ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาเปนรายกรณีใหธนาคารพาณิชยขยายระยะเวลา 
การดํารงเงินกองทุนไมตํ่ากวาระดับที่กําหนด (Capital floor) ได เชน ธนาคารพาณิชยที่ใชวิธี IRB  
มีเงินกองทุนที่ตองดํารงตํ่ากวาวิธีที่ใชอยูเดิมมาก เปนตน 
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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 9  
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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
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวา
ดวยองคประกอบของเงินกองทุน
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 หมายความวา เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ 
3 หมายความวา เงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ 

4 ยกเวน บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 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
เสี่ยงดานเครดิตตาม
หลักเกณฑที่เก่ียวของ
โดยน้ําหนักความเสี่ยง
จะตองไมตํ่ากวารอยละ 
250 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
โดยนํ้าหนักความเสี่ยง
จะตองไมตํ่ากวารอยละ 
250 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
โดยนํ้าหนักความเสี่ยง
จะตองไมตํ่ากวารอยละ 
250 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหักจาก
เงินกองทุน 
- คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
โดยนํ้าหนักความเสี่ยง
จะตองไมตํ่ากวารอยละ 
250 

- 

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
ทั้งจํานวนตามหลักเกณฑทีร่ะบุไวใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวา
ดวยองคประกอบของเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน
ในประเทศ 

 - คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตาม
ประเภทเงินลงทุน 

 - คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตาม
ประเภทเงินลงทุน 

 - คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตาม
ประเภทเงินลงทุน 

 - คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของ
ตราสารทุนหรือ 
ตราสารหน้ีตาม
ประเภทเงินลงทุน 

 



 
ค าถาม-ค าตอบ แนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 16/2555  

เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

 * เนื่องจาก ธปท. จะปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให ้ธพ. เร่ิมรายงานข้อมูลผ่านทางระบบ DMS ที่ได้ปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น ในปี 2556 จึงขอให้ ธพ. รายงานข้อมูลตามแนวทาง 
ที่ก าหนดในค าถาม-ค าตอบนี้ในแบบรายงานข้อมูลชุดเดิมไปก่อน 
 

ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 

การรายงานข้อมูลส าหรับรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่มีการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ Basel III (ส าหรับปี 2556*) 

1. ตามท่ี ธปท. ก าหนดให้ปรับเพ่ิมค่าสหสัมพันธ์ (Asset value 
correlation: AVC) ในสูตรการค านวณส าหรับลูกหนี้ที่เข้าข่าย
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และมีลักษณะอ่ืนๆ 
ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด ธพ. จะมีแนวทางในการรายงานการ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวในแบบ
รายงาน Data Set: Credit Risk Internal Ratings-Based 
Approach (DS_CRI) อย่างไร 

ให้ ธพ. จ าแนกลูกหนี้ที่เข้าข่ายต้องปรับเพ่ิมค่า AVC ออกจากลูกหนี้ธุรกิจเอกชนอื่นๆ และรายงาน
เช่นเดียวกับกรณีที่ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ใน Credit risk item ที่มี PD range มากกว่า 1 กลุ่ม โดย
ส าหรับ PD range ที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือรายงานลูกหนี้ดังกล่าว ให้ก าหนดใน Element “Portfolio type” 
โดยเพ่ิมข้อความ “_FI” ต่อท้ายรหัสย่อยของ Credit risk item หรือ ชื่อของพอร์ตสินทรัพย์ 
ตามแต่ละกรณี กล่าวคือ  

1. กรณีอยู่ใน Credit risk item ที่แต่เดิมมี PD range 1 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น กรณีเป็นลูกหนี้
สถาบันการเงิน (Credit risk item 446069) ให้รายงาน Portfolio type เป็น “446069_FI”  

2. กรณีอยู่ใน Credit risk item ที่แต่เดิมมี PD range มากกว่า 1 กลุ่ม และมีการก าหนดชื่อ
พอร์ตสินทรัพย์ใน Portfolio type ยกตัวอย่างเช่น กรณเีป็นลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทั่วไป (Credit risk 
item 446071) และจัดอยู่ในพอร์ตลูกหนี้บริษัทประกัน (พอร์ตสินทรัพย์ชื่อ CorpInsurance) ให้
รายงาน Portfolio type เป็น “446071CorpInsurance_FI” 
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ค าถาม-ค าตอบ แนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 16/2555  

เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 

2. ธปท. มีแนวทางในการรายงานข้อมูลรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตโดยวิธี IRB ที่มีการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ Basel III 
นอกเหนือจากประเด็นในข้อ 1 ข้างต้น ในแบบรายงาน DS_CRI 
Data Set: Credit Risk Standardised Approach (DS_CRS) 
หรือ Data Set: Equity Position (DS_EQP) อย่างไร 

 

การรายงานข้อมูลรายการสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB ใน DS_CRI, DS_CRS หรือ 
DS_EQP ตามหลักเกณฑ์ Basel III นั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 

1. รายการที่ ธพ. ต้องรายงานเพิ่มเติมในแบบรายงาน DS_CRS Credit risk item 446117: 
6.13 อ่ืน ๆ ซึ่งตามแนวทางในประกาศฯ ใหม่ ก าหนดให้น าไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
แทนการหักเงินกองทุน โดยใช ้RW = ร้อยละของ 100/8.5% ได้แก่ 
1.1 มูลค่าเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ ธพ. ได้มีการซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง
ด้านเครดิตไว้ ซึ่งผู้รับประกันจะไม่ชดเชยให้กับผู้ซื้อหากความเสียหายไม่ถึงระดับขั้นต่ าที่ก าหนดไว้
ในสัญญา จึงก าหนดให้ ธพ. น ามูลค่าความเสียหายขั้นต่ าดังกล่าวไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยง (อ้างอิง
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) เอกสารแนบ 7 ข้อ 5.2) 

1.2 ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ในกรณีที่ ธพ. ท า
หน้าที่เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในล าดับแรก (First loss facility) ให้แก่ผู้ลงทุนในตราสาร 
Securitisation หรือกรณี ธพ. ลงทุนในตราสาร Securitisation ที่ ธพ. ต้องรับผิดชอบส่วนสูญเสีย
ในล าดับแรก (First loss tranche) (อ้างอิงประกาศ ธปท. ที่ สนส. 12/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ หน้า 12 ข้อ 4.1.4)  
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เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 

2. รายการเงินลงทุนในตราสารทุน หรือฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่มีการปรับเปลี่ยน
หลักการในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ก าหนดให้ใช้ RW ตามวิธี Market-based หรือวิธี PD/LGD (รายงานตามแนวทางในกรอบ
ด้านซ้าย) 

(1) บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนในกลุ่ม Full consolidation ที่ต้อง
จัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(2) บริษัทที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ 

(3) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. ถือหุ้น 
≤10% 

(4) บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ยกเว้นบริษัทในข้อ 2.1(1) และ 2.1(2) 
กรณี ธพ. ถือหุ้น ≤ 10% ซึ่งต้องน าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
(Additional tier 1 / Tier 2) มาเปรียบเทียบกับ 10% ของ Net CET1 ให้ ธพ. รายงานสินทรัพย์
เสี่ยงส าหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่เกิน Threshold สรุปได้ตามภาพ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
     และตราสารหนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Trading 
book  

 
Bankin
g book 

 
Banking 
book 

Banking Book – ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน และเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ ให้รายงานตามแนวทางปัจจุบัน 
Trading Book – รายงานตามประกาศ Market risk 
 

ส่วนที่ไม่เกิน Threshold  
(10% ของ Net common equity)  

การรายงานข้อมูลตามแนวทางในปัจจุบัน 
1. เงินลงทุนในตราสารทุน (และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)  

1.1 กรณไีมม่ีนัยส าคัญ ให้รายงานในแบบรายงาน DS_CRS 
Credit risk item 446085: 5.1 กรณไีม่มีนัยส าคญั (ใช้วิธี SA)   

1.2 กรณีมีนัยส าคัญ ให้รายงานในแบบรายงาน DS_CRS หรือ 
DS_EQP ในแต่ละกรณีดังนี ้

(1) กรณเีป็นตราสารทุนท่ีไดร้ับการยกเว้นการค านวณโดย
วิธี IRB (ใช้ วิธี SA) ให้รายงานในแบบรายงาน DS_CRS Credit 
risk item 446088: 5.2.1.1 ตราสารทุน ณ วันที่ประกาศ ธปท. มี
ผลบังคับใช้ หรือ 446089: 5.2.1.2 ตราสารทุนหลังวันที่ประกาศ 
ธปท. มีผลบังคับใช้  

(2) กรณีใช้วิธี Market-based ให้รายงานในแบบรายงาน 
DS_CRS ตามรหสัย่อยแตล่ะกรณขีอง Credit risk item 
446090: 5.2.2 ตราสารทุนท่ีค านวณโดยวิธี Market Based  

(3) กรณีใช้วิธี PD/LGD ให้รายงานในแบบรายงาน 
DS_EQP ตามรหสัย่อยแตล่ะกรณขีอง Credit risk item 
446099: 5.2.3 ตราสารทุนท่ีค านวณโดยวิธี PD/LGD  
2. เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 

ให้รายงาน Credit Risk item ตามประเภทของผู้ออกตรา
สารในแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ี
ออกโดยบริษัทประกัน หากผู้ออกตราสารจดัอยู่ในพอร์ตสินทรัพย์
ที่ใช้วิธี SA ให้รายงานในแบบรายงาน DS_CRS Credit risk item 
446025: 6. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หรือหากจัดอยู่ในพอร์ตสินทรัพย์
ที่ใช้วิธี IRB ให้รายงานในแบบรายงาน DS_CRI Credit risk item 
446071: 3.1 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทั่วไป (ไม่รวมสินเช่ือกลุม่พิเศษ
และลูกหนี้ SME)  
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ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 

2.2 ก าหนดให้ใช้ RW ตามวิธี Market-based หรือวิธี PD/LGD ทั้งนี้หาก RW ตามวิธีดังกล่าว 
ต่ ากว่าร้อยละ 250 ให้ ธพ. ใช้ RW = ร้อยละ 250 แทน (อ้างอิงเอกสารแนบ 3 ข้อ II) 

บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ยกเว้นบริษัทในข้อ 2.1(1) และ 2.1(2) 
กรณี ธพ. ถือหุ้น > 10% ซึ่งต้องน าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทดังกล่าว มา
เปรียบเทียบกับ 10% ของ Net CET1 ให้ ธพ. รายงานสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับเงินลงทุนในส่วนที่ไม่
เกิน Threshold สรุปได้ตามภาพ 

 

 เงินลงทุนในตราสารทุน  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

2.3 ก าหนดให้ใช้ RW = ร้อยละของ 100/8.5% (อ้างอิงเอกสารแนบ 3 ข้อ II) 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ ธพ. ถือหุ้น 

>10% ทั้งในบัญชีเพ่ือการธนาคารและในบัญชีเพ่ือการค้า โดยให้น ามารายงานใน Banking Book
ตามกรณีต่างๆ ดังนี้ 

(1) กรณีวิธี Market-based ปรับ RW และ RWA ในแบบรายงาน DS_CRS  
(2) กรณีวิธี PD/LGD ปรับ RWA ในแบบรายงาน DS_EQP 

 
Trading 
book  

 
Bankin
g book 

 
Banking 
book 

Banking Book –  ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ให้รายงานตาม
แนวทางเดิม ทั้งนี้หาก RW ตามวธิี Market-based หรือวิธี PD/LGD  
ต่ ากว่าร้อยละ 250 ให้ ธพ. ใช้ RW = ร้อยละ 250 แทน โดยปรบัในแบบ
รายงานตามกรณีต่างๆ ดังน้ี 

(1) กรณีวิธี Market-based ปรับ RW และ RWA ในแบบ
รายงาน DS_CRS  

(2) กรณีวิธี PD/LGD ปรับ RWA ในแบบรายงาน DS_EQP 

Trading Book –  รายงานตามประกาศ Market risk ทั้งนี้ หาก RW 
ตามประกาศดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 250 ให้ ธพ. ใช้ RW = ร้อยละ 250 
แทน โดยให้น ามารายงานใน Banking Book (แบบรายงาน DS_CRS 
Credit risk item 446117: 6.13 อื่นๆ) 

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

ธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซ้ือลดตั๋วเงินและเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)  
(ตามที่ ธปท. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Trade Finance ได้แก่ ประกาศ ธปท. ที่ สนส.21/2555 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ
สถาบันการเงิน และประกาศ ธปท. ที่ สนส.22/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)) 

3. หาก ธพ. มีการท าธุรกรรมรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน
และเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ธพ. จะมีแนวทางในการก าหนด
น้ าหนักความเสี่ยง (RW) ส าหรับธุรกรรมดังกล่าวอย่างไร 
 

  

1. ธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินและเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C ซึ่งท าข้ึน
ภายใต้วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือการกู้ยืมทั่วไป หรือ 
1.2 เพ่ือธุรกิจทางการค้า ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลขององค์กรระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง  
กรณีการรับซื้อแบบ With และ Without recourse:  

           ให้ใช้ RW ที่ต่ าท่ีสุดของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย  

2. ธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C ที่ท าขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์
ข้อบังคับสากลขององค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง เช่น สภาหอการค้านานาชาติ 
(International Chamber of Commerce: ICC) ซึ่งมกีฎเกณฑ์ข้อบังคับ (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 ที่ต่ าท่ีสุดของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมายหรือตาม
ข้อก าหนดในกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล ซึ่งอาจได้แก่ Confirming bank, Issuing bank รวมถึงผู้น า
เข้า หรือผู้ขายเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C 
     หมายเหตุ กรณียังไม่ทราบว่าเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเป็น Clean 
Document : ให้ใช้ RW ของผู้ขายเอกสารตามเงื่อนไขของเล็ตเตอร์ออฟเครดิตก่อน จนกว่าจะ
ทราบว่าเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C เป็น Clean Document 
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ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 
     กรณีการรับซื้อแบบ Without recourse: 
     ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี ธพ. ควรรับซื้อแบบ Without recourse เฉพาะกรณีที่
เอกสารตามเงื่อนไขของ L/C สอดคล้องกับเงื่อนไขใน L/C เท่านั้น ซึ่งจะก าหนดให้ใช้ RW ที่ต่ าท่ีสุด
ของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมายหรือตามข้อก าหนดในกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล ซึ่ง
อาจได้แก่ Confirming bank, Issuing bank รวมถึงผู้น าเข้า (Importer) 

4. ธพ. ท าธุรกรรมรับซื้อลดตั๋วเงินหรือ L/C แบบ With recourse 
โดยเลือกใช้ RW ที่ต่ าท่ีสุดของบุคคลที่ ธพ. สามารถไล่เบี้ยได้
ตามกฎหมายพบว่า ลูกหนี้ที่น ามาค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตนั้น เป็น สง. ที่อาวัล แต่ไม่ใช่ลูกค้าท่ีน าตั๋วเงินหรือ L/C 
มาขายลดกับ ธพ. ทั้งนี้ หากลูกค้ามีหลักประกันทางการเงินมา
เป็นประกันส าหรับการท าธุรกรรมกับ ธพ. ดังนั้น จึงขอหารือว่า 
ธพ. สามารถน าหลักประกันทางการเงินมาปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตได้หรือไม่   

 

ธพ. สามารถใช้หลักประกันที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตร่วมกับการใช้ 
RW ที่ต่ าที่สุดของบุคคลที่สามารถไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หลักประกนัดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็น
หลักประกันที่น ามาวางโดยบุคคลที่ ธพ. ใช้ในการค านวณ RW เท่านั้น 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ก. มีวงเงินส าหรับธุรกรรมขายลดตั๋วเงินหรือ L/C 10 ล้านบาท โดยมี
หลักประกันทางการเงินซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ ธปท. ก าหนดมาวางกับธนาคาร A คือ เงินฝากจ านวน  
10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ก. ได้น า L/C (ที่มีธนาคาร K เป็น Issuing bank) มาขายลดกับธนาคาร 
A ดังนั้น ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง ธนาคาร A สามารถใช้หลักประกันเงินฝากดังกล่าวเป็น 
Credit Risk Mitigant (CRM) โดยนับเป็นยอดหนี้ส่วนที่มีหลักประกันมี RW=ร้อยละ 0 โดยในส่วน
ยอดหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะใช้ RW ของลูกหนี้สถาบันการเงิน (ตาม rating ของภาครัฐบาลและ
ธนาคารกลางของประเทศท่ีธนาคาร K จดทะเบียนจัดตั้ง) 

5. การรับซื้อลดตั๋วเงินภายใต้ L/C แบบ Without recourse ที่ 
ธพ. ผู้รับซื้อลดตั๋วเงินเป็นผู้ออก L/C (issuing bank) ด้วย 
1. การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (Risk weighted 
asset: RWA) ในกรณีท่ี Issuing bank (ผู้ออก L/C) และ ธพ.  
ที่รับซื้อลดตั๋วเงินภายใต้ L/C เป็นนิติบุคคลเดียวกัน มีแนวทาง
อย่างไร  
 
 
 

1. กรณีท่ีผู้ออก L/C และผู้รับซื้อลดตั๋วเงินเป็นนิติบุคคลเดียวกัน เช่น กรณี  ธพ. A สาขากรุงเทพเป็น 
ผู้ออก L/C และ มี ธพ. A สาขาเชียงใหม่เป็นผู้รับซื้อลดตั๋วเงินนั้น ให้  ธพ. ค านวณ RWA เฉพาะฐานะ
ที่เกิดจากลูกหนี้ตั๋วเงิน  (on B/S) เนื่องจากการรับซื้อลดตั๋วเงินดังกล่าวจะท าให้ ธพ. ไม่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตจากภาระผูกพันของการเป็น  Issuing bank อีก อย่างไรก็ดี ธพ. จะต้องมีกระบวนการ
ภายในเพ่ือแสดงให้เห็นว่า  L/C ฉบับดังกล่าวถูกรับซื้อโดย  ธพ. ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ การ
ค านวณตามแนวทางข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ เนื่องจาก สาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศต้องมีการด ารงเงินกองทุนในประเทศไทย ดังนั้น ภาระผูกพันจากการออก  L/C นั้นยังคง
ต้องด ารงเงินกองทุนในไทยอยู่ 
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ข้อ ค าถาม แนวค าตอบ 
2. การค านวณ RWA กรณีผู้รับซื้อลดตั๋วเงินภายใต้ L/C และ 
Confirming Bank หรือ ธพ. ที่เป็นผู้รับรอง/อาวัล เป็นนิติ
บุคคลเดียวกัน มีแนวทางอย่างไร  
3. การรายงานภาระหนี้ตามตัวอย่างข้างต้น ควรรายงาน ชดุ
ข้อมูล DS_CRI อย่างไร 

 

2. ใช้แนวทางเดียวกับข้อ 1. โดยเมื่อ ธพ. รับซื้อลดตั๋วภายใต้  L/C แล้ว ให้ ธพ. ไม่ต้องค านวณ RWA 
จากรายการ off B/S จากการเป็น Confirming bank หรือ การรับรอง/อาวัล และให้ค านวณ RWA 
เฉพาะลูกหนี้ตั๋วเงิน (on B/S) 
3. ให้ ธพ. พิจารณาลูกหนี้ของธุรกรรมการรับซื้อตั๋วเงินหรือ L/C ตามแนวทางที่ ธปท. ก าหนดในข้อ 1. 
และ 2. และรายงานข้อมูลลงในแบบรายงาน  DS_CRI  ให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว 

6. กรณีท่ีมียอดคงค้างจากธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วง
ซื้อลดตั๋วเงินและ L/C อันเป็นผลจากการท ารายการก่อน 31 
ธ.ค. 55 อยากทราบว่า ธพ. สามารถใช้เกณฑ์เดิมในการ
ค านวณ RWA จนกว่ายอดคงค้างดังกล่าวจะเป็นศูนย์ไดห้รือไม่ 

เนื่องจากธุรกรรมการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินและ L/C ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมระยะสั้น 
ซึ่งมักสิ้นสุดภายในระยะเวลาหนึ่งหรือสองงวดบัญชี ดังนั้น จึงให้ ธพ. น ารายการยอดคงค้างซึ่งเกิด
ก่อน 1 ม.ค. 56 ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมได้จนกว่าจะหมดอายุของสัญญา 

7. การพิจารณาลูกหนี้ของธุรกรรมการรับซื้อลดตั๋วเงินหรือ L/C 
ในการรายงานข้อมูลลงในแบบรายงาน DS_CRI จะด าเนินการ
อย่างไร 

หาก ธพ. เลือกใช้ RW ของบุคคลใดที่สามารถไล่เบี้ยได้ มาค านวณ  RWA ให้ ธพ. รายงานข้อมูลของ
บุคคลนั้นในแบบรายงานดังกล่าว 

 

 


