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และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 
ด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ และให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศนี้  

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินทุกธนาคาร 

4. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 92/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณ
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับสัญญาอนุพันธ์นอกตลาด ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 

5. เนื้อหา 

 5.1 ค าจ ากัดความ 

 ในประกาศฉบับนี้ ค าจ ากัดความให้เป็นไปตามเอกสารแนบ 1 

5.2 หลักการ  

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
คู่สัญญาส าหรับฐานะท่ีเกิดจากธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงฐานะในมูลค่าหลักประกันที่
ธนาคารพาณิชย์วางไว้กับคู่สัญญา เพื่อใช้เป็นฐานในการค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงจาก
การผิดนัดช าระหนี้ของคู่สัญญา (Default risk) โดยให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
ในงบดลุตาม Original exposure method (วิธี OEM) หรือ Current exposure method (วิธี CEM) 
และน ามูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลดังกล่าวไปคูณกับน้ าหนักความเสี่ยงของคู่สัญญาเพ่ือค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาต่อไป 

ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์น ามูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาที่ค านวณ
ไดต้ามประกาศนี้ไปรวมกับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ค านวณได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธี SA) และ/หรือ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
แล้วแต่กรณี เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการค านวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital  
adequacy ratio) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุน
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ต่อไป  
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  5.3 ฐานะที่เกิดจากธุรกรรมอนุพันธ์ที่ต้องน ามาค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ของคู่สัญญา  

ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับฐานะ 
ที่เกิดจากธุรกรรมอนุพันธ์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงฐานะในมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์วางไว้ 
กับคู่สัญญา ยกเว้นฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์ ต่อไปนี้  

5.3.1 ฐานะในอนุพันธ์ด้านเครดิตในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking book)  
ทั้งในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง (Protection seller) และผู้ซื้อ
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง (Protection buyer) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชยโ์ดย Standardised Approach (วิธ ีSA) หรือประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-
Based Approach (วิธี IRB) แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต้องน าฐานะดังกล่าวไป
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้น 
แล้วแต่กรณี 

5.3.2 ฐานะในอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท Funded credit derivative  
ในบัญชีเพ่ือการค้า (Trading book) ในกรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต้องน าฐานะดังกล่าวไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดตามแนวทาง 
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาด 

5.3.3 ฐานะในอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท Funded credit derivative  
ในบัญชีเพ่ือการค้า (Trading book) ในกรณีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง 
โดยธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับฐานะดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่มี
เงินสดมาวางเป็นประกันแล้ว 

5.3.4 ฐานะในสัญญา Options sold ที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับค่าธรรมเนียม 
(Premium) เต็มจ านวน 

5.3.5 ฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์อ่ืน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศก าหนด 

  5.4 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ 

5.4.1 ฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์ในตลาด 

  ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงโดยก าหนดให้น้ าหนักความเสี่ยง
ของคู่สัญญาเท่ากับ 0 จนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
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5.4.2 ฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด  

  ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาตามข้อ 5.5  

  5.5 หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้
ของคู่สัญญา (Default risk)  

  5.5.1 ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี SA ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต 

  ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับความเสี่ยงจากการผิดนัด
ช าระหนี้ของคู่สัญญาแต่ละรายตามวิธี SA ดังนี้ 

  (1) ค านวณหามูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของฐานะในธุรกรรม
อนุพนัธ์ (รวมทุก Netting set ที่ท ากับคู่สัญญารายเดียวกัน) ตามท่ีก าหนดในข้อ 5.6  

  (2) น ามูลค่าตามข้อ 5.5.1 (1) มาหักด้วย Specific provision ของ
ธุรกรรมอนุพันธ์นั้น  

  (3) ค านวณหาสินทรัพย์เสี่ยง โดยน ามูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลสุทธิ
ตามข้อ 5.5.1 (2) ข้างต้น หลังพิจารณาการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อ 5.12 (หากมี) ไปคูณกับ
น้ าหนักความเสี่ยงของคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรพัย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach 
(วิธี SA)  

  5.5.2 ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี IRB ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต 

  ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับค่าความเสียหายที่ 
เกินกว่าระดับที่คาดไว้ (Unexpected loss: UL) รวมถึงค านวณค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(Expected loss: EL) ตามวิธี IRB ดังนี้ 

  (1) ค านวณหามูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของฐานะในธุรกรรม
อนุพันธ์ (รวมของทุก Netting set ที่ท ากับคู่สัญญารายเดียวกัน) ตามท่ีก าหนดในข้อ 5.6  

  (2) ก าหนดมูลค่าตามข้อ 5.5.2 (1) เป็นยอดหนี้หรือประมาณการยอดหนี้
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ (EAD) เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการค านวณหาสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับค่า UL 
และค่า EL ต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชยโ์ดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) รวมถึงธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตตามข้อ 5.12 ได้ 
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 5.6 หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์  

ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของคู่สัญญาแต่ละราย 
ซึ่งเท่ากับผลรวมของมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลจากฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์กรณีที่ไม่มี Netting 
agreement ฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์กรณีท่ีมี Netting agreement และฐานะในมูลค่าหลักประกัน
ที่ธนาคารพาณิชย์วางไว้กับคู่สัญญา 

โดยการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์
กรณีท่ีไม่มี Netting agreement และกรณีที่มี Netting agreement ให้ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้วิธี 
การค านวณตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในการเลือกใช้วิธีในการค านวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลข้อ 5.7 ซึ่งแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธี OEM ตามข้อ 5.8 และวิธี CEM ตาม
ข้อ 5.9 นอกจากนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับการค านวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์ในงบดุลข้อ 5.10 ด้วย 

ส าหรับวิธีการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับฐานะในมูลค่า
หลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์วางไว้กับคู่สัญญา ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงหลักเกณฑ์ข้อ 5.11 

 5.7 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในการเลือกใช้วิธีในการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
ในงบดุล 

5.7.1 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด
ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลโดยใช้วิธี CEM กับคู่สัญญาทุกราย 

5.7.2 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด
และเลือกใช้วิธี SA ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสามารถเลือกใช้วิธี OEM หรือวิธี CEM  
ในการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลกับคู่สัญญาแต่ละรายได้ ยกเว้นในกรณีท่ีธนาคาร
พาณิชย์มีการท าธุรกรรมอนุพันธ์อ่ืนที่นอกเหนือจากอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
กับคู่สัญญารายใด ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลโดยใช้วิธี CEM กับ 
ทุกธุรกรรมที่ท ากับคู่สัญญารายนั้นทันที 

5.7.3 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ต้องด ารงเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด
และเลือกใช้วิธี IRB ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล 
โดยจ าแนกเป็นพอร์ตสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเลือกใช้วิธี OEM หรือวิธี CEM ในการค านวณ
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลกับคู่สัญญาแต่ละรายในพอร์ตสินทรัพย์ที่ใช้วิธี SA (พอร์ตสินทรัพย์ที่
ไม่มีนัยส าคัญ) ยกเว้นในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการท าธุรกรรมอนุพันธ์อ่ืนทีน่อกเหนือจากอนุพันธ์
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยกับคู่สัญญารายใด ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์ในงบดุลโดยใช้วิธี CEM กับทุกธุรกรรมที่ท ากับคู่สัญญารายนั้นทันที 
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  (2) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลโดยใช้ 
วิธี CEM กับคู่สัญญาทุกรายในพอร์ตสินทรัพย์ที่ใช้วิธี IRB 

 5.8 Original exposure method (วิธี OEM) 

วิธ ีOEM เป็นวิธีการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับธุรกรรม
อนุพันธ์ โดยการคูณจ านวนเงินตามสัญญา (Notional amount) ด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

5.8.1 กรณีที่ไม่มี Netting agreement 

 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีการลงนามใน Netting agreement (ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2) กับคู่สัญญารายใด หรือมีการลงนามใน Netting agreement 
แล้ว แต่มีสัญญาบางส่วนที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันที่จะไม่รวมอยู่ใน Netting agreement  
ในกรณีเช่นนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์จ าแนกธุรกรรมอนุพันธ์ที่ไม่รวมอยู่ใน Netting agreement ดังกล่าว 
แล้วให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลในกรณีที่ไม่มี Netting agreement 
โดยคูณจ านวนเงินตามสัญญาด้วยค่าแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 

   กรณีท่ีไม่มี                                      กรณีท่ีไม่มี         
 
     

โดย 

   กรณีท่ีไม่มี         = มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลกรณีที่ไม่มี Netting agreement 

                 = จ านวนเงินตามสัญญาส าหรับธุรกรรม ‘ ’ 

      กรณีท่ีไม่มี         = ค่าแปลงสภาพส าหรับวิธี OEM กรณีท่ีไม่มี Netting agreement  
  ส าหรับธุรกรรม ‘ ’ (เอกสารแนบ 3 ตารางที่ 1) 

   = จ านวนธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญาแต่ละราย 

5.8.2 กรณีที่มี Netting agreement 

 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการลงนามใน Netting agreement (ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2) กับคู่สัญญารายใด แล้วธุรกรรมอนุพันธ์ทุกสัญญาที่ท ากับ
คู่สัญญารายดังกล่าว ถูกก าหนดให้น ามาหักกลบลบหนี้เพื่อช าระราคาเป็นยอดเดียวในกรณีที่มี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลในกรณีท่ีมี 
Netting agreement โดยคูณจ านวนเงินตามสัญญาด้วยค่าแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก าหนด ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 



- 7 - 
 

         ฝนสป10-งท30004-25551108 
 

   กรณีท่ีมี                                      กรณีท่ีมี         
 
     

โดย 

   กรณีท่ีมี         = มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลกรณีที่มี Netting agreement  

                 = จ านวนเงินตามสัญญาส าหรับธุรกรรม ‘ ’ 

      กรณีท่ีมี         = ค่าแปลงสภาพส าหรับวิธี OEM กรณีท่ีมี Netting agreement  
  ส าหรับธุรกรรม ‘ ’ (เอกสารแนบ 3 ตารางที่ 2) 

   = จ านวนธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญาแต่ละราย  

 ทั้งนี้ หากใน Netting agreement ธนาคารพาณิชย์และคู่สัญญา 
มีการท าสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign exchange forward contract) 
หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจ านวนเงินตามสัญญาเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องรับและ
จ่ายกันจริง ธนาคารพาณิชย์สามารถน าสัญญาที่เป็นรายการตรงกันข้ามกัน (เช่น ฐานะด้านซื้อและ
ฐานะด้านขาย) มีวันครบก าหนดวันเดียวกัน (Same maturity date) และสกุลเงินเดียวกัน (Same 
currency pair) มาหักกลบลบกันได้ (Offset) โดยมีวิธีการค านวณดังต่อไปนี้  

 (1) ให้ธนาคารพาณิชย์คูณจ านวนเงินตามสัญญาทั้งด้านซื้อและด้านขายที่
ครบก าหนดวันเดียวกัน ด้วยค่าแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใน
เอกสารแนบ 3 ตารางที่ 1 และ 2 

 (2) ให้ธนาคารพาณิชย์น าค่าที่ค านวณได้ตามข้อ 5.8.2 (1) มาหักกลบลบกัน 
และให้นับส่วนต่างที่ค านวณได้เป็นมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของคู่สัญญารายนั้น  

 5.9 Current exposure method (วิธี CEM) 

วิธ ีCEM เป็นวิธีการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับการท า
ธุรกรรมอนุพันธ์ โดยพิจารณาจาก Replacement cost (RC) ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน 
(Mark-to-market value) ของธุรกรรมที่มีค่าเป็นบวก และมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(Add-on) ซึ่งค านวณโดยการคูณจ านวนเงินตามสัญญาด้วยค่าแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 5.9.1 กรณีที่ไม่มี Netting agreement 

 (1) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณผลรวมของ RC ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่
ธนาคารพาณิชย์ท ากับคู่สัญญา (Gross replacement cost:        ) ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 
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โดย 

        = ผลรวมของ RC ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่ธนาคารพาณิชย์ท ากับคู่สัญญา 

     = มูลค่าที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันส าหรับธุรกรรม ‘ ’ ที่มีค่าเป็นบวก 

  = จ านวนธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญาแต่ละราย 

 (2) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต (Gross add-on:       ) โดยหายอดรวมของผลคูณระหว่างจ านวนเงินตามสัญญา
ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญาแต่ละรายกับค่าแปลงสภาพที่เก่ียวข้องตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 

                                   
 
     

โดย 

         = ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตกรณีที่ไม่มี  
    Netting agreement  

                 = จ านวนเงินตามสัญญาส าหรับธุรกรรม ‘ ’ 

       = ค่าแปลงสภาพส าหรับวิธี CEM ส าหรับธุรกรรม ‘ ’ (เอกสารแนบ 3  
    ตารางที่ 3 และ 4) 

    = จ านวนธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญาแต่ละราย 

 (3) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล โดยหา
ยอดรวมของค่า         ที่ค านวณได้ตามข้อ 5.9.1 (1) และค่า        ที่ค านวณได้ตามข้อ 5.9.1 (2) 
ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 

   กรณีท่ีไม่มี                            

5.9.2 กรณีที่มี Netting agreement  

   กลุ่มธุรกรรมอนุพันธ์ที่อยู่ภายใต้ Netting set เดียวกัน ให้ธนาคาร
พาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับกลุ่มธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าว ดังนี้ 
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   (1) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณผลรวมสุทธิที่ได้จากการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน (Net replacement cost:      ) ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่ธนาคารพาณิชย์
ท ากับคู่สัญญาแต่ละราย โดยหายอดรวมสุทธิของก าไรและขาดทุนที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทุกสัญญาที่อยู่ภายใต้ Netting set เดียวกัน ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 

                    
 
      

โดย 

      = ค่าท่ีสูงกว่าระหว่าง 0 กับผลรวมสุทธิที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน
  ของธุรกรรมอนุพันธ์ทุกสัญญาที่อยู่ภายใต้ Netting set เดียวกัน 

     = มูลค่าที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-market value) ในปัจจุบันของ 
  ธุรกรรม ‘ ’ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและลบ 

  = จ านวนธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญาแต่ละราย ที่อยู่ภายใต้ Netting set เดียวกัน 

 (2) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต (Net add-on:     ) ของธุรกรรมอนุพันธ์ทุกสัญญาที่อยู่ภายใต้ Netting 
agreement เดียวกัน ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้ 

                                             

โดย 

     = ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต กรณีที่มี Netting agreement1 

       = ผลรวมของมูลค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีที่ไม่มี Netting agreement 

    = Net-to-gross ratio ซ่ึงค านวณโดยการน าค่า       มาหารด้วยค่า           
  (รายละเอียดตามข้อ 5.9.2 (3))  

 (3) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณหาค่า     โดยสามารถเลือกใช้ 
วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ วิธีการค านวณค่า     ส าหรับคู่สัญญาแต่ละราย (Individual approach)  

                                                        
1 การค านวณค่า      ตามสูตรการค านวณข้างต้นได้ค านึงถึงผลการหักกลบลบหน้ีของ Netting agreement โดยหากมี 
การหักกลบลบหน้ีสมบูรณ์ ค่า       จะมีค่าเท่ากับ 0 และท าให้ค่า     มีค่าเท่ากับ 0 ด้วย ดังน้ัน ค่า      จึงเท่ากับ 0.4  
ของค่า        แต่หากสัญญาไม่สามารถหักกลบลบหน้ีกันได้ ค่า       จะมีค่าเท่ากับค่า         ซึ่งจะท าให้ค่า     เท่ากับ 1  
ดังน้ัน ค่า      จึงเท่ากับค่า        
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และวิธีการค านวณค่า     ส าหรบัคู่สัญญาทุกราย (Aggregate approach) ซึ่งเมื่อธนาคารพาณิชย์
เลือกใช้วิธีใดแล้วให้ใช้วิธีนั้นอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 

 (3.1) วิธีการค านวณค่า     ส าหรับคู่สัญญาแต่ละราย ให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ค่า       และค่า         ที่ค านวณจากธุรกรรมอนุพันธ์ทุกสัญญาที่อยู่ภายใต้ Netting 
agreement เดยีวกนั ที่ธนาคารพาณิชย์ท ากับคู่สัญญารายนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลาย Netting set 
กับคู่สัญญารายดังกล่าว ให้ธนาคารพาณิชย์น าค่า       และค่า         ของแต่ละ Netting set  
มาบวกกันก่อน แล้วจึงน าค่าดังกล่าวมาค านวณหาค่า     ต่อไป 

 (3.2) วิธีการค านวณค่า     ส าหรับคู่สัญญาทุกราย ให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ค่า       และค่า         ที่ค านวณจากผลรวมของค่า        และค่า         ตาม 
วิธี Individual approach ของคู่สัญญาทุกรายที่ธนาคารพาณิชย์มี Netting agreement โดยธนาคาร
พาณิชย์จะต้องใช้ค่า     ที่ค านวณได้ตามวิธีการนี้ในการค านวณค่า      ส าหรับคู่สัญญาทุกราย 

 (4) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลโดยหา
ผลรวมระหว่างค่า       ที่ค านวณได้ตามข้อ 5.9.2 (1) และค่า       ที่ค านวณได้ตามข้อ 5.9.2 (2) 
ตามสูตรการค านวณต่อไปนี้  

   กรณีท่ีมี                        

 (5) ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์และคู่สัญญามี Netting agreement 
มากกว่า 1 สัญญา (หรือมีมากกว่า 1 Netting set) ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์ในงบดุลของแต่ละ Netting set แล้วน าค่าดังกล่าวมารวมกันเพ่ือให้ได้มูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์ในงบดุลรวม 

 (6) หากใน Netting agreement ธนาคารพาณิชย์และคู่สัญญา 
มีการท าสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign exchange forward contract) 
หรือสัญญาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจ านวนเงินตามสัญญาเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องรับและ
จ่ายกันจริง ธนาคารพาณิชย์สามารถน าสัญญาที่เป็นรายการตรงกันข้ามกัน (เช่น ฐานะด้านซื้อและ
ฐานะด้านขาย) มีวันครบก าหนดวันเดียวกัน (Same maturity date) และสกุลเงินเดียวกัน (Same 
currency pair) มาหักกลบลบกันได้ (Offset) โดยมีวิธีการค านวณดังต่อไปนี้  

    (6.1) การค านวณค่า         และค่า        

     ให้ธนาคารพาณิชย์น ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาที่สามารถ
หักกลบลบกันได้มาหักกลบกัน จากนั้นให้ธนาคารพาณิชย์น าค่าส่วนต่างดังกล่าว ไปค านวณรวมกับ 
ค่า         และค่า       ของสัญญาอ่ืน ๆ ที่เหลือเพ่ือให้ได้ยอดรวมของค่า         และค่า       

ของทุกสัญญาที่ท ากับคู่สัญญารายนั้น 



- 11 - 
 

         ฝนสป10-งท30004-25551108 
 

    (6.2) การค านวณค่า        และค่า       

  ให้ธนาคารพาณิชย์คูณจ านวนเงินตามสัญญาทั้งด้านซื้อและ
ด้านขายที่ครบก าหนดวันเดียวกันด้วยค่าแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ตารางที่ 3 และ 4) แล้วน าค่าดังกล่าวมาหักกลบกัน โดยส่วนต่างที่ได้
คือ ค่า        ของสัญญาที่หักกลบลบกันได้ แล้วให้น าค่า        ที่ได้นี้ไปรวมกับค่า        ของ
สัญญาอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเพ่ือให้ได้ยอดรวมของค่า        ของคู่สัญญารายนั้น 

  ส าหรับค่า    t  ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5.9.2 (2)  

 5.10 ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล 

5.10.1 ธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีการ Leverage จ านวนเงินตามสัญญา หรือถูก
ก าหนดโครงสร้างในลักษณะที่เป็นการเพ่ิมผลตอบแทนให้กับคู่สัญญา ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้จ านวนเงิน
ตามสัญญาที่แท้จริง (Effective notional amount) แทนจ านวนเงินตามสัญญา (Notional amount) 
ของธุรกรรมอนุพันธ์ ส าหรับการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลตามวิธี OEM หรือวิธี CEM  

         ส าหรับสัญญาอนุพันธ์ที่มีการแลกเปลี่ยนจ านวนเงินตามสัญญา
หลายครั้ง เช่น Commodity swap จ านวนเงินตามสัญญาที่แท้จริงจะมีค่าเท่ากับจ านวนเงิน 
ตามสัญญาคูณด้วยจ านวนครั้งที่เหลือในการแลกเปลี่ยนจ านวนเงินตามสัญญาดังกล่าว 

5.10.2 ธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured derivative)  
ที่สามารถแยกองค์ประกอบย่อยได้เป็นอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด 
ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อน ดังนี้ 

  (1) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี OEM ให้ค านวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์ในงบดุลของอนุพันธ์ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน
ดังกล่าว โดยใช้ค่า CCF แบบกรณีที่มี Netting agreement จากนั้นให้น าค่าที่ได้มารวมกันเพื่อ
เป็นมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนนั้น 

  (2) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี CEM ให้ค านวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์ในงบดุลเสมือนว่าอนุพันธ์ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนดังกล่าวอยู่ใน Netting set เดียวกัน และให้ใช้สูตรการค านวณกรณีที่มี Netting 
agreement ดังนี้ 
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  (2.1) ให้ค านวณค่า       โดยก าหนดให้เท่ากับค่าที่สูงกว่า 
ระหว่าง 0 กับ มูลค่าที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มี
โครงสร้างซับซ้อนดังกล่าว 

  (2.2) ให้ค านวณค่า        โดยน ามูลค่าตามสัญญาของอนุพันธ์
ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนดังกล่าว มาคูณด้วยค่า CCF  
ที่เกี่ยวข้อง 

  (2.3) ให้ค านวณค่า     ส าหรับคู่สัญญาตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 5.9.2 (3) 

   (2.4) ให้ค านวณค่า       โดยน าค่า        ที่ได้จาก 
ข้อ 5.10.2 (2.2) และค่า     ที่ได้จากข้อ 5.10.2 (2.3) มาแทนค่าในสูตรการค านวณที่ก าหนดไว้
ในข้อ 5.9.2 (2) 

  (2.5) ให้ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลเท่ากับผลรวม
ระหว่างค่า       และค่า      ที่ค านวณได้ตามข้อ 5.10.2 (2.1) และ 5.10.2 (2.4) ตามล าดับ 

  (3) มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่มี
โครงสร้างซับซ้อน ก าหนดให้มีค่าไม่เกินผลตอบแทนสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะได้รับจากคู่สัญญา 
(Maximum payoff) 

5.10.3 ส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนที่ไม่สามารถแยก
องค์ประกอบย่อยได้เป็นอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด และธนาคาร
พาณิชย์ไม่สามารถน าวิธีการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลทั้ง วิธี OEM และวิธี CEM 
มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้ธนาคารพาณิชย์หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อก าหนดวิธี 
การค านวณที่เหมาะสมต่อไป 

5.10.4 มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับธุรกรรม Interest rate 
swap ที่คู่สัญญาตกลงแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวประเภทหนึ่งกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
อีกประเภทหนึ่งของสกุลเงินเดียวกัน (Single currency floating/floating interest rate 
swap) ที่ค านวณโดยวิธี CEM นั้น ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ Replacement cost (ธนาคารพาณิชย์
ไม่ต้องค านวณค่า Add-on ส าหรับธุรกรรมนี้) 

5.10.5 มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับ Digital option ที่ค านวณโดย 
วิธ ีOEM และวิธี CEM ก าหนดให้มีค่าไม่เกินผลตอบแทน (Payoff) ของสัญญา Digital option นั้น 
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5.10.6 ค่า        ของธุรกรรม Options sold ที่ธนาคารพาณิชย์ยังไม่ได้รับ
ค่าธรรมเนียม (Premium) เต็มจ านวนนั้น ก าหนดให้มีค่าเท่ากับค่าธรรมเนียมที่ยังไม่รับ (Unpaid 
premium) จากผู้ซื้อ   

5.10.7 ส าหรับการค านวณค่า        ส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตภายใต้ 
วิธ ีCEM ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงแนวทางการค านวณตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในเอกสารแนบ 42 
รวมถึงค่าแปลงสภาพที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 ตารางที่ 4 โดยให้จ านวนเงินตามสัญญาของ
อนุพันธ์ด้านเครดิตมีความหมายเดียวกับ  

  (1) “มูลค่าที่ตราไว้” หรือ “จ านวนเงินสูงสุดที่จะได้รับชดเชย”  
แล้วแต่กรณี ส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท Credit default swap (CDS) First to default 
swap (FTDS) และ Proportionate CDS  

  (2) “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มข้อตกลง Total 
rat  of r turn swap (TRORS)” หรือ “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงจากการช าระราคา 
ครั้งก่อนหน้า” แล้วแต่กรณี ส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตประเภท TRORS  

 5.11 การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับฐานะในมูลค่า
หลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์วางไว้กับคู่สัญญา  

  (1) ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี SA และ Foundation Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี FIRB) ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ให้ธนาคาร
พาณิชย์ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

                                                    

โดย  

                  = มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุลส าหรับฐานะในมูลค่าหลักประกันที่ 
   ธนาคารพาณิชย์วางไว้กับคู่สัญญา 

   = มูลค่าหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์ไปวางไว้กับคู่สัญญา 

   = ค่าปรับลด (Haircut) ส าหรับประเภทหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่ 
  ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
  การค านวณสินทรัพยเ์สี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย  
  Standardised Approach (วิธี SA) 

                                                        
2  เป็นแนวทางท่ีขยายความจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม Credit derivatives 
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     = ค่าปรับลด (Haircut) ส าหรับความแตกต่างด้านสกุลเงินตามหลักเกณฑ์ 
   ที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
   การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย  
   Standardised Approach (วิธี SA) 

             = ผลขาดทุนสุทธิที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของธุรกรรม 
   อนุพันธ์ (ค่าน้อยกว่า 0) 

ทั้งนี้ ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี Simple ในการปรบัลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงิน ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ค่าปรับลด    และค่า     
เท่ากับ 0 

  (2) ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี Advanced Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี AIRB) ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณโดย
ก าหนดให้ค่า EAD มีค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์วางไว้กับคู่สัญญา 
เกินกว่าผลขาดทุนสุทธิที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของธุรกรรมอนุพันธ์ (Mark-
to-market loss) 

 5.12 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับฐานะท่ีเกิดจากธุรกรรมอนุพันธ์ 

  5.12.1 การปรับลดความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคาร
พาณิชย์น ามาใช้ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับฐานะที่เกิดจากธุรกรรมอนุพันธ์มี 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral) และ การค้ าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต 
(Guarantee and credit derivative) โดยให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงแนวทางการปรับลดความเสี่ยง
ด้านเครดิตตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) และ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

  5.12.2 ส าหรับการเลือกวิธีในการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกัน
ทางการเงิน ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี SA ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สามารถเลือกวิธีค านวณการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยหลักประกันทางการเงินได้ 2 วิธี ได้แก่ 
วิธ ีSimple หรือวิธี Comprehensive อย่างไรก็ดี ส าหรับฐานะในธุรกรรมอนุพันธ์ที่อยู่ในบัญชี 
เพ่ือการค้าให้ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธี Comprehensive เท่านั้น 
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   (2) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี FIRB ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
ต้องใช้วิธี Comprehensive เท่านั้น 

   (3) ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี AIRB ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
ให้ใช้ค่า Loss given default (LGD) ที่ธนาคารพาณิชย์ประมาณขึ้นเอง 

  5.12.3 ในการค านวณค่าปรับลด (Haircut) ส าหรับหลักประกันของธุรกรรม
อนุพันธ์ตามวิธี Comprehensive จะต้องเป็นค่าปรับลดที่สอดคล้องกับระยะเวลาถือครองขั้นต่ า 
(Minimum holding period) และเงื่อนไขในเรื่องความถี่ในการ Remargin ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยในแต่ละ Netting set ก าหนดให้ระยะเวลาถือครองขั้นต่ าเท่ากับ 10 วันท าการ และมี
ความถี่ในการ Remargin ทุกวัน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

   (1) ส าหรับ Netting set ที่มีจ านวนสัญญาอนุพันธ์มากกว่า 5,000 
สัญญา ณ ช่วงเวลาใด ๆ ในหนึ่งไตรมาสก่อนหน้า ก าหนดให้ระยะเวลาถือครองข้ันต่ าของไตรมาส
ถัดไปมีค่าเท่ากับ 20 วันท าการ 

   (2) ส าหรับ Netting set ที่มีธุรกรรมอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน
ทีไ่ม่มีสภาพคล่อง (Illiquid collateral) หรือมีธุรกรรมอนุพันธ์ซึ่งหาธุรกรรมอ่ืนมาแทนที่ได้ยาก 
ก าหนดให้ระยะเวลาถือครองขั้นต่ าเท่ากับ 20 วันท าการ ทั้งนี้ ค าจ ากัดความของ “หลักประกันที่
ไม่มีสภาพคล่อง” และ “ธุรกรรมอนุพันธ์ซึ่งหาธุรกรรมอ่ืนมาแทนที่ได้ยาก” ให้พิจารณาภายใต้
สถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต (Stressed market condition) ซึ่งเป็นภาวะตลาดที่ไม่มี
การซือ้ขายอย่างคล่องตัว กล่าวคือ ภาวะตลาดทีผู่้เล่นในตลาด (Market participant) ไม่สามารถ
หาราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายที่เหมาะสมได้จากในตลาดมากกว่า 1 แหล่ง (Multiple price 
quotes) ภายใน 2 วันท าการ ทั้งนี้ ราคาที่เหมาะสมดังกล่าวต้องไม่เป็นราคาที่ท าให้ตลาดเคลื่อนไหว
อย่างผิดปกติ โดยในกรณีเป็นหลักประกันทางการเงิน ราคาดังกล่าวต้องไม่ใช่ราคาที่เกิดจากการมี
ส่วนลดจากราคาตลาด (Market discount) และในกรณีเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ ราคาดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่ราคาที่เกิดจากการมีส่วนเพิ่มจากราคาตลาด (Market premium)  

   (3) ส าหรับ Netting set ที่เคยมีข้อโต้แย้งจากคู่สัญญาเกี่ยวกับ 
การเรียกมาร์จิ้นของธนาคารพาณิชย์ (Margin call dispute) มากกว่า 2 ครั้ง ภายใน 2 ไตรมาส
ก่อนหน้า ก าหนดใหค้่าระยะเวลาถือครองขั้นต่ าของ 2 ไตรมาสถัดไปส าหรับ Netting set ดังกล่าว
เท่ากับ 20 วันท าการ 

   (4) ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจารณาว่าธุรกรรมอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์
ที่ธนาคารพาณิชย์ถือไว้เป็นหลักประกันนั้น กระจุกตัวอยู่กับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งหรือไม่ รวมถึง
ต้องพิจารณาว่าหากคู่สัญญารายดังกล่าวออกจากตลาดอย่างฉับพลัน ธนาคารพาณิชย์จะสามารถ
หาธุรกรรมอนุพันธ์อื่นมาแทนที่ได้หรือไม่ ซึ่งหากธนาคารพาณิชย์พิจารณาแล้วพบว่ามีการกระจุกตัว
กับคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง หรือไม่สามารถหาธุรกรรมอนุพันธ์อ่ืนมาแทนที่ได้ ให้ธนาคารพาณิชย์
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เอกสารแนบ 1  

ค าจ ากัดความ  

“ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของคู่สัญญา (Default risk)” หมายความว่า  
ความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์จะได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากคู่สัญญาผิดนัดช าระหนี้หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

“ศูนย์ซื้อขายธุรกรรมอนุพันธ์ (Exchange)” หมายความว่า ศูนย์กลางหรือ 
เครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีข้ึนเพ่ือการซื้อขายธุรกรรมอนุพันธ์โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือ 
การจัดระบบหรืออ านวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายธุรกรรมอนุพันธ์สามารถท าความตกลง 
หรอืจับคู่สัญญากันได้ โดยกระท าเป็นทางค้าปกติและได้รับใบอนุญาตหรือได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง เช่น บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (TFEX) และ ตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) 

“ธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด (Over the counter derivative: OTC derivative)” 
หมายความว่า ธุรกรรมอนุพันธ์ที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายธุรกรรมอนุพันธ์ 

“ธุรกรรมอนุพันธ์ในตลาด (Exchange traded derivative)” หมายความว่า  
ธุรกรรมอนุพันธ์ที่ซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายธุรกรรมอนุพันธ์  

“จ านวนเงินตามสัญญา (Notional amount)” หมายความว่า จ านวนเงินตามสัญญา
ของธุรกรรมอนุพันธ์  

“จ านวนเงินตามสัญญาที่แท้จริง (Effective notional amount)” หมายความว่า 
จ านวนเงินตามสัญญาที่แท้จริงของธุรกรรมอนุพันธ์ ซึ่งหาได้โดยการปรับจ านวนเงินตามสัญญาของ
ธุรกรรมอนุพันธ์ให้สะท้อนถึงฐานะความเสี่ยงที่แท้จริง (True exposure) ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มี 
การ Leverage จ านวนเงินตามสัญญาหรือถูกก าหนดโครงสร้างในลักษณะที่เป็นการเพ่ิมผลตอบแทน
ให้กับคู่สัญญา ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีจ านวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 1,000,000 บาท แตจ่ะมี
การรับผลตอบแทนจากคู่สัญญาเท่ากับจ านวนเงินตามสัญญาคูณด้วย สองเท่าของอัตราดอกเบี้ย LIBOR 
ดังนั้น Effective notional amount ส าหรับธุรกรรมนี้เท่ากับ 2,000,000 บาท  

“มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล (Credit equivalent amount)” หมายความว่า  
มูลค่าทีแ่สดงถึงฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ค านวณตามวิธีการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อใช้ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ต่อไป 
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“สัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Netting agreement)” หมายความว่า 
สัญญาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันของคู่สัญญาที่อนุญาตให้มีการหักกลบลบหนี้ภายในกลุ่มของธุรกรรม
อนุพันธ์ที่อยู่ภายใต้คู่สัญญาเดียวกันและช าระราคาเป็นยอดสุทธิยอดเดียวในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ผิดสัญญา โดย Netting agreement นี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 2  

“กลุ่มธุรกรรมอนุพันธ์ที่อยู่ภายใต้สัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน 
(Netting set)” หมายความว่า กลุ่มของธุรกรรมอนุพันธ์ที่ท ากับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งภายใต้สัญญา
ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน ทั้งนี้ ส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญายินยอมให้ 
หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน ให้ถือว่าแต่ละธุรกรรมเป็น 1 Netting set  

“Funded credit derivative” หมายความว่า อนุพันธ์ด้านเครดิต1ที่ผู้ขายข้อตกลง
รับประกันความเสี่ยง (Protection seller) ต้องช าระเงินตามจ านวนเงินตามสัญญาให้กับ 
ผู้ซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง (Protection buyer) ไว้ ณ วันที่ท าสัญญา เพ่ือวางเป็นประกันใน 
การรับประกันความเสี่ยงของตนเองในกรณีท่ีเกิด Credit event ขึ้น เช่น ธุรกรรม Credit linked note 
(CLN) First to default note (FTDN) และ Proportional CLN  

“Credit event” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน 
การช าระหนี้ที่ระบุภายใต้ธุรกรรมอนุพันธ์ด้านเครดิต ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง 
(Protection seller) ต้องจ่ายช าระเงินในจ านวนที่ตกลงกัน (Credit event payment) ให้แก่ผู้ซื้อ
ข้อตกลงรับประกันความเสี่ยง (Protection buyer) เช่น การล้มละลาย การผิดนัดช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ย การไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีความเก่ียวข้องกับผู้ออก
สินทรัพย์อ้างอิง (Reference entity)  

“Specific provision” หมายความว่า เงินส ารองที่ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพย์และ
รายการนอกงบดุลทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชย์ต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นเงินส ารองที่ได้กันไว้ส าหรับ
สินทรัพย์หรือรายการนอกงบดุลใด ทั้งนี้ รวมถึงเงินส ารองที่กันไว้ส าหรับส่วนที่ลดลงจากการปรับมูลค่า
ตามราคาตลาดของตราสารหนี้และตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าและเผื่อขาย และมูลค่าการด้อยค่าด้วย  
แต่ไม่รวมเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติที่ธนาคารพาณิชย์นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว 

 
 

                                                        
1  ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงค าจ ากัดความของอนุพันธ์ด้านเครดิต และค าจัดความอื่นที่เกี่ยวข้องตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วย
การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม Credit derivatives 
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เอกสารแนบ 2  

คุณสมบัติของสัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขครบถ้วน  
(Netting agreement) 

 สัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกันที่มีเงื่อนไขครบถ้วน (Netting agreement) 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1.  เป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และเป็นสัญญา Master 
agreement ที่ครอบคลุมถึงสัญญาอนุพันธ์นอกตลาดที่ธนาคารพาณิชย์ท ากับคู่สัญญารายนั้น ๆ โดย
ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ระหว่างกัน 

 2.  ในกรณีที่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดช าระหนี้ (Default) ล้มละลาย เลิกกิจการ 
หรือเหตุอื่นในท านองเดียวกัน สัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ฯ ต้องก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ช าระหนี้
ให้กับคู่สัญญา หรือรับช าระหนี้จากคู่สัญญาเป็นยอดรวมสุทธิเพียงยอดเดียว (Single legal obligation) 
โดยยอดรวมสุทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผลรวมสุทธิของก าไรและขาดทุนที่ได้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม 
(Mark-to-market) ของสัญญาอนุพันธ์นอกตลาดที่ธนาคารพาณิชย์ท ากับคู่สัญญาทุกสัญญาที่อยู่ภายใต้
สัญญายินยอมให้หักกลบลบหนี้ฯ ฉบับเดียวกัน 

 3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่มีความรู้และความเข้าใจใน Netting agreement  
ได้ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการหักกลบลบหนี้ตามข้อ 2 สามารถกระท าได้โดยไม่ขัด
กับกฎหมายต่อไปนี้ 

 3.1  กฎหมายของประเทศที่ส านักงานใหญ่ของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นตั้งอยู่
นอกจากนี้ หากคู่สัญญาเป็นสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศ การหักกลบลบหนี้จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่
สาขาของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ด้วย 

 3.2  กฎหมายที่ใช้บังคับกับการท าธุรกรรมนั้น ๆ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การหักกลบลบหนี้ 

 4.  ไม่มีเงื่อนไขที่มีผลบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญาจะต้องช าระหนี้ในวงเงินจ ากัด 
หรือไม่ต้องช าระหนี้ให้กับคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญามีฐานะเป็นเจ้าหนี้สุทธิ
หลังการหักกลบลบหนี้ (Walkaway clause) 
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เอกสารแนบ 3 

ค่าแปลงสภาพ (Credit conversion factor: CCF) ส าหรับสัญญาอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ 
 

ตารางท่ี 1 
ค่าแปลงสภาพส าหรับอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 

ตามวิธี OEM กรณีที่ไม่มี Netting agreement 

หน่วย: ร้อยละ 
อายุสัญญา1 อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 

ไม่เกิน 14 วัน 0 0 
ไม่เกิน 1 ปี 2 0.5 
เกิน 1 ปี ถึง 2 ปี 5 1 
ส าหรับทุก ๆ 1 ปีที่เพ่ิมข้ึน 3 1 

 
ตารางท่ี 2  

ค่าแปลงสภาพส าหรับอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 
ตามวิธี OEM กรณีที่มี Netting agreement 

หน่วย: ร้อยละ 
อายุสัญญา1 อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย 

ไม่เกิน 14 วัน 0 0 
ไม่เกิน 1 ปี 1.5 0.35 
เกิน 1 ปี ถึง 2 ปี 3.75 0.75 
ส าหรับทุก ๆ 1 ปีที่เพ่ิมข้ึน 2.25 0.75 

 
 
 
 

                                                        
1  อายุสัญญาของสัญญาอนพุันธ์ให้นับตัง้แต่ Trade date จนถึง Maturity date   
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ตารางท่ี 3  
ค่าแปลงสภาพส าหรับสัญญาอนุพันธ์นอกตลาดตามวิธี CEM  

 หน่วย: ร้อยละ 
อายุท่ีเหลือ 
ของสัญญา2 

ประเภทของอนุพันธ์ (ยกเว้นอนพัุนธ์ด้านเครดิต3) 
อัตรา

แลกเปลี่ยน 
และทองค า  

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ตราสารทุน สินค้า 
โภคภัณฑ ์
โลหะมีค่า4 

สินค้า 
โภคภัณฑ์

อื่น  

ตราสารหนี้5 
รัฐบาล 

 
เข้า 

เกณฑ ์
ไม่เข้า 
เกณฑ ์

ไม่เกิน 14 วัน 0 0 6 7 10 0 5 10 
ไม่เกิน 1 ปี 1 0 6 7 10 0 5 10 
เกิน 1 ปี – 5 ปี 5 0.5 8 7 12 0.5 5 10 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป 7.5 1.5 10 8 15 1.5 5 10 

 
  

                                                        
2  กรณีสญัญาอนุพันธ์ที่มีการรับหรือจา่ยช าระเงินกัน ณ วันที่ที่ได้ก าหนดไวล้่วงหน้า โดยมีการปรบัอัตราอ้างอิงซึง่มีผลให้สัญญา
กลับไปมีมูลคา่ตลาดเทา่กับศูนย์ เช่น ธุรกรรม Equity index swap อายุที่เหลือของสัญญาหมายถึงระยะเวลาคงเหลือก่อนการปรับ
อัตราอ้างอิงครั้งต่อไป ยกเว้นกรณขีอง ธุรกรรม Interest rate swap ที่มีอายุสัญญาคงเหลือ (Contractual remaining maturity) 
มากกว่า 1 ป ีและเขา้เงื่อนไขข้างต้น ก าหนดให้ค่า CCF ขั้นต่ าเทา่กับร้อยละ 0.5  
3  อนุพันธ์ด้านเครดิตให้ใช้ค่าแปลงสภาพตามที่ก าหนดในตารางที่ 4 
4  โลหะมีค่าไม่รวมถึงทองค า 
5  อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ให้แบ่งตามประเภทตราสารหนี้ที่อ้างอิงออกเป็น 3 ประเภท คือ อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ที่อ้างอิงตราสารหนี้รัฐบาล 
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ที่อา้งอิงตราสารหนี้อื่นที่เข้าเกณฑ์ และอนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ที่อ้างอิงตราสารหนี้ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามแนวทาง 
การค านวณเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยประเภท Specific risk ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเส่ียงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงด้านตลาดของสถาบันการเงิน 
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ตารางท่ี 4  
ค่าแปลงสภาพส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิตในบัญชีเพื่อการค้า 

หน่วย: ร้อยละ 
 ผู้ซ้ือประกันความเสี่ยง ผู้ขายประกันความเสี่ยง 

1. Total Rate of Return Swaps (TRORS) 
-  กรณสีินทรัพย์อ้างอิงเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (Qualifying reference obligation)6  

5 5 

-  กรณีอื่น ๆ (Non-qualifying reference 
obligation) 

10 10 

2. Credit Default Swaps (CDS), First to Default Swaps และ Proportionate CDS 
-  กรณีสินทรัพย์อ้างอิงเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (Qualifying reference obligation)6 

5 57 

-  กรณีอื่น ๆ (Non-qualifying reference 
obligation) 

10 107 

 
 
 

                                                        
6  สินทรัพยอ์้างอิงที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ตามแนวทางการค านวณเงินกองทุนส าหรบัความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ยประเภท Specific risk  
ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากบัดแูลความเส่ียงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับ
ความเส่ียงด้านตลาดของสถาบันการเงิน 
7  เฉพาะกรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายขอ้ตกลงรับประกันความเส่ียงที่จะช าระราคากันตามมูลค่ายุตธิรรมในกรณีที่ผู้ซ้ือข้อตกลง
รับประกันความเส่ียงไม่มีความสามารถในการช าระคืนหนี้ได้ในขณะที่สินทรัพยอ์้างอิงยังไม่เกิด Credit event ทั้งนี้ กรณีที่ธนาคารพาณิชย์
เป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียง Gross add-on ส าหรับธุรกรรม Credit default swaps (CDS) First to default swaps และ 
Proportionate CDS จะไม่เกินค่าธรรมเนียม (Premium) ที่ผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงยังไม่ได้รับจากผู้ซ้ือประกันความเส่ียงเท่านั้น 
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เอกสารแนบ 4 

แนวทางการค านวณ Add-on ส าหรับอนุพันธ์ด้านเครดิต1ในบัญชีเพื่อการค้า 

ประเภทธุรกรรม ฐานะใน
ธุรกรรม 

ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 
(สถานะความเสี่ยง) 

การค านวณ Gross Add-on2 

Credit default 
swaps (CDS) 

Protection 
buyer 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ Credit 
event payment 

มูลค่าที่ตราไวห้รือจ านวนเงินสูงสดุ 
ที่จะไดร้ับชดเชย x CCF 

Protection 
seller3 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ Premium 
หากผู้ซื้อผดิสญัญาก่อนท่ีจะช าระ
เงินครบ ในขณะที่ต้องจ่าย Close 
out amount 

มูลค่าที่ตราไวห้รือจ านวนเงินสูงสดุ 
ที่จะชดเชย x CCF 

(ไม่เกินค่า Premium ที่ยังไมไ่ด้รบัจาก 
Protection buyer) 

First to default 
swaps (FTDS) 

Protection 
buyer 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ Credit 
event payment (ส าหรับสินทรพัย์
อ้างอิงรายแรกใน Basket ที่เกิด 
Credit event) 

มูลค่าที่ตราไวห้รือจ านวนเงินสูงสดุ 
ที่จะไดร้ับชดเชย x CCF 

(ให้ใช้ CCF ตามสินทรัพย์อ้างอิงที่มี 
ค่าแปลงสภาพสูงที่สดุในกลุ่ม เช่น  

สินทรัพย์อ้างอิงในกลุ่มรายหนึ่งเปน็ Non-
qualifying reference obligation ให้ ธพ.  

ใช้ CCF = ร้อยละ 10) 
Protection 
seller3 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ Premium 
หากผู้ซื้อผดิสญัญาก่อนท่ีจะช าระ
เงินครบ ในขณะที่ต้องจ่าย Close 
out amount 

มูลค่าที่ตราไวห้รือจ านวนเงินสูงสดุ 
ที่จะชดเชย x CCF 

(ไม่เกินค่า Premium ที่ยังไมไ่ด้รบัจาก 
Protection buyer) 

Proportionate 
CDS 
 

Protection 
buyer 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ Credit 
event payment (ส าหรับสินทรพัย์
อ้างอิงทุกรายใน basket ที่เกิด 
Credit event)  

มูลค่าที่ตราไวห้รือจ านวนเงินสูงสดุ 
ที่จะไดร้ับชดเชยของสินทรัพย์อ้างอิง 
แต่ละราย x CCF ของสินทรัพย์นั้น ๆ 

 
Protection 
seller3 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ Premium 
หากผู้ซื้อผดิสญัญาก่อนท่ีจะ 

- ช าระเงินครบ ในขณะที่ต้องจ่าย 
Close out amount 

มูลค่าที่ตราไวห้รือจ านวนเงินสูงสดุ 
ที่จะชดเชย x CCF 

(ไม่เกินค่า Premium ที่ยังไมไ่ด้รบัจาก 
Protection buyer) 

                                                        
1  ค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบนี้ให้อ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนญุาตให้ธนาคารพาณิชย์ท าธุรกรรม 
Credit derivatives 
2  ให้ใช้ค่า CCF ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 ตารางที่ 4 
3  เฉพาะกรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายขอ้ตกลงรับประกันความเส่ียงที่จะช าระราคากันตามมูลค่ายุตธิรรมในสถานการณ์ที่ 
ผู้ซ้ือข้อตกลงรับประกันความเส่ียงไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้ในขณะที่สินทรัพย์อ้างอิงยังไม่เกิด Credit event 
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ประเภทธุรกรรม ฐานะใน
ธุรกรรม 

ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 
(สถานะความเสี่ยง) 

การค านวณ Gross Add-on2 

Total rate of 
return swaps 
(TRORS) 

Protection 
buyer 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ “ส่วนต่าง
ผลตอบแทน” และ “การชดเชย
มูลค่าทีล่ดลงของสินทรัพย์อ้างอิง” 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่ม
ข้อตกลง หรือวันท่ีมีการช าระราคาครั้งล่าสุด

แล้วแต่กรณ ีx CCF 
Protection 
seller 
 

- ความเสีย่งท่ีจะไม่ไดร้ับ “ส่วนต่าง
ผลตอบแทน” และ “มูลคา่ที่เพิ่มขึ้น
ของสินทรัพย์อ้างอิง” 

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่ม
ข้อตกลง หรือวันท่ีมีการช าระราคาครั้งล่าสุด

แล้วแต่กรณี x CCF 
 
 

 


