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เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับการผิดนัดช าระราคาและการส่งมอบและธุรกรรม Non-delivery versus 
payment (Non-DvP) และให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

3.  ขอบเขตการบังคับใช้ 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินทุกธนาคาร 

4.  ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 93/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับการผิดนัดช าระราคาและการส่งมอบ และธุรกรรม Non-delivery 
versus payment (Non-DvP) ส าหรับธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 

5.  เนื้อหา 

 5.1 ค าจ ากัดความ 

 ในประกาศฉบับนี้ 

 “ธุรกรรม DvP” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีการช าระราคาและการส่งมอบผ่าน
ระบบ Delivery versus payment system (DvP)1 ซึ่งระบบนี้ก าหนดให้การส่งมอบหลักทรัพย์ 
เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange instrument)2 หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ 
การช าระราคาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเท่านั้น 

 “ธุรกรรม Non-DvP” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีการช าระราคาและการส่งมอบ 
ในลักษณะ Non-delivery versus payment (Non-DvP) ซึ่งการส่งมอบหลักทรัพย์ เครื่องมือ 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และการช าระราคาอาจเกิดข้ึนในเวลาที่ต่างกัน เช่น  
การก าหนดให้คู่สัญญาช าระราคาก่อนได้รับหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือ  
สินค้าโภคภัณฑ์ หรือการก าหนดให้คู่สัญญาส่งมอบหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
สินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนได้รับการช าระราคา (Free-delivery) 

 “Positive current exposure: PCE” หมายความว่า ส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรม
ที่ได้ตกลงไว้เพ่ือช าระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน 

 5.2 หลักการ 

 เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและตระหนักถึง 
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
และสินค้าโภคภัณฑ์ ตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญา (Trade date) โดยสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนา 
                                                 
1 ในที่นี้ ให้รวมถึงการช าระราคาและการส่งมอบผ่านระบบ Payment versus payment (PvP) 
2 ยกตัวอย่างเช่น เงินตราสกุลต่างประเทศ 
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ให้มกีระบวนการการติดตามการผิดนัดช าระราคาหรือการส่งมอบของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ ตั้งแต่วันแรกที่มีการผิดนัดช าระราคาหรือผิดนัด
ส่งมอบ อีกท้ังมีเงินกองทุนข้ันต่ ารองรับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับการซื้อขายดังกล่าว
ทีม่ีการผิดนัดช าระราคาหรือส่งมอบ รวมทั้งธุรกรรมที่มีการช าระราคาและการส่งมอบแบบ Non-DvP  

 การช าระราคาและการส่งมอบแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ซ่ึงแต่ละประเภทมี
ลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแตกต่างกัน ดังนี้  

  (1)  ธุรกรรม DvP: เป็นธุรกรรมที่ท าผ่านระบบ DvP ซึ่งมีการช าระราคาและ
การส่งมอบเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ดังนั้น หากมีการผิดนัดช าระราคาหรือการส่งมอบของหลักทรัพย์ 
เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ธนาคารพาณิชย์จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตของ
คู่สัญญาจากการช าระราคาและการส่งมอบยังไม่เสร็จสิ้นเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมที่ได้ตกลง
ไว้เพ่ือช าระราคาและส่งมอบกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (Positive current exposure: PCE)  

  (2)  ธุรกรรม Non-DvP: เป็นธุรกรรมทีไ่ม่ได้ท าผ่านระบบ DvP ซ่ึงการช าระ
ราคาและการส่งมอบไม่ได้เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จะมีความเสี่ยงด้านเครดิต
ของคู่สัญญาจากมูลค่าเต็มจ านวนของเงินสด หลักทรัพย์ เครื่องมือด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือ 
สินค้าโภคภัณฑ์ ที่ได้ส่งมอบไปแล้ว 

  ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมการท าธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ เครื่องมือ 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากการช าระราคาหรือ 
การส่งมอบ ทั้งธุรกรรมที่ท ากับส านักหักบัญชีที่มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark to market)  
และช าระ Variation margin ทุกวัน3 และธุรกรรมที่ไม่ได้ท าผ่านส านักหักบัญชี ทั้งนี ้ไม่รวมถึง
ธุรกรรม Repo-style transaction4 เนื่องจากธุรกรรมนี้มีลักษณะคล้ายกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ  
ซึ่งไม่มีการโอนสินทรัพย์ออกจากบัญชีของธนาคารพาณิชย์  

 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีระบบการช าระราคาและการส่งมอบ หรือระบบหักบัญชีล้มเหลว  
ทั้งระบบ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาผ่อนผันการด ารงเงินกองทุนข้ันต่ าส าหรับการไม่มี 
การช าระราคาและการส่งมอบและธุรกรรม Non-DvP จนกระท่ังเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ 

 5.3 หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

  ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธุรกรรม DvP  
และธุรกรรม Non-DvP โดยนับปริมาณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Standardised Approach (วิธี SA) หรือ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ

                                                 
3 ธุรกรรมดังกล่าวอาจมีความเส่ียงจากธุรกรรมที่มีการช าระราคาและการส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ (Mismatched trade) เช่น 
การช าระราคาหรือการส่งมอบล่าช้า เป็นต้น 
4 ทั้งนี้ Repo-style transaction หมายถึง ธุรกรรม Repo ธุรกรรม Reverse-Repo และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 
ธุรกรรม Securities Borrowing and Lending (SBL)  
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ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ขึ้นอยู่กับวิธีที่ธนาคาร
พาณิชย์เลือกใช้ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต ดังนี้ 

  5.3.1 ธุรกรรม DvP 

   ในกรณีที่การช าระราคาและการส่งมอบยังไม่เกิดข้ึนภายใน 5 วันท าการ 
ภายหลัง Settlement date ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับการผิดนัด
ช าระราคาและการส่งมอบ เท่ากับผลคูณระหว่างค่า PCE กับน้ าหนักความเสี่ยงในตารางน้ าหนัก 
ความเสี่ยงส าหรับธุรกรรม DvP 
 

ตารางน้ าหนักความเสี่ยงส าหรับธุรกรรม DvP 

จ านวนวันท าการภายหลัง 
วันช าระราคาหรือวันส่งมอบท่ีได้ตกลงไว้ 

น้ าหนักความเสี่ยง (%) 

ตั้งแต่ 5 ถึง 15 วัน 100 

ตั้งแต่ 16 ถึง 30 วัน 625 
ตั้งแต่ 31 ถึง 45 วัน 937.5 

ตั้งแต่ 46 วันเป็นต้นไป 100/8.5%  

(หรือเท่ากับ 1176.5) 
 
  5.3.2 ธุรกรรม Non-DvP 

   (1) กรณีธนาคารพาณิชย์ส่งมอบขาแรก และการรับมอบขาท่ีสองยังไม่
เกิดข้ึนภายในสิ้นวัน5 แต่ยังไม่ถึง 5 วันท าการนับจากวันที่ควรมีการช าระราคาหรือการส่งมอบ 
ขาท่ีสองตามที่ตกลงไว้  

    ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามวิธีการ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับการให้สินเชื่อแก่คู่สัญญาที่ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้ โดยให้
ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี SA น ามูลค่าที่จะได้รับตามสัญญามาเป็นยอดสินทรัพย์ ส าหรับธนาคาร
พาณิชย์ที่เลือกใช้วิธี IRB ให้น ามูลค่าที่จะได้รับตามสัญญามาเป็นค่า Exposure at default (EAD) 
เพ่ือมาค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีธุรกรรม Non-DvP ดังกล่าวไม่มี
นัยส าคัญ ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 แทนน้ าหนักความเสี่ยงของ
คู่สัญญาหรือธุรกรรมตามท่ีวิธี SA หรือวิธี IRB ก าหนดแล้วแต่กรณีได้ เพ่ือไม่ให้ธนาคารพาณิชย์มี
ภาระในการพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตมากเกินไป 

    อนึ่ง ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้วิธี IRB กับธุรกรรม Non-DvP 
ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถก าหนดค่า Probability of 
default (PD) ส าหรับคู่สัญญาที่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking book) 
                                                 
5 ในกรณีที่การส่งมอบหรือการช าระราคาขาแรกและขาที่สองเกิดขึ้นในวันเดียวกันตาม Time zone ของสถานที่ที่มีการส่งมอบหรือ
ช าระราคา ให้นับว่าการส่งมอบและการช าระราคาขาแรก และขาที่สองเกิดขึ้นในวันเดียวกัน 





 
คําถาม-คําตอบ สําหรับประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับการผิดนัดชําระราคาและการสงมอบ 

และสําหรับธุรกรรม Non-delivery versus payment (Non-DvP) สําหรับธนาคารพาณิชย 
ท่ี คําถาม แนวคําตอบ 

ธุรกรรมท่ีเขาขายตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศฉบับน้ี (ประกาศ Unsettled transaction) 
1 ธุรกรรมหรือฐานะ (Exposure) ดังตอไปน้ีเขาขายประกาศ 

Unsettled transaction หรือไม 
1.1 อนุพันธทางการเงิน (Derivatives) 
1.2 ธุรกรรมทันท ี(Spot) เชน การซื้อขายตราสารหน้ี และ การ

ซื้อขายปริวรรตเงินตราตางประเทศ 
1.3 ดอกเบี้ยรับตามสัญญา Cross Currency Swaps  
1.4 ดอกเบี้ยรับจากธุรกรรมเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ยรับจากเงิน

ลงทุนในตราสารหน้ี 
1.5 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินคาโภคภัณฑ (Commodity) 
1.6 ธุรกรรม Repo-style transaction 
 
 
 
 
 

 

หลักการในการพิจารณาวาธุรกรรมประเภทใดเขาขายตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศ 
Unsettled transaction คือ ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเงินกับสินคา หรือ สินคากับสินคาที่
มีความเสี่ยงแตกตางกัน โดยสินคาไดแก หลักทรัพย (Securities) เงินตราตางประเทศ (FX) และสินคา
โภคภัณฑ (Commodity) ดังน้ัน ธุรกรรมที่มีการสงมอบหรือชําระราคาเพียงขาเดียว (One-way 
payment) จะไมเขาขายประกาศฉบับน้ี จากตัวอยางธุรกรรมทีย่กมาขอตอบดังน้ี 
1.1 อนุพันธทางการเงินที่เขาขายตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศ Unsettled 

transaction ไดแก อนุพันธนอกตลาดทีก่ารชําระราคาและการสงมอบเปนไปตามหลักการขางตน 
ดังน้ัน ธุรกรรมที่มีการสงมอบหรือชําระราคาเพียงขาเดียว (One-way payment) (เชน ในกรณี
ของ Forward Rate Agreement (FRA) ซึ่งเปนการจายเฉพาะสวนตางของผลตอบแทนที่คํานวณ
จากอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไวลวงหนากับผลตอบแทนที่คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วัน 
Fixing day หรือกรณีของ Interest Rate Swaps) โดยไมวาขาดังกลาวเปนเงินหรือสินคา จะไมเขา
ขายประกาศ Unsettled transaction อยางไรก็ดี ธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดที่มีการสงมอบหรือ
ชําระราคาเพียงขาเดียวน้ียังคงเขาขายหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา
ตามปกติ (ประกาศ ธปท. วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา
สําหรับธุรกรรมอนุพันธ) 

1.2 ธุรกรรมทันท ี(Spot) เขาขายประกาศฉบับน้ีหากเปนไปตามหลักการขางตน  
1.3 ดอกเบี้ยรับตามสัญญา Cross Currency Swaps เขาขายประกาศฉบับน้ี เพราะมีการแลกเปลี่ยน

เงินกับสินคา (เงินตราตางสกุล) 
1.4 ดอกเบี้ยรับจากธุรกรรมเงินฝาก หรือ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี ไมเขาขายประกาศ

ฉบับน้ีเพราะไมมีการแลกเปลี่ยนเงินกับสินคา 
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1.5 ธุรกรรมซื้อขายสินคาโภคภัณฑ (Commodity) ไมเขาขายประกาศฉบับน้ี เน่ืองจาก ปจจุบัน ธปท.  

ไมอนุญาตให ธพ. ลงทุนในสินคาโภคภัณฑ เวนแตเปนการทําสัญญาอนุพันธดานสินคาโภคภัณฑ
เฉพาะกรณีที่มีการชําระราคาและการสงมอบแบบ Cash settlement ตามประกาศ ธปท. วาดวย
การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทําธุรกรรมอนุพันธที่อางอิงตัวแปรดานตลาด เทาน้ัน 

1.6 ธุรกรรม Repo-style transaction ไมเขาขายประกาศฉบับน้ี เน่ืองจากเปนธุรกรรมที่มีลักษณะ
เปนการกูยืม ไมใชการซื้อขาย ซึ่งปจจุบัน ธปท. กําหนดใหคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี 
SA หรือ วิธี IRB  

2 กรณีธุรกรรม เชน การซื้อขาย FX ที่ลูกคาไมมาชําระราคา ซึ่ง ธพ. 
ได Mark to Market ธุรกรรมดังกลาว แลวบันทึกยอดลูกหน้ี
เทากับยอด Positive current exposure (PCE) ที่เกิดข้ึน โดย 
ธพ. จะไมมีการ Mark to Market ธุรกรรมตอ แตคิดดอกเบี้ยการ
ผิดนัดชําระหน้ีกับลูกคารายน้ีแทน ถามวาในกรณีดังกลาว ธพ. 
ตองปฏิบัติตามประกาศ Unsettled transaction อยางไร  

สําหรับธุรกรรม DvP และ Non-DvP ที่มีการผิดนัดชําระราคาเกิดข้ึน และ ธพ. ไดดําเนินการเพื่อ 
ยุติธุรกรรมดังกลาวแลวตามนโยบายภายในที่ ธพ. กําหนด ให ธพ. ใชหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตตามปกติ (ประกาศ ธปท. วาดวยการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA หรือวิธี 
IRB) โดยไมตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศ Unsettled transaction อีก 

หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
3 ธพ. จะตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในชวงวัน Trade 

date ถึงวัน Settlement date อยางไร 
 

ความเสี่ยงดานเครดิตที่เกิดข้ึนจากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยจะมี 2 ความเสี่ยงหลัก คือ 
1. ความเสี่ยงดานเครดิตสําหรับสินทรัพยที่มีการซื้อขาย (Issuer risk) ซึ่ง ธพ. ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี SA และ วิธี IRB ตามปกติ 
2. ความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาจากการซื้อขายสินทรัพยน้ัน (Counterparty credit risk) ซึ่ง ธพ. 
ตองปฏิบัติตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ธุรกรรมทันที (Spot) 
ธพ. ไมตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาตามประกาศ Unsettled transaction ในชวง
วัน Trade date ถึงวันกอน Settlement date ทั้งกรณีธุรกรรม DvP และธุรกรรม Non-DvP เน่ืองจาก 
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ธปท. เห็นวาระยะเวลาระหวาง Trade date และ Settlement date ไมหางกันนัก จึงสงผลใหความ
แตกตางดานบวกระหวางมูลคาตามราคาตลาดกับมูลคาตามสัญญา (คา Positive current exposure: 
PCE) คอนขางตํ่า สวนการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา นับต้ังแตวัน Settlement 
date เปนตนไปสําหรับธุรกรรม DvP และ Non-DvP ให ธพ. ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุในประกาศ 
Unsettled transaction ดังน้ี  
    1.1 กรณีธุรกรรม DvP 

 
    1.2 กรณีธุรกรรม Non-DvP (ธพ. เปนผูสงมอบขาแรก) 

 
หมายเหตุ K = การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต, TD = Trade date, SD = Settlement date,  
RWA = สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (Risk-weighted asset), RW = นํ้าหนักความเสี่ยง (Risk weight),  
PCE = คา Positive current exposure, ประกาศฯ = ประกาศ Unsettled transaction   

TD 
 

2 st SD + 5วันทําการ 
 

2 ndSD 1 stSD 

K:  (มูลคาขาจาย + PCE) x RW  K : ไมตองคํานวณ RWA 
K : เหมือนการใหสินเชื่อ 

มูลคาขารับ x RW (คูสัญญา)   

K : ไมตองคํานวณ RWA K : ไมตองคํานวณ RWA K : PCE x RW   

TD SD SD + 5วันทําการ 
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2. ธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน 

2.1 กรณีธุรกรรม DvP 
 2.1.1 ต้ังแต Trade date ถึงวัน Maturity / Exercise / Expiry date (วันที่กําหนดมูลคาการ
ชําระราคาและการสงมอบ) คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาตามประกาศ ธปท. วาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ โดยใชมูลคา
เทียบเทาสินทรัพยในงบดุล (Credit equivalent amount : CEA) คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของ
คูสัญญา  
 2.1.2 ต้ังแต Maturity / Exercise / Expiry date จนถึงวัน Settlement date + 4 วันทําการ 
ให ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาเทากับคา PCE คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงตามวิธี 
SA หรือวิธี IRB 

2.1.3 ต้ังแต Settlement date + 5 วันทําการ เปนตนไป ให ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตของคูสัญญาตามประกาศ Unsettled transaction  

ตัวอยางกรณีธุรกรรม DvP ที่ม ีMaturity / Exercise / Expiry date เปนคนละวันกับ Settlement 
date 

 

 

 

 

หมายเหตุ M = Maturity / Exercise / Expiry date (วันที่กําหนดมูลคาการชําระราคาและการสงมอบ) 

K : CEA x RW (คูสัญญา) 
(ประกาศ CCR) 

K : PCE x RW (คูสัญญา) 
 

K : PCE x RW  

M SD SD + 5 วันทําการ TD 
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ประกาศ CCR = ประกาศวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา
สําหรับธุรกรรมอนุพันธ 

2.2 กรณีธุรกรรม Non-DvP 
 2.2.1 ต้ังแต Trade date ถึงวัน Maturity / Exercise / Expiry date คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตของคูสัญญาตามประกาศ ธปท. วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของ
คูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ โดยใชมูลคาเทียบเทาสินทรัพยในงบดุล (Credit equivalent 
amount : CEA) คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของคูสัญญา  
 2.2.2 ต้ังแต Maturity / Exercise / Expiry date จนถึงวันกอน Settlement date ขาแรก (โดย
ปกติจะเปนวันเดียวกัน) ให ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาเทากับคา PCE คูณดวย
นํ้าหนักความเสี่ยงตามวิธี SA หรือวิธี IRB 
 2.2.3 ต้ังแต Settlement date ขาแรกจนถึงวัน Settlement date ขาที่สอง + 4 วันทําการ ให 
ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาโดยใชมูลคาเทียบเทาเงินหรือหลักทรัพยที่จะไดรับ
ตามประกาศ Unsettled transaction  

2.2.4 ต้ังแต Settlement date ขาที่สอง + 5 วันทําการ เปนตนไป ให ธพ. คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาโดยใชมูลคาเทียบเทาเงินหรือหลักทรัพยท่ีจะไดสงมอบไปแลวบวกกับ
คา PCE คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละของ 100/8.5% ตามประกาศ Unsettled 
transaction  
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ตัวอยาง กรณีธุรกรรม Non-DvP (ธพ. เปนผูสงมอบขาแรก) ที่มี Maturity / Exercise / Expiry date 
เปนคนละวันกับ Settlement date 

 

 

 

 

 
4 สืบเน่ืองจากการที่ ธปท. กําหนดใหคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน

เครดิตโดยใช Trade date accounting ธพ. ตองคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา (Counterparty credit 
risk) และสินทรัพยเสี่ยงสําหรับสินทรัพยที่มีการซื้อขาย (Issuer 
risk) สําหรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยอยางไร  
 

ให ธพ. ปฏิบัติตามรายละเอียดในขอ 3 ยกเวน ในกรณีของธุรกรรม Non-DvP ในชวง Settlement 
date ของขาแรก ถึงวันกอน Settlement date ขาที่สอง + 5 หรือวันที่ไดรับหลักทรัพย แลวแตวันใด
จะถึงกอน ให ธพ. ที่เปนผูซื้อหลักทรัพยคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเทากับยอดของหลักทรัพยที่ 
ธพ. จะไดรับ คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงที่สูงกวาระหวางนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยที่มีการซื้อขาย 
และนํ้าหนักความเสี่ยงของคูสัญญา เพื่อไมให ธพ. ตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับทั้ง 
Issuer risk และ Counterparty credit risk บนยอดสินทรัพยเดียวกัน เน่ืองจาก Trade date 
accounting กําหนดให ธพ. ผูซื้อ ตองบันทึกรายการรับหลักทรัพยเขามาในงบดุลแมวาจะยังไมไดรับ
หลักทรัพยดังกลาวก็ตาม ในการน้ี ให ธพ. รายงานฐานะดังกลาวตามความเสี่ยงของหลักทรัพยหรือ
คูสัญญาที่มีนํ้าหนักความเสี่ยงสูงกวา สําหรับ ธพ. ผูขายหลักทรัพย เมื่อบันทึกรายการขายหลักทรัพย
ออกต้ังแตวัน Trade date แลวก็ใหหยุดการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Issuer risk แตให
เริ่มคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Counterparty credit risk ตามประกาศ Unsettled 
transaction 
 

K : PCE x RW (คูสัญญา) 

M 1stSD 2ndSD + 5 วันทําการ 2ndSD TD  

K : มูลคาขารับ x RW (คูสัญญา) 

K:  (มูลคาขาจาย + PCE) x RW  

K : CEA x RW (คูสัญญา) 
(ประกาศ CCR) 
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ท่ี คําถาม แนวคําตอบ 
5 สําหรับการซื้อขายสินทรัพยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธพ. จะตอง

คํานวณหาคา PCE หรือไม และจะตองดํารงเงินกองทุนอยางไรใน
กรณีของธุรกรรม DvP และธุรกรรม Non-DvP  

ธพ. จะตองคํานวณหาคา PCE และคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับการซื้อขาย
สินทรัพยในบัญชีเพื่อการธนาคารทั้งกรณีธุรกรรม DvP และ Non-DvP โดยพิจารณาตามแผนภาพแสดง
แนวปฏิบัติในคําถามขอที่ 3  

6 ถาธนาคารทําธุรกรรม FX Spot กับลูกคาและปดความเสี่ยงกับ
ธนาคาร ข. (Market Risk Exposure = 0) เมื่อครบกําหนดลูกคา
ไมมาสงมอบ ธนาคารตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับทั้งความ
เสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระการสงมอบ 
ขอคําอธิบายเพิ่มเติม เพราะกรณีน้ีจะทําใหธนาคารตองมีภาระ
ดํารงเงินกองทุนเพิ่มข้ึน ซึ่งจากการที่ลูกคาไมมาสงมอบมี
ผลกระทบทําใหธนาคารตองดํารงเงินกองทุนสําหรับ Market Risk 
เพิ่มข้ึนโดยตรงอยูแลว (จากเดิม Market  Risk = 0) 

เพื่อใหการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสอดคลองกับความเสี่ยงอยางครบถวน ธพ. ตองคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับความเสี่ยงทั้งสองประเภท ดังน้ี 
1. ความเสี่ยงดานตลาดจากฐานะที่มีกับ ธพ. ข เน่ืองจาก ธพ. มีโอกาสรับรูการสูญเสียจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
2. ความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญากับลูกคาทีเ่กิดการผิดนัดชําระราคาหรือสงมอบ ดังแผนภาพใน
คําถามขอที่ 3 กรณีธุรกรรมอนุพันธทางการเงินที่มีการชําระหรือสงมอบแบบ DvP หรือ Non-DvP  
 

7 ธุรกรรมที่มีการสงมอบหลักทรัพยโดยไดรับชําระเปนเช็ค 
Clearing จะถือเปนรายการ DvP ไดหรือไม เน่ืองจากเปนแนว
ปฏิบัติ (Practice) ของตลาด และในกรณีที่ไมสามารถเรียกเก็บ
เงินได บัญชีลูกหน้ีดังกลาวจะตองคิด RWA หรือไม หากเปน
ธุรกรรม DvP และอยูในระหวาง Grace Period 5 วัน 
 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมการสงมอบหลักทรัพยที่มีการชําระหรือรับชําระราคาเปนเช็คจะเขาขายเปน Non-DvP เสมอ 
โดยในกรณีที่ ธพ. ไดรับชําระราคาเปนเช็ค ธพ. สามารถถือวาการไดรับเช็คเปนการไดรับชําระราคาจาก
คูสัญญาได และไมตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตภายใตประกาศ Unsettled transaction 
อยางไรก็ดี ธพ. จะตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
1. ให ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี 
SA หรือ IRB สําหรับฐานะที่เกิดข้ึนจากการบันทึกบัญชีรับเช็คทีส่ั่งจายจากคูสัญญา และ ธพ. ยังไมทราบ
ผลวาเช็คดังกลาวสามารถข้ึนเงินสดไดหรือไม ดังน้ี 

1.1     กรณีเช็คที่จะเรียกเก็บไดภายในวันทําการถัดไป ใหนับเปนรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ  
และใชนํ้าหนักความเสี่ยงอยางนอยรอยละ 20 หรือ 

1.2     กรณีเช็คประเภทอื่นที่ไมไดมีลักษณะขางตน เชน ใชเวลา Clearing มากกวา 1 วันทําการ  
ใหนับเปนสินทรัพยอื่นและใชนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 100  
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2. หากปรากฏวาเช็คดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินได ให ธพ. ถือวาไมมีการชําระราคาเกิดข้ึน และให 
ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศ Unsettled transaction ต้ังแตวันที่รูผลวาเช็คไม
สามารถเรียกเก็บเงินได โดยใหนับวันที่เกิดการผิดนัดต้ังแตวัน Settlement date ตามสัญญาเพื่อ
ประกอบการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศ Unsettled transaction ทั้งน้ีใหมีผลเฉพาะ
กรณีที่เปน “เช็คคืนไมมีเงิน” เทาน้ัน หากเรียกเก็บไมไดเน่ืองจากสาเหตุอื่น เชน ลายเซ็นไมถูกตอง 
ยังใหถือเสมือนวายังไมผิดนัดชําระราคา และใหคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA หรือ IRB ดังขอ 1 จนกระทั่งรูผลการเรียกเก็บเงิน  
ทั้งน้ี ในกรณีที่ ธพ. ดําเนินการ Backdate ฐานะทางบัญชีเมื่อรับรูผลการ Clearing เช็ค และใชฐานะ
ดังกลาวในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเพื่อรายงานแก ธปท. งบดุลของ ธพ. จะไมปรากฏฐานะ
เช็ครอ Clearing ทําให ธพ. ไมตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับฐานะเช็ครอ Clearing ตาม
เกณฑที่กําหนดขางตน 

8 ธนาคารเห็นวาการรับชําระราคาดวยเช็คจากบริษัทจัดการกองทุน
ไมควรตองดํารงเงินกองทุนสําหรับ Non-DvP transaction 
เพราะไมมีความเสี่ยงจากการไมชําระราคาจากคูคา เน่ืองดวยตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ มาตรา 126(5) หนา 58 ซึ่งระบุขอหาม บลจ. 
ในการจัดการกองทุนรวม วา "กูเงินในนามของกองทุนรวม หรือ
กอภาระผูกพันใดๆ แกทรัพยสินของกองทนุรวม เวนแตเปนการ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด"  
ดังน้ัน กองทุนจะไมสามารถทําการกูยืมได และจะตองมี Fund 
เพียงพอจึงจะซื้อพันธบัตรหรือตราสารทุนได  หรือสรุปไดวา  

 

ธุรกรรมลักษณะน้ียังมีความเสี่ยงจากคูสัญญาจึงถือวาเปนธุรกรรมที่เขาขายประกาศ Unsettled 
transaction เชนเดียวกัน ดังน้ันโปรดอางอิงคําตอบขอ 7 
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1.การที่กองทุนจะชําระราคาเปนเช็คจะตองมีเงินเพียงพอกับมูล
คาที่จะซื้อพันธบัตรหรือตราสารทุน  ดังน้ันจึงเสมือนไมมีความ
เสี่ยงจากคูสัญญาในการที่จะไมไดรับชําระราคา  

2.การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชําระราคาจากบลจ. จะมีตนทุนที่
เพิ่มข้ึน ซึ่งอาจจะกระทบตอตนทุนการดําเนินธุรกิจและเสียเปรียบ
การแขงขัน 

9 กรณีเปนธุรกรรม DvP ตามที่ ธปท. สั่งให ธพ. คํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาเทียบเทากับสวนตางของมูลคาธุรกรรม
ที่ไดตกลงไวเพื่อชําระราคาและสงมอบกับมูลคาตลาดในปจจุบัน 
(Positive current exposure: PCE) น้ัน 
9.1 ในทางบัญชีจะบันทึกลูกหน้ีที่ผิดนัด (Failed trade) เต็ม

ตามมูลคาธุรกรรมที่ไดตกลงไวเพื่อชําระราคา หมายความ
วา วิธีปฏิบัติทางบัญชีของ Failed trade ที่เปนธุรกรรม 
DvP จะตองมีการบันทึกบัญชี Mark to market (MTM) 
แยกบัญชีสวนตางจากการ MTM ออกดวยเพื่อจะไดใชยอด
สวนตางมาคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตถูกตองหรือไม 
และจะตองแยกบัญชีสวนตางดานสินทรัพย/ดานหน้ีสินดวย
ถูกตองหรือไม  

9.2 ผลตางจากการ MTM จะตองบันทึกบัญชีเขางบกําไร
ขาดทุนทันทีใชหรือไม ทั้งที่เปนเพียงคาเสียโอกาส  

 
 
 
 
9.1 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ Failed trade ขอให ธพ. ปฏิบัติตามประกาศ 

Unsettled transaction สวนการบันทึกบัญชีของธุรกรรมน้ัน ให ธพ. พิจารณาปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ  

 
 
 
 
 
9.2 ผลตางจากการ MTM จะตองบันทึกบัญชีเขางบกําไรขาดทุนทันทีหรือไมน้ัน ขอให ธพ. พิจารณา

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของเชนกัน 
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ท่ี คําถาม แนวคําตอบ 
10 กรณีซื้อหลักทรัพยจากตลาด Primary market โดยไดชําระคา

หลักทรัพยเปนขาแรก 
10.1  หากธุรกรรมน้ีเขาเกณฑ Non-DvP ถามวา จะมี

หลักเกณฑในการกําหนดวันของธุรกรรมขาที่สองอยางไร 
 

10.2  หากเมื่อถึงวันครบกําหนดของธุรกรรมขาที่สอง และ 
ธนาคารไมไดรับมอบหุนจอง เน่ืองจากผลการสุมเลือก 
(Random) จะถือวาธุรกรรมดังกลาวเปน Failed 
Transaction หรือไม  และถาเปน ธนาคารจะตองดํารง
เงินกองทุนอยางไร 

10.3  ในกรณีที่เกิดการผิดนัด โดยธนาคารไมไดรับโอน
หลักทรัพย (กรณีไดรับการจัดสรร) หรือไมไดรับเงินคืน 
(กรณีไมไดรับการจัดสรร) ธนาคารจะตองดํารงเงินกองทุน
อยางไร 

 

 
 

10.1 กรณีที่ธนาคารไดรับการสุมเลือกวาจะไดรับการจัดสรรหุน ธุรกรรมดังกลาวจะเขาขาย Non-DvP 
เน่ืองจากการชําระราคาและสงมอบเกิดข้ึนตางเวลา โดยวันของธุรกรรมขาที่สองคือวันที่กําหนดสงมอบ
หลักทรัพยตามสัญญา  

10.2 กรณีที่ธนาคารไมไดรับการจัดสรรหุน ธุรกรรมดังกลาวจะไมเขาขายเปนธุรกรรม Non-DvP และ 
การไมไดรับจัดสรรหุนที่จองก็ไมถือวาเปน Failed transaction เน่ืองจากไมเกิดการชําระราคา 
คาหลักทรัพยเพื่อแลกกับหลักทรัพย 
 
 

10.3 การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตใหนับผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriter) เปนคูสัญญา
และแบงการคํานวณเปน 2 กรณี ดังน้ี 

 กรณีไดรับการจัดสรร แตธนาคารไมไดรับโอนหลักทรัพย ใหนับวันที่ประกาศวาไดรับการจัดสรร
หลักทรัพยน้ีเปน Settlement date ขาแรก เน่ืองจากเปนวันที่ธุรกรรมการชําระราคาของธนาคาร
เริ่มข้ึน และนับวันที่ควรไดรับโอนหลักทรัพยเปน Settlement date ขาที่สอง อยางไรก็ดี เมื่อ 
ธพ. บันทึกบัญชีรับหลักทรัพยดังกลาวเขางบดุลแลวตามหลักเกณฑของ Trade-date 
accounting (เชน วันทีรู่ผลสุม) ให ธพ. คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตต้ังแต Settlement 
date ของขาแรก ถึงวันกอน Settlement date ขาที่สอง + 5 หรือวันที่ไดรับหลักทรัพย 
แลวแตวันใดจะถึงกอนเทากับยอดของหลักทรัพยที่ ธพ. จะไดรับ คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงที่
สูงกวาระหวางนํ้าหนักความเสี่ยงของผูออกหลักทรัพย และนํ้าหนักความเสี่ยงของ 
Underwriter 
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  กรณีไมไดรับการจัดสรร แตไมไดรับเงินคาจองคืน ใหคิดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับเงินคา
จองเสมือนเงินใหสินเช่ือตอไป โดยใชเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามปกติ 
(ประกาศ SA หรือประกาศ IRB)  
 
 
 
 
 
 

11 ธุรกรรม FX  กรณี Time zone difference  เชน จาย THB รับ 
USD กวาจะทราบวาไดรับหรือไมตองรอวันรุงข้ึนในขณะที่ THB 
จายไปแลวในวันน้ี ดังน้ันการใหรายงานนับแตวันที่มีการสงมอบขา
แรกน้ันไมสามารถทําไดในกรณีน้ี 

สําหรับกรณี Nostro account ให ธพ. ผูจาย THB นับวาไดรับชําระเปน USD ณ สิ้นวันดังกลาว โดยใน
วันทําการถัดไป ให ธพ. ตรวจสอบการชําระ USD จากคูสัญญา หากไมไดรับชําระใหกลับมาแกไขขอมูล
โดยถือวาวันที่กําหนดใหคูสัญญาตองชําระ (วันทําการกอนหนา) เปนวันผิดนัด 
 
 
 

K : เงินคาจอง x RW 
Underwriter 

(ประกาศ SA / IRB) 

K : เหมือนใหสินเชื่อ 
มูลคาหุน x Max(RWUnderwriter,RWIssuer) 

K:  (เงินคาจอง + PCE) x RW  

จอง 
 

2 st SD + 5 วันทําการ 
 

2 stSD 

จอง 
 

คิดความเส่ียงดานเครดิตตอไป                      
K : เงินคาจอง x RW Underwriter 

(ประกาศ SA / IRB) 

K :  เงินคาจอง x RW Underwriter 
(ประกาศ SA / IRB) 

ไดรับเงินคาจองคืน ผลสุม 

1 stSD 
รูผลสุม 
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12 ธุรกรรม FX  Spot กรณีที่คูคาสงเงินผิดพลาด ปกติภายในไมเกิน 

5 วัน คูคาก็จะนําสงและยอนวันที่ใหถูกตอง กรณีน้ีจะผอนผัน
อยางไร 

ใหปฏิบัติตามประกาศ Unsettled transaction โดยถาเปนธุรกรรม DvP กรณีที่คูคาสงเงินผิดพลาดแต
ไมเกิน 5 วันทําการก็ยังไมตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรมดังกลาว ถาเปนธุรกรรม 
Non-DvP ที่ ธพ. สงมอบขาแรกแลวก็ตองคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเสมือนเงินใหสินเช่ือ 

13 ธุรกรรม FX ในกรณีที่ตองคํานวณคา PCE เพื่อดํารงเงินกองทุน
ตามประกาศ Unsettled transaction ให ธพ. ใชอัตรา
แลกเปลี่ยนใดเปนมูลคาตลาดในปจจุบัน 

ให ธพ. อางอิงอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุในประกาศ ธปท. วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ของสถาบันการเงิน หมวด 4 การแปลงคาเงินสกุลตางประเทศทุกสกุลใหเปนสกุลเงินบาท 

14 กรณีที่ธนาคารยังไมไดรับมอบหลักทรัพยตามสัญญา ในการ
คํานวณมูลคาความเสี่ยงน้ัน ใหใชราคาตามสัญญา หรือราคาตลาด
ของหลักทรัพย และตองรายงานเปนรายวันหรือไม เน่ืองจากราคา
ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน 

- ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตใหใชราคาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ Unsettled 
transaction โดยถาเปนธุรกรรม DvP ใหใชคา PCE แตถาเปนธุรกรรม Non-DvP ใหใชมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยที่จะไดรับตามสัญญา (กรณี ธพ. สงมอบขาแรก และการรับมอบขาที่สองยังไมเกิดข้ึนภายใน
สิ้นวัน)  
- ธพ. ควรมีระบบภายในเพื่อติดตามราคาหลักทรัพยเปนรายวัน และพิจารณาความเพียงพอของ
เงินกองทุนทุกสิ้นวัน อยางไรก็ตาม สําหรับการรายงานฐานะทีเ่กี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ธปท. 
กําหนดใหรายงานเปนรายเดือน 

15 กรณี Non-DvP ที่มีการสงมอบวันเดียวกัน  
1. กรณีที่ธุรกรรมถูกจัดวาเปน Non-DvP สืบเน่ืองจากไมมีระบบ
รองรับ แตมี Settlement date ขาแรกและ Settlement date 
ขาที่สองเปนวันเดียวกัน ซึ่งธนาคารจะไมมีการจายเงิน หรือ 
Deliver หลักทรัพย ใหกับ Counterparty หากไมไดรบั
หลักทรัพย หรือไมไดรับเงินจาก Counterparty ในกรณีดังกลาว 
ถามี Failed transaction เกิดข้ึน ธนาคารจะตองดํารงเงินกองทุน
หรือไม และหากตองดํารงเงินกองทุนจะใหธนาคารคํานวณอยางไร 
เน่ืองจากตัวธุรกรรมถูกจัดวาเปน Non-DvP แต Business 

 
หากเมื่อถึง Settlement date ขาแรกแลว ยังไมมีการสงมอบขาแรก ให ธพ. และคูสัญญาคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตและรายงานเสมือนเปนธุรกรรม DvP เน่ืองจากลักษณะของความเสี่ยงของ
ธุรกรรมคลายกับความเสี่ยงของธุรกรรม DvP โดยใหคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑ DvP ไปจนกระทั่ง
มีการสงมอบขาใดขาหน่ึง จึงเริ่มใชเกณฑ Non-DvP ทั้งน้ี ถามีการชําระราคาหรือการสงมอบหลักทรัพย
ต้ังแต Settlement date ขาที่สองตามสัญญา เปนตนไป ให ธพ. นับวันดังกลาวเปน Settlement 
date ขาที่สองตามประกาศ เพื่อนําไปใชนับวันที่ ธพ. จะตองนํายอดที่เกี่ยวของไปคํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตตามเกณฑ Non-DvP ตอไป  
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practice มีลักษณะคลายกับ DvP 
2. ขอให ธปท. เพิ่มเติมกรณีที่เปนธุรกรรมที่มีการสงมอบแบบ 
Non-DvP  เน่ืองจากในทางปฏิบัติธนาคารจะรอใหคูสัญญาเปน
ฝายสงมอบกอน  เมื่อคูสัญญาไมมีการสงมอบ  ธนาคารก็ไมไดมี
การสงมอบเงินใหกับคูสัญญา ณ วัน Settlement  เชนกัน  กรณี
เชนน้ีจะใหคํานวณเงินกองทุนหรือไมอยางไร  

 
16 กรณี Non-DvP ที่สงมอบคนละวันกัน 

กรณีที่ธุรกรรมถูกจัดวาเปน Non-DvP โดย Settlement date ขา
แรกและ Settlement date ขาที่สองเปนคนละวันกัน ถาหาก
ธนาคารใดธนาคารหน่ึงซึ่งเปน 1st Leg payment หรือ Delivery 
แตไมสามารถสงมอบใหคูสัญญา ณ Settlement date ขาแรกได 
ในกรณีดังกลาว หากธนาคารเปน 1st Leg จะตองดํารงเงินกองทุน
หรือไม และหากตองดํารงเงินกองทุนจะใหธนาคารคํานวณอยางไร 
และ ในทางกลับกัน หากธนาคารเปน 2nd Leg จะตองดํารง
เงินกองทุนหรือไม และหากตองดํารงเงินกองทุนจะใหธนาคาร
คํานวณอยางไร  

โปรดอางอิงคําตอบขอ 15 

17 เฉพาะ ธพ. ที่ใชวิธี IRB :  
กรณี ธพ. ที่ใชวิธี IRB ในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
และเลือกใชวิธี SA กับพอรตสินทรัพยบางประเภท จะมีแนว
ปฏิบัติในการนับสินทรัพยเสี่ยงสําหรับคูสัญญาตามเกณฑ DvP 
และ Non-DvP วาเปนสินทรัพยเสี่ยงภายใตวิธี SA หรือวิธี IRB 

การกําหนดวาเปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยวิธี SA หรือวิธี IRB ข้ึนอยูกับวาฐานะดังกลาวเปน
ธุรกรรม DvP หรือ Non-DvP และคูสัญญาอยูในหมวดสินทรัพยที่ใชวิธี SA หรือวิธี IRB ดังน้ี  
กรณีธุรกรรม DvP  
ใหนับเปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่ใชวิธี IRB หมวดสินทรัพยอื่น เน่ืองจากนํ้าหนักความเสี่ยงของ
ธุรกรรม DvP ไมข้ึนอยูกับประเภทของคูสัญญาแตข้ึนอยูกับระยะเวลาทีค่างชําระ  

1stSD & 2nd SD  
ยังไมสงมอบ 

 

ขาแรกจายจริง + 
ยึดวันนี้เปน 2nd SD* ตามประกาศ 

 

TD  
Date 

ใชเกณฑ DvP ใชเกณฑ Non-DvP แลวแตกรณี 

* ในกรณีท่ีไมมีการตกลงวัน 2
nd

 SD ใหม 
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อยางไร    กรณีธุรกรรม Non-DvP (ที่คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเสมือนใหสินเช่ือแกคูสัญญา) 

- หากมีนัยสําคัญ ใหคํานึงถึงประเภทคูสัญญา โดยใหใชวิธีคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
คูสัญญาเชนเดียวกับวิธีที ่ธพ. เลือกใชสําหรับพอรตสินทรัพยประเภทเดียวกัน เชน หาก ธพ. ก ใชวิธี SA 
กับพอรตลูกหน้ี สง. และใชวิธี IRB กับพอรตลูกหน้ีธุรกิจเอกชน ใหนับฐานะที่เกิดกับ สง. เปนสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตภายใตวิธี SA และนับฐานะที่เกิดกับธุรกิจเอกชนเปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตภายใตวิธี 
IRB  
- หากไมมีนัยสําคัญ ใหนับเปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่ใชวิธี IRB หมวดสินทรัพยอื่น โดยไมตอง
คํานึงถึงประเภทคูสัญญา เน่ืองจากใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100   

18 กรณี ธพ. ซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดทีต่องมีนายทะเบียนผูดูแล
ผลประโยชน (Custodian) ทําหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของ
ธุรกรรมและทําการโอนหลักทรัพยใหแกผูซื้อ หาก ธพ. เปนผูซื้อได
บันทึกรับหุน ณ วันตกลงซื้อขาย (Trade Date) และสงตราสาร
การโอนใหนายทะเบียนหุนทําการโอน ซึ่งตามปกติแลวนาย
ทะเบียนมักใชเวลาไมเกิน 10-15 วันหลังจากไดรับตราสารในการ
ยืนยันการโอนหุนใหผูซื้อ ในการน้ีหากมีการผิดนัดชําระหรือสง
มอบหุน จะเขาขายเปนการผิดนัดตามประกาศฉบับน้ีหรือไม และ
จะนับวันขาแรกและขาที่สองอยางไร 

ธุรกรรมซื้อขายมีลักษณะเปน Non-DvP ตามประกาศ Unsettled transaction และ ธพ. ตองคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามประกาศทั้งในกรณีที่เปนผูซื้อและผูขาย โดยใหนับวาธุรกรรมแตละขา
เกิดข้ึน ณ วันทีม่ีการชําระคาหลักทรัพยและวันที่นายทะเบียนยืนยันวาไดโอนหลักทรัพยใหกับผูซื้อ 
แลวแตวาขาใดเกิดข้ึนกอนหรือหลัง หากเปนหุนที่ผูถือตองมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (Script) ใหนับวาผูซื้อ
ไดรับหุนเมื่อไดรับมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจากนายทะเบียนแลว  
ทั้งน้ี หากมีการตกลงระยะเวลาข้ันตํ่าของการชําระคาหลักทรัพยหรือการโอนหลักทรัพย และเมื่อสิ้น
ระยะเวลาดังกลาวยังไมมีการชําระราคาหรือการสงมอบ ให ธพ. ใชวันสุดทายของระยะเวลาดังกลาวเปน 
Settlement date ตามสัญญาของการชําระราคาหรือการสงมอบแลวแตกรณี เพื่อคํานวณสินทรัพย
เสี่ยงดานเครดิตตามประกาศ Unsettled transaction ตอไป 

การรายงานขอมูล 
19 ธปท. มีแนวทางในการรายงานขอมูลการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง

ดานเครดิตตามประกาศฉบับน้ีในแบบรายงานอยางไร  
 

1. การรายงานการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรม DvP  
ใหรายงานในชุดขอมูล Credit Risk –SA (DS_CRS) ดังน้ี 

- Cl_Credit Risk Item รหัส 446133: 9.16 สวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคาตลาด
ปจจุบัน (Positive Current Exposure) ของธุรกรรม DvP (กรณีวิธี SA) 
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- Cl_Credit Risk Item รหัส 446140: 6.11 สวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคาตลาด
ปจจุบัน (Positive Current Exposure) ของธุรกรรม DvP (กรณีวิธี IRB)  

 ทั้งน้ี ให ธพ. ใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับศูนยสําหรับฐานะต้ังแตวัน SD ถึงวัน SD + 4 วันทําการ 
ยกเวนการรายงานขอมูลของธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน ต้ังแตวัน SD ถึงวัน SD+4 วันทําการ ให
รายงานในชุดขอมูล Credit Risk –SA (DS_CRS) และ Credit Risk –IRB (DS_CRI) แยกตามประเภท
คูสัญญา โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงตามคูสัญญา (โปรดอางอิงหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน
เครดิตในคําตอบขอ 3) 
 

2. การรายงานการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธุรกรรม Non-DvP แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
2.1 กรณีธนาคารสงมอบขาแรก และการรับมอบขาที่สองยังไมเกิดข้ึนภายในสิ้นวัน แตยังไมถึง 5 

วันทําการนับจากวันที่ควรมีการชําระราคาหรือการสงมอบขาที่สองตามที่ตกลงไว 
- กรณีไมมีนัยสําคัญทั้งกรณีใชวิธี SA หรือวิธี IRB ใหใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 

ได และใหรายงานในชุดขอมูล Credit Risk –SA (DS_CRS) ดังน้ี 
o Cl_Credit Risk Item รหัส 446134: 9.17 มูลคาท่ีจะไดรับตามสัญญาของ

ธุรกรรม Non-DvP (กรณีวิธี SA)  
o Cl_Credit Risk Item รหัส 446141: 6.12 มูลคาท่ีจะไดรับตามสัญญาของ

ธุรกรรม Non-DvP (กรณีวิธี IRB) 
- กรณีมีนัยสําคัญใหรายงานเสมือนเงินใหสินเช่ือ โดยใหรายงานใน Data set ชุด DS_CRS 

(กรณีวิธี SA) หรือ DS_CRI (กรณีวิธี IRB) โดยใช Credit risk type แยกตามประเภทของ
คูสัญญา 
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2.2 กรณีท่ี ธพ. สงมอบขาแรก และการรับมอบขาท่ีสองยังไมเกิดขึ้นภายใน 5 วันทําการ นับ

จากวันท่ีควรมีการสงมอบขาท่ีสองตามท่ีตกลงไวสําหรับธุรกรรม Non-DvP ใหรายงานในชุดขอมูล 
Credit Risk –SA (DS_CRS)* ดังน้ี 

- Cl_Credit Risk Item รหัส 446046: 9.18 อ่ืน ๆ (กรณีวิธ ีSA)  

- Cl_Credit Risk Item รหัส 446117: 6.13 อ่ืน ๆ (กรณีวิธ ีIRB)  
โดยใชนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละของ 100/8.5% (โปรดอางอิงหลักเกณฑการ

คํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตในคําตอบขอ 3) 
20 ธพ. จะตองรายงานฐานะที่เกิดจากธุรกรรม DvP หรือธุรกรรม 

Non-DvP ระหวางวัน Trade date (TD) ถึงวันกอน Settlement 
date (SD)  หรือกรณีฐานะที่เกิดจากธุรกรรม Non-DvP ระหวาง
วัน TD จนถึง SD ขาแรก อยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรายงานขอมูลกรณีธุรกรรมทันที (Spot) 
 ธพ. ไมตองรายงานฐานะที่เกิดข้ึนจากธุรกรรม DvP และ Non-DvP ต้ังแตวัน TD จนถึงวันกอน SD 
(หรือกอน SD ขาแรกสําหรับกรณีธุรกรรม Non-DvP) 
2. การรายงานขอมูลกรณีธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน 
    2.1 การรายงานขอมูลในชวงวัน TD ถึงวัน Maturity / Exercise / Expiry date 
         ธพ. ตองรายงานขอมูลในสวนของธุรกรรมอนุพันธทางการเงินตามตารางประเภทของคูสัญญา ซึ่ง
คํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามประกาศ ธปท. วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของ
คูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ 
    2.2 การรายงานขอมูลในชวงวัน Maturity / Exercise / Expiry date ถึงวันกอน SD (หรือวัน SD 
ขาแรกสําหรับธุรกรรม Non-DvP)  
       ให ธพ. รายงานฐานะที่เกิดข้ึนจากธุรกรรม DvP และ Non-DvP ต้ังแตวัน Maturity / Exercise 
/ Expiry date ของสัญญาอนุพันธทางการเงิน จนถึงวันกอน SD (หรือกอน SD ขาแรกสําหรับกรณี

                                                        
* เนื่องจาก ธปท. จะปรับปรุงแบบรายงานขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือให ธพ. เร่ิมรายงานขอมูลผานทางระบบ DMS ที่ไดปรับปรุงตามหลักเกณฑใหมไดตั้งแตป 2557 เปนตนไป ดังนั้น ในป 2556 จึงขอให ธพ. รายงานขอมูลดังกลาวตาม

แนวทางที่กําหนดในคําถาม-คําตอบนี้ในแบบรายงานขอมูลชุดเดิมไปกอน 
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ธุรกรรม Non-DvP) เทากับยอด PCE คูณดวยนํ้าหนักความเสี่ยงของคูสัญญา ในสวนของรายการ
สินทรัพยในงบดุล (On-balance sheet) 

การบันทึกบัญชี การจัดชั้นและกันเงินสํารอง และการนับ Single lending limit (SLL) 
21 ธพ. จะตองบันทึกบัญชี จัดช้ันและกันเงินสํารอง หรือนับ Single 

lending limit สําหรับฐานะที่เกิดจากประกาศ Unsettled 
transaction อยางไร 

การบันทึกบัญชี  
1. ธุรกรรม DvP และธุรกรรม Non-DvP กรณีการซื้อขายหลักทรัพย 
           ในสวนของการบันทึกบัญชีและการวัดมูลคาหลักทรัพย ให ธพ. ถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี   
           สําหรับในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องการคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่ง
กําหนดใหรับรูรายการซื้อขายหลักทรัพยต้ังแตวัน Trade Date น้ัน 

- ใหผูซื้อหลักทรัพยรับรูมูลคาหลักทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่วัดมูลคา ตามขอกําหนดที่
ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ต้ังแตวัน Trade Date จนถึงวันที่ Credit ตราสารดังกลาวออก
จากบัญชีของตน  

- ใหผูขายหลักทรัพยซึ่งไดมีการตัดรายการหลักทรัพยออกจากบัญชีต้ังแตวัน Trade date  
ดวยมูลคายุติธรรมตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี  ใหรับรูรายการหลักทรัพยน้ัน
ต้ังแตวันที่ตองรับหลักทรัพยกลับเขามาในบัญชีของตน 
(หาก ธพ. ใดใช settlement date accounting ตองมีการปรับรายการเสมือนใช trade date 
accounting ในการคํานวณเงินกองทุน) 

การจัดชั้นกันสํารอง 
1. ธุรกรรม DvP 

- ไมตองจัดช้ันและกันสํารองสําหรับ Counterparty Risk เพราะยังไมมีการชําระราคา หรือสง
มอบหลักทรัพย หรือเงินตราตางประเทศทั้ง 2 ฝาย 
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2. ธุรกรรม Non-DvP 

- ให ธพ. จัดชั้นและกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยท่ี ธพ. ไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีเก่ียวของ โดยจัดชั้นและกันเงินสํารองตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน 

การนับ Single Lending Limit (SLL) 
1. ธุรกรรม DvP 

ผูซื้อหลักทรัพยหรือเงินตราตางประเทศ 

- Counterparty Risk : ไมนับ SLL สําหรับ Counterparty Risk  
- Issuer Risk : กรณีการซื้อหลักทรัพยใหนับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) ต้ังแตวัน Trade 

Date เทากับมูลคาของหลักทรัพยที่บันทึกบัญชีรับเขามาตามเกณฑสิทธิ และใหนับ SLL จนถึง
วันที่ผูซื้อหลักทรัพย Credit ตราสารดังกลาวออกจากบัญชีของตน  

ผูขายหลักทรัพยหรือเงินตราตางประเทศ 
- Counterparty Risk : ไมนับ SLL สําหรับ Counterparty Risk  

- Issuer Risk : กรณีการขายหลักทรัพยไมนับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) ต้ังแตวัน Trade 
Date เน่ืองจาก Credit หลักทรัพยออกจากบัญชีของตนตามเกณฑสิทธิ และใหนับ SLL กับผู
ออกตราสาร (Issuer) อีกครั้งเมื่อตองรับหลักทรัพยกลับเขามาในบัญชีของตน 

2. ธุรกรรม Non-DvP 
2.1 กรณี 1st Leg เปนการจายเงิน 
ผูจายเงิน 
- Counterparty Risk : นับ SLL กับผูรับเงินต้ังแตวัน Settlement Date ขาแรกเทากับจํานวน

เงินที่จายออกไป และใหนับ SLL จนถึงวันที่ Unwind การชําระราคา หรือวันทีซ่ื้อขาย
หลักทรัพย หรือเงินตราตางประเทศดังกลาวและ Credit  ผูรับเงินออกจากบัญชีลูกหน้ี 
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- Issuer Risk : กรณีการซื้อหลักทรัพยใหนับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) ต้ังแตวัน Trade 
Date เทากับมูลคาของหลักทรัพยที่บันทึกบัญชีรับเขามาตามเกณฑสิทธิ และใหนับ SLL จนถึง
วันที่ผูซื้อหลักทรัพย Credit ตราสารดังกลาวออกจากบัญชีของตน 

ผูรับเงิน 

- Counterparty Risk : ไมนับ SLL สําหรับ Counterparty Risk  
- Issuer Risk : ไมนับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) ต้ังแตวัน Trade Date เน่ืองจาก Credit 

หลักทรัพยออกจากบัญชีของตนตามเกณฑสิทธิ และใหนับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) อีก
ครั้งเมื่อตองรับหลักทรัพยกลับเขามาในบัญชีของตน 

2.2 กรณี 1st Leg เปนการสงมอบหลักทรัพย 
ผูสงมอบหลักทรัพย 

- Counterparty Risk : นับ SLL กับผูรับหลักทรัพยต้ังแตวัน Settlement Date ขาแรกเทากับ
มูลคาหลักทรัพยที่สงมอบ และใหนับ SLL จนถึงวันที่ Unwind การชําระราคา หรือวันทีซ่ื้อขาย
หลักทรัพย หรือเงินตราตางประเทศดังกลาวและ Credit ผูรับหลักทรัพยออกจากบัญชีลูกหน้ี 

- Issuer Risk : กรณีการขายหลักทรัพยไมนับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) ต้ังแตวัน Trade 
Date เน่ืองจาก Credit หลักทรัพยออกจากบัญชีของตนตามเกณฑสิทธิ และใหนับ SLL กับผู
ออกตราสาร (Issuer) อีกครั้งเมื่อตองรับหลักทรัพยกลับเขามาในบัญชีของตน 

ผูรับหลักทรัพย 
- Counterparty Risk : ไมนับ SLL สําหรับ Counterparty Risk 

- Issuer Risk : นับ SLL กับผูออกตราสาร (Issuer) ต้ังแตวัน Trade Date เทากับมูลคาของ
หลักทรัพยที่บันทึกบัญชีรับเขามาตามเกณฑสิทธิ และใหนับ SLL จนถึงวันที่ผูซื้อหลักทรัพย 
Credit ตราสารดังกลาวออกจากบัญชีของตน 

 


