คำถำม-คำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำกับลูกหนี้รำยใหญ่ (Single Lending Limit)
1.

คำถำม
กำรคำนวณอัตรำส่วน Single Lending Limit (SLL)
(1.1) เงินกองทุนของ full branch : ในการคานวณอัตราส่วน SLL 25% ของเงินกองทุนนั้น
ในกรณีของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศจะใช้เงินกองทุนของสานักงานใหญ่ได้หรือไม่
(1.2) กำรนับลูกหนี้กรณีเป็นผู้รับรองหรือรับอำวัล : กรณีที่ สง. เข้าไปรับรอง รับอาวัลตั๋วเงิน
(P/N และ B/E) ต้องนับ SLL หรือไม่ อย่างไร
(1.3) แนวทำงในกำรพิจำรณำ กำรกำกับลูกหนี้รำยใหญ่ที่กำหนดครอบคลุมเรื่องโครงกำร
และวัตถุประสงค์เดียวกัน
1.3.1 การพิจารณาอัตราส่วน SLL ในกรณีของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และโครงการหนึ่ง
โครงการใดมีแนวทางอย่างไร

แนวคำตอบ
เงินกองทุนของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศต้องเป็นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
สง. ต้องนับภาระผูกพันการรับรองหรือรับอาวัลตั๋วเงินของผู้ออกตั๋วเป็นลูกหนี้
ในการก่อภาระผูกพันทั้งจานวน (Credit Conversion Factor (CCF) เท่ากับ 1.0)

การนับลูกหนี้รายใหญ่จะพิจารณาใน 2 มิติ คือ
1) บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นการนับตามความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
2) บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน จะพิจารณาความเสี่ยงอันเนื่องมาจากแหล่ง
เงินได้ของลูกหนี้แต่ละรายที่จะนามาชาระหนี้ให้แก่ สง. มาจากโครงการหรือ
กิจกรรมเดียวกัน ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับโครงการดังกล่าว อาจทาให้
สง. ไม่ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้นั้น โดยการพิจารณาจัดกลุ่มลูกหนี้ใด ๆ
รวมเป็นลูกหนี้ในโครงการหนึ่งโครงการใด ให้ สง. พิจารณาจากฐานะการเงิน
และความสามารถในการชาระหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ ว่ามีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด (financial interdependence) จนเสมือนเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อแก่บุคคลเดียวกัน (single risk) เป็นสาคัญ
โดยรายละเอียดการพิจารณาเป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศ ธปท.
ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 ทั้งนี้ การคานวณอัตราส่วน
การกากับลูกหนี้รายใหญ่จะแยกคานวณระหว่างลูกหนี้ที่จัดกลุ่มตาม 1) และ
2) มิได้นาปริมาณธุรกรรมของลูกหนี้ทั้ง 2 มิติมารวมกัน
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1.3.2 หากลูกหนี้ขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจะมีแนวทางการนับลูกหนี้สาหรับ
โครงการและวัตถุประสงค์เดียวกันอย่างไร และการนับจะรวมเฉพาะวงเงินที่สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ได้ใช่หรือไม่
1.3.3 ในการคานวณ SLL ของโครงการหนึ่งโครงการใดฯ นั้น ต้องนาสินเชื่อที่ให้กับ
ลูกหนี้ที่ไปใช้ในโครงการอื่นมารวมคานวณด้วยหรือไม่

แนวคำตอบ
กรณีสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ระบุวัตถุประสงค์ได้ว่านาไปใช้ใน
โครงการใดให้นามาพิจารณาในการนับลูกหนี้ตามมิติของโครงการหนึ่ง
โครงการใดสาหรับการคานวณอัตราส่วน SLL ของโครงการนั้นด้วย
ในการคานวณอัตราส่วน SLL ของโครงการหนึ่งโครงการใด หากเป็นกรณีที่
เข้าตามแนวคาตอบข้อ 1.3.1 ข้างต้น ให้พิจารณาปริมาณธุรกรรมเฉพาะในส่วน
ของบริษัทลูกหนี้ที่มีต่อโครงการนั้นๆ เพื่อรวมในการคานวณอัตราส่วน SLL
ในมิตขิ องโครงการ โดยไม่ต้องนับรวมสินเชื่ออื่น ๆ ของบริษัทลูกหนี้นั้น
1.3.4 ลักษณะของโครงการที่แบ่งการดาเนินการออกเป็น phase หรือรายสัญญา ซึ่งมี ได้
แหล่งที่มาของเงินทุน/รายได้แยกออกจากกัน จะสามารถแยกการพิจารณาว่าเป็นโครงการที่
แยกจากกันได้หรือไม่
1.3.5 กรณีที่มีผู้ประมูลโครงการหลายราย โดย สง. ต้องออก bid bond ให้แก่ผู้ประมูล กรณีตัวอย่างนี้ การนับลูกหนี้ในมิติของโครงการหนึ่งโครงการใดสาหรับ
ทุกรายนั้น ซึ่งเมื่อผลการประมูลถึงที่สุดแล้ว ภาระผูกพัน bid bond ก็จะลดลงและคงเหลือ โครงการ A จะนับเพียงครั้งเดียว คือจานวนเงิน 50,000 บาท แต่การนับ
เพียงของผู้ที่ชนะการประมูลเพียงรายเดียว สง. จะต้องนับภาระผูกพันตาม bid bond
ลูกหนี้ในมิติบุคคลใดบุคคลหนึ่งยังคงแยกนับลูกหนี้บริษัท ก. จานวน 50,000
ดังกล่าวของผู้ประมูลทุกรายในการคานวณอัตราส่วน SLL ของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่
บาท บริษัท ข. จานวน 50,000 บาท และ บริษัท ค. จานวน 50,000 บาท
ธปท. กาหนดอย่างไร
ตัวอย่าง บริษัท ก. ข. และ ค. เป็นผู้เข้าร่วมประมูลในโครงการ A ซึ่งในการประมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การนับลูกหนี้ข้างต้นจะใช้ยอดผลคูณของจานวนเงินดังกล่าวด้วยค่า
กาหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายต้องมีการค้าประกันการยื่นซองประกวดราคา (bid bond) CCF ของ bid bond ตามที่กาหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
คานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. หรือบริษัทเงินทุน แล้วแต่กรณี
รายละ 50,000 บาท ดังนั้น บริษัท ก. ข. และ ค. จึงมาขอให้ สง. แห่งหนึ่ง เป็นผู้ค้าประกัน
ดังกล่าว ซึ่งในการประมูลนี้จะมีผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการว่าจ้างเพียงรายเดียว ซึ่งจะ
เป็นผู้ใช้ภาระการค้าประกันตาม bid bond ดังกล่าว ส่วนผู้เข้าร่วมประมูลอีก 2 รายก็จะไม่ได้
ใช้ภาระการค้าประกันตาม bid bond นั้น
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โครงการ A
บริษัท ก.

บริษัท ข.

bid bond
50,000 บาท

bid bond
50,000 บาท
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บริษัท ค.
bid bond
50,000 บาท

สง.
1.3.6 การคานวณอัตราส่วน SLL ในมิติของโครงการหนึ่งโครงการใด โดยมี สง. ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 5.2.9 (1) ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 เป็น
ผู้รับประกันความเสี่ยงโดยการออก L/G หรือ standby L/C นั้น สง. ยังคงต้องนา exposure
ในส่วนที่มีการค้าประกันนี้มารวมเพื่อคานวณอัตราส่วนการกากับลูกหนี้รายใหญ่ในมิติของ
โครงการหนึ่งโครงการใดหรือไม่
ตัวอย่ำงกำรนับ SLL ลูกหนี้โครงกำรหนึ่งโครงกำรใด
ตัวอย่าง 1 (การนับเป็นลูกหนี้โครงการหนึ่งโครงการใด)
กรณี ธพ. ให้สินเชื่อแก่บริษัทก่อสร้างรางรถไฟฟ้า บริษัทติดตั้งระบบไฟฟ้า และบริษัทนาเข้า
รถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าโครงการหนึ่ง จะถือว่าเป็นการให้สินเชื่อในโครงการเดียวกัน
หรือไม่

กรณีดังกล่าวไม่ต้องนา exposure มาคานวณอัตราส่วน SLL ในมิติของ
โครงการหนึ่งโครงการใด เนื่องจากความเสี่ยงได้ถูกโอนไปยัง สง. ที่เป็น
ผู้รับประกันความเสี่ยงแล้ว โดยจะนับ สง. ที่เป็นผู้รับประกันความเสี่ยง
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.2.9 (1) ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 เป็นลูกหนี้ในการคานวณอัตราส่วน SLL ตามข้อ
5.2.1 ของประกาศฯ
จากตัวอย่างดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ดังนี้
1. การพิจารณาว่าเป็นโครงการเดียวกันหรือไม่
การดาเนินงานในส่วนที่บริษัท X Y และ Z รับผิดชอบอยู่ถือว่าเป็นโครงการ
เดียวกันเพราะถ้างานหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแต่อีกงานหนึ่งไม่เสร็จก็ไม่สามารถ
เปิดให้บริการได้ แต่หากเป็นรถไฟฟ้าคนละเส้นทางที่อาจจะมีจุดเชื่อมต่อกัน
เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง กับสายสีม่วง ซึ่งไม่จาเป็นต้องรอให้สายหนึ่งเสร็จ
ก่อนจึงจะเปิดให้บริการอีกสายหนึ่งได้ ก็สามารถจัดเป็นคนละโครงการได้
2. การจัดกลุ่มลูกหนี้ตามมิติโครงการใดโครงการหนึ่ง
กรณีที่บริษัท X Y และ Z รับผิดชอบงานในโครงการเดียวกัน การนับว่า
สินเชื่อที่ให้แก่บริษัท X Y และ Z ต้องจัดรวมเป็นลูกหนี้รายใหญ่รายเดียวกัน
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โครงการรถไฟฟ้า A
บริษัท X
ก่อสร้างราง
ธพ. ก.

ให้สินเชื่อ

บริษัท Y
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัท Z

นาเข้ารถไฟฟ้า

ตัวอย่าง 2 (การนับเป็นลูกหนี้โครงการหนึ่งโครงการใด)
การให้สินเชื่อแก่บริษัทที่ลงทุนใน หรือสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าคนละสายกันตามเส้นทาง
ต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีแดง หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน กับรถไฟลอยฟ้า จะถือว่าเป็น
การให้สินเชื่อในโครงการเดียวกันหรือไม่
บริษัท X

บริษัท A
รถไฟฟ้าใต้ดิน

ธพ. ก

บริษัท B
รถไฟฟ้าลอยฟ้า

รถไฟฟ้าสายสีแดง
บริษัท Y

ให้สินเชื่อ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง
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ในมิติของโครงการหนึ่งโครงการใด ก็ต่อเมื่อบริษัท X Y และ Z มีฐานะ
การเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
จนเสมือนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อแก่บุคคลเดียวกัน (single
risk) กล่าวคือ หากลูกหนี้รายใดรายหนึ่งไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่ ธพ. ก. ได้
จะส่งผลให้ลูกหนี้อีกรายหนึ่งได้รับผลกระทบทางการเงินจนไม่สามารถชาระ
หนี้ให้ ธพ. ก. ได้เช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัท X ไม่สามารถก่อสร้างรางได้เสร็จตามกาหนด
บริษัท Y ก็ไม่สามารถดาเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ ทาให้บริษัท Y ไม่ได้รับ
เงินค่าจ้าง และทั้งบริษัท X และ Y ต่างก็ไม่มีแหล่งรายได้อื่นนอกจาก
โครงการรถไฟฟ้า A ที่จะนามาชาระหนี้ให้ ธพ. ก. ดังนั้น จึงนับสินเชื่อที่
ธพ. ก. ให้แก่บริษัท X และ Y สาหรับใช้ในโครงการรถไฟฟ้า A นี้ รวมเป็น
ลูกหนี้รายเดียวกันในมิติโครงการใดโครงการหนึ่ง สาหรับสินเชื่อที่ ธพ. ก.
ให้แก่บริษัท Z ก็จะพิจารณาตามแนวทางข้างต้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะของโครงการที่แบ่งการดาเนินการออกเป็น phase หรือรายสัญญา
ซึ่งมีแหล่งที่มาของเงินทุน/รายได้แยกออกจากกัน ก็พิจารณาว่าเป็นโครงการ
ที่แยกจากกัน ดังเช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงกับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง หรือโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินกับโครงการรถไฟฟ้าลอยฟ้า
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ตัวอย่าง 3 (การนับเป็นลูกหนี้โครงการหนึ่งโครงการใด)
ธพ. ก. ให้สินเชื่อแก่บริษัท A เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั่วไป โดยธุรกิจหลักของ
บริษัท A เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า และมีธุรกิจอื่น ๆ อีกที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
รถไฟฟ้า และ ธพ. มีการลงทุนในบริษัท B ที่เป็นบริษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงการ
รถไฟฟ้าดังกล่าว ธพ. จะต้องนับรวมเงินให้สินเชื่อแก่บริษัท A และเงินลงทุนในบริษัท B
ในการกากับลูกหนี้รายใหญ่หรือไม่
ให้สินเชื่อ

บริษัท A
รถไฟฟ้า
50

ธพ. ก
ลงทุน

ธุรกิจอื่น
บริษัท B
รถไฟฟ้า

แนวคำตอบ
- กรณีนี้การนับ SLL สาหรับโครงการรถไฟฟ้า ได้แก่ สินเชื่อที่ให้กับ
บริษัท A เฉพาะส่วนที่ใช้ในโครงการรถไฟฟ้า รวมกับเงินลงทุนในบริษัท B
โดยมีแนวทางพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่าง 1
- อย่างไรก็ดี ในมิติการนับ SLL สาหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใด กรณีของลูกหนี้
รายบริษัท A ยังต้องนับสินเชื่อที่ให้กับบริษัท A ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งส่วนที่ใช้ใน
โครงการรถไฟฟ้าและส่วนที่ใช้ในธุรกิจอื่น

SLL บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด

SLL โครงการหนึ่ง
โครงการใด

ตัวอย่าง 4 (การนับเป็นลูกหนี้โครงการหนึ่งโครงการใด)
ธพ. ก. ให้สินเชื่อแก่บริษัท A เพื่อโครงการรถไฟฟ้า และลงทุนในบริษัท B ที่เป็นบริษัทที่ทา
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว และให้สินเชื่อกับบริษัท C ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท A โดยบริษัท C ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท B และโครงการรถไฟฟ้า
ดังกล่าว การกากับลูกหนี้รายใหญ่ต้องนับรวมเงินให้สินเชื่อแก่บริษัท A เงินลงทุนในบริษัท B

1. การนับ SLL สาหรับโครงการรถไฟฟ้า จะนับทั้งการให้สินเชื่อกับบริษัท A
รวมกับการลงทุนในบริษัท B โดยมีแนวทางพิจารณาเช่นเดียวกับกรณี
ตัวอย่าง 1
2. การนับ SLL สาหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะนับสินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้
บริษัท A และบริษัท C เป็นหนึ่งกลุ่ม และนับการลงทุนในบริษัท B เป็นอีก
หนึ่งกลุ่ม
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แนวคำตอบ

และเงินให้สินเชื่อแก่บริษัท C อย่างไร
โครงการรถไฟฟ้า
ให้สินเชื่อ

ธพ. ก

บริษัท A

ให้สินเชื่อ

ลงทุน

บริษัท C

บริษัท B

ตัวอย่าง 5 (การนับเป็นลูกหนี้โครงการหนึ่งโครงการใด)
ในกรณีที่ ธพ. ก. ให้สินเชื่อแก่บริษัท A จานวน 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 20 ล้านบาท
สาหรับ mega project และอีก 80 ล้านบาทสาหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับ mega
project ให้สินเชื่อแก่บริษัท B จานวน 50 ล้านบาท เพื่อใช้ใน mega project และให้สินเชื่อ
แก่บริษัท C ซึง่ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท A จานวน 30 ล้านบาทเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
ดังนั้น การนับการให้สินเชื่อสาหรับ mega project และการให้สินเชื่อสาหรับวัตถุประสงค์อื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ mega project ควรนับอย่างไร

1. การนับ SLL สาหรับโครงการ mega project มีแนวทางพิจารณา
เช่นเดียวกับกรณีตัวอย่าง 1 ซึ่งหากพิจารณาแล้วสินเชื่อที่ ธพ. ก. ให้แก่
บริษัท A และ B มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนเสมือนเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อแก่บุคคลเดียวกัน (single risk) การนับ
ลูกหนี้สาหรับโครงการ mega project นี้จะนับการให้สินเชื่อกับบริษัท A
20 ล้านบาทรวมกับการลงทุนในบริษัท B 50 ล้านบาท รวมเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 70 ล้านบาท
2. การนับ SLL สาหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะนับสินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้
บริษัท A จานวน 100 ล้านบาท รวมกับสินเชื่อที่ให้แก่บริษัท C 30 ล้านบาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 130 ล้านบาท สาหรับลูกหนี้กลุ่มนี้ ส่วนการลงทุน
ในบริษัท B จานวน 50 ล้านบาทจะนับแยกเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม

7
คำถำม

แนวคำตอบ

mega project

บริษัท A
ให้สินเชื่อ

20 ล้าน
(mega project)

ธพ. ก
ลงทุน

80 ล้าน
(วัตถุประสงค์อื่น)

ให้สินเชื่อ
บริษัท B

บริษัท C

50 ล้าน

30 ล้าน
(วัตถุประสงค์อื่น)

(mega project)

ตัวอย่าง 6 (การนับเป็นลูกหนี้โครงการหนึ่งโครงการใด)
ในโครงการก่อสร้างสนามบิน ที่มีบริษัท ก. ข. ค. และ ง. ร่วมดาเนินการก่อสร้าง ธพ. ก.
ให้สินเชื่อกับบริษัท ก. ข. ค. และ ง. เพื่อนาเงินมาใช้จริงกับการก่อสร้างในโครงการสนามบิน
นอกจากนั้น ธพ. ยังออกหนังสือค้าประกันให้กับบริษัท ง. เพื่อธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ง. อีกด้วย
ในกรณีเช่นนี้ ธพ. ควรนับการค้าประกันแก่บริษัท ง. รวมเป็นการกากับลูกหนี้รายใหญ่ตาม
รายโครงการหนึ่งโครงการใดหรือไม่ อย่างไร

1. การนับ SLL สาหรับโครงการสนามบินมีแนวทางพิจารณาเช่นเดียวกับ
กรณีตัวอย่าง 1 ซึ่งหากพิจารณาแล้วสินเชื่อที่ ธพ. ก. ให้แก่บริษัท ก. ข. ค.
และ ง. มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนเสมือนเป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากการให้สินเชื่อแก่บุคคลเดียวกัน (single risk) การนับลูกหนี้สาหรับ
โครงการสนามบินนี้จะนับสินเชื่อที่ให้กับบริษัท ก. ข. ค. และ ง. รวมกัน
สาหรับการค้าประกันให้กับบริษัท ง. หากเป็นการใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
นอกจากโครงการสนามบินนี้ ก็ไม่นามารวมในการนับ SLL สาหรับโครงการ
สนามบิน
2. การนับ SLL สาหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรณีของบริษัท ง. จะนับทั้งยอด
สินเชื่อและภาระค้าประกันที่ให้แก่บริษัท ง.
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โครงการสนามบิน
บริษัท ก
บริษัท ข
ธพ. ก

ให้สินเชื่อ
บริษัท ค
ค้าประกัน

บริษัท ง
ธุรกิจอื่น

(1.4) การกาหนดอัตราส่วนสูงสุดในการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อกับเงินกองทุนหรือทุนของบริษัทลูกหนี้ (ม. 50 วรรค 4 แห่ง
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ปัจจุบันมีการกาหนดหรือไม่
(1.5) ผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน : หากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ภายหลังจากวันที่ สง. ได้ให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด ส่งผลให้อัตราส่วนการกากับลูกหนี้รายใหญ่เกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกาหนด โดยที่ สง. ไม่ได้ทาธุรกรรมอื่นใดเพิ่มเติมระหว่างนั้น ถือว่า สง. ปฏิบัติไม่
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

ขณะนี้ ธปท. ยังไม่มีนโยบายกาหนดอัตราส่วนสูงสุดในการให้สินเชื่อ ลงทุน
ก่อภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายสินเชื่อกับเงินกองทุนหรือทุน
ของบริษัทลูกหนี้
หาก ณ วันที่ สง. ทาธุรกรรมดังกล่าวอัตราส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
แต่หลังจากนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ลูกหนี้รายเดิมมี
ยอดหนี้เพิ่มขึ้น โดยที่ สง. ไม่ได้ทาธุรกรรมใด ๆ เพิ่มเติม ก็ถือว่า สง. ไม่มี
ความผิด อย่างไรก็ดี สง. ไม่สามารถให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่ออื่นใดกับลูกหนี้ดังกล่าวเพิ่มเติมได้
จนกว่าจะมีอัตราส่วนการกากับลูกหนี้รายใหญ่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
(1.6) กรณีที่ สง. ออก bid bond เพื่อค้าประกันการประมูลงานกับหน่วยงานราชการให้กับ
กรณีที่ สง. ออก bid bond และ performance bond เพื่อค้าประกันการ
ลูกค้า โดยภายหลังจากที่หน่วยงานราชการประกาศผลการพิจารณาผู้ประมูลที่ได้รับคัดเลือก ประมูลงานกับหน่วยงานราชการในโครงการเดียวกัน โดยหน่วยราชการจะใช้
แล้ว สง. ได้ออก performance bond ให้กับลูกค้ารายเดิม แต่ยังไม่ได้รับ bid bond คืนจาก สิทธิเรียกร้องตามหนังสือค้าประกันเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การ
หน่วยงานราชการ ซึ่งในทางปฏิบัติ หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง คานวณ SLL ในช่วงที่ สง. ได้ออก performance bond ให้แก่ลูกค้าไปแล้ว
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ให้ สง. ผู้ออกหนังสือค้าประกันปฏิบัติตามเงื่อนไขใน bid bond เนื่องจากขั้นตอนการประกวด
ราคาได้สิ้นสุดแล้ว แต่จะใช้สิทธิเรียกร้องตาม performance bond เท่านั้น ช่วงเวลาที่ สง.
ยังไม่ได้รับ bid bond คืนจากลูกค้าจะคานวณ SLL อย่างไร
ข้อยกเว้นในกำรคำนวณอัตรำส่วน SLL
(2.1) ข้อยกเว้นกำรคำนวณ SLL กรณีมีเงินฝำกเป็นหลักประกัน
2.1.1 สิทธิในบัญชีเงินฝากที่ สง. นั้นทีไ่ ด้รับการยกเว้นให้สามารถนามาปรับลด
ความเสี่ยงในการคานวณ SLL จะต้องเป็นสิทธิในบัญชีเงินฝากของลูกหนี้รายนั้นเท่านั้นหรือไม่

แนวคำตอบ
แต่ยังไม่ได้รับ bid bond คืน ให้ สง. คานวณเพียง exposure ของ
performance bond เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการคานวณ exposure ที่ซ้าซ้อน

กรณีสิทธิในบัญชีเงินฝากที่ได้รับการยกเว้นในการคานวณ SLL นั้นคือ
เงินฝากของลูกหนี้ หรือของบุคคลที่ 3 ซึ่งฝากไว้ที่ สง. ผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้
ในกรณีของเงินฝากบุคคลที่ 3 เจ้าของบัญชีเงินฝากบุคคลที่ 3 จะต้องทา
สัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายว่า ได้ตกลงผูกพันค้าประกันหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งมี
เงื่อนไขอย่างน้อยในสัญญาว่า ในกรณีที่ สง. ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ในการ
ชาระหนี้ บุคคลที่ 3 ที่เป็นผู้ค้าประกันได้ตกลงกับการผ่อนเวลาดังกล่าว และ
ยินยอมไม่ถือเอาการผ่อนเวลาดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
ของผู้ค้าประกัน ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ธปท.ฝนส. (21) ว. 2578/2552
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2552 เรื่อง การนาหลักประกันประเภทเงินฝากบุคคลที่ 3
มาหักออกจากมูลหนี้ก่อนการกันเงินสารอง ปรับลดความเสี่ยง และคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
2.1.2 สิทธิในบัญชีเงินฝากที่ฝากไว้ในบัญชีที่สาขาอื่นในต่างประเทศของ สง. นั้นที่ได้รับ กรณีเงินฝากของลูกหนี้ที่ฝากไว้ที่ สง. ผู้ให้สินเชื่อ แต่ฝากไว้ที่สาขาอื่นใน
การยกเว้นให้สามารถนามาปรับลดความเสี่ยงในการคานวณ SLL หรือไม่
ต่างประเทศ จะไม่สามารถนามาปรับลดความเสี่ยงในการคานวณ SLL ได้
เว้นแต่ สง. สามารถพิสูจน์ได้ว่า
(1) สามารถหักกลบลบหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยอานาจศาล และ
(2) ไม่มีความเสี่ยงด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ (transfer risk) และ
(3) เงินฝากนั้นไม่มีเจ้าหนี้รายอื่นมาอ้างสิทธิเพื่อบังคับเอาหลักประกัน
เช่น มีการฟ้องเฉลี่ยทรัพย์
(2.2) หลักเกณฑ์กำรนับลูกหนี้ที่มีกำรรับประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
2.2.1 การนับ SLL สาหรับสาขาของ ธพ. ต่างประเทศหากมีการค้าประกันจาก
การค้าประกันโดยสานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาอื่นในต่างประเทศซึง่ เป็น
สานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาอื่นในต่างประเทศ
นิติบุคคลเดียวกันกับสาขาของ ธพ. ต่างประเทศในประเทศไทย นั้น ความเสี่ยง
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แนวคำตอบ
ไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปยัง สง. อื่น ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงยังคงนับลูกหนี้รายนั้น
เป็นลูกหนี้ในการคานวณอัตราส่วนการกากับลูกหนี้รายใหญ่เช่นเดิม
2.2.2 การนับ SLL กรณีให้สินเชื่อในลักษณะที่มีการคุ้มครองความเสี่ยงด้านเครดิต (เช่น ธุรกรรม risk participation ในเรื่องการรับโอน หรือถ่ายโอนความเสี่ยงจาก
ธุรกรรม risk participation ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีการรับโอนหรือถ่ายโอนความเสี่ยงจากการให้ การให้สินเชื่อในลักษณะที่ไม่ใช่การค้าประกันทั่วไป (L/G และ Standby
สินเชื่อในลักษณะที่ไม่ใช่การค้าประกันทั่วไป) โดย สง. อื่นหรือบริษัทอื่น จะต้องนับรวมในการ L/C) หรือไม่ใช่การดาเนินการในลักษณะ credit derivative (CDS และ
คานวณอัตราส่วนลูกหนี้รายใหญ่อยู่หรือไม่
CLS) นั้น ธปท. ยังไม่อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ สง. ทาได้ โดย สง. ต้องขอ
อนุญาตเป็นรายกรณี ซึ่งในการพิจารณาอนุญาต ธปท. จะพิจารณาลักษณะ
และความสมบูรณ์ในการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วย และในการให้
อนุญาตนั้น ธปท. จะระบุวิธีการคานวณ SLL
อย่างไรก็ดี คาว่า risk participation ข้างต้น ไม่รวมถึงธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการค้า (trade finance) เช่น การค้าประกัน L/C การรับซื้อขายตั๋ว
ส่งออก (forfeiting) เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติที่ ธพ. สามารถดาเนินการได้
อยู่แล้ว
2.2.3 ตัวอย่างการนับลูกหนี้ SLL กรณีได้รับการค้าประกัน
ตัวอย่าง (การนับลูกหนี้ SLL กรณีได้รับการค้าประกัน)
หาก ธพ. ก. ให้กู้กับบริษัท A โดยบริษัท A มีผู้ค้าประกันดังนี้ การนับลูกหนี้รายใหญ่จะ
พิจารณาอย่างไร
1) ให้ ธพ. B ออก standby L/C หรือ L/G ค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัท A

การให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อที่มี สง. อื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแล สถาบันการเงิน
ของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ หรือธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศที่ได้รับน้าหนักความเสี่ยง 0% ตามประกาศ ธปท.
ว่าด้วยการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Standardised Approach
(วิธี SA) เป็นผู้รับประกันความเสี่ยง ให้ สง. ผู้ให้สินเชื่อ (ธพ. ก.) นับ สง.
ที่เป็นผู้รับประกันความเสี่ยงนั้น (ธพ. B) เป็นลูกหนี้ในการคานวณอัตราส่วน
ลูกหนี้รายใหญ่แทนลูกหนี้บริษัท A
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ให้สินเชื่อ

แนวคำตอบ
บริษัท A

ค้าประกันโดย standby L/C
หรือ L/G
ธพ. B

2) ให้บริษัท C ค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัท A (corporate guarantee)
ธพ. ก.

ให้สินเชื่อ

บริษัท A

ค้าประกันโดย corporate guarantee

ดังนั้น ในกรณีนี้ ธพ. ก. จะนับ ธพ. B เป็นลูกหนี้ โดยไม่นับบริษัท A เป็นลูกหนี้
และ ธพ. B ก็ต้องนับบริษัท A เป็นลูกหนี้ตามภาระผูกพันการค้าประกันด้วย
ซึ่งจากกรณีตัวอย่างนี้ ธพ. B ก็ต้องนับภาระผูกพันที่ค้าประกันหนี้ให้กับ
บริษัท A เต็มทั้งจานวน เนื่องจากภาระผูกพันจากการค้าประกันการกู้ยืมเงิน
มีค่า CCF เท่ากับ 1.0
(หมำยเหตุ หาก ธพ. B ค้าประกันไม่เต็มยอดหนี้ของบริษัท A เช่น บริษัท A
เป็นหนี้ ธพ. ก. จานวน 100 ล้านบาท แต่ ธพ. B ค้าประกันหนี้ให้บริษัท A
จานวน 80 ล้านบาท ธพ. ก. จะต้องนับ ธพ. B เป็นลูกหนี้ จานวน 80 ล้านบาท
และยังคงนับบริษัท A เป็นลูกหนี้ในส่วนที่ไม่ได้รับการค้าประกันจานวน 20
ล้านบาท และ ธพ. B นับบริษัท A เป็นภาระผูกพันการค้าประกัน 80 ล้านบาท)
การให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อที่ได้รับการค้าประกันจากบริษัทอื่น ให้ สง. ผู้ให้สินเชื่อ (ธพ. ก.) ยังคง
นับลูกหนี้รายนั้น (บริษัท A) เป็นลูกหนี้ในการคานวณอัตราส่วนลูกหนี้รายใหญ่
โดยไม่นับบริษัทผู้ค้าประกัน (บริษัท C) เป็นลูกหนี้
ดังนั้น ในกรณีนี้ ธพ. ก. จะยังคงนับบริษัท A เป็นลูกหนี้

บริษัท C

(2.2.4) กรณีนับ สง. ผู้รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตในต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข
ตามข้อ 5.2.9 (1) ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 แทนการ
นับลูกหนี้ ต่อมา สง. ผู้รับประกันฯ ถูกปรับลดการจัดอันดับเครดิตเป็นต่ากว่าระดับที่สามารถ
ลงทุนได้ จะมีวิธีการคานวณ SLL อย่างไร

ให้คานวณ SLL กับลูกหนี้เดิม โดยไม่นับ สง. ผู้รับประกันความเสี่ยง
ด้านเครดิตเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 5.2.9 (1) ของประกาศ ธปท.
ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 โดยให้คานวณ SLL กับลูกหนี้เดิม
ตั้งแต่วันที่ สง. ผู้รับประกันไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 5.2.9 (1)
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(2.3) รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ระบุอยู่ในข้อยกเว้นการคานวณลูกหนี้รายใหญ่
กรณีการให้สินเชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อโดยมี
หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นประกัน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เกิน
ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ หรือลงทุนโดยการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น เท่าที่ไม่เกินราคาที่ตราไว้ หมายถึงรัฐวิสาหกิจใดบ้าง
(2.4) ข้อยกเว้นสำหรับสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศ
2.4.1 ข้อยกเว้นสาหรับสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ แก่คู่ค้าตามข้อ 5.2.3 (4)
ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 ที่สามารถมีอัตราส่วน SLL
ได้ไม่เกิน 60% ของเงินกองทุนของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ และเมื่อนับรวมกับวงเงินของ
คู่ค้ารายอื่นที่เกินวงเงินจะต้องไม่เกิน 2.5 เท่าของเงินกองทุนของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
นั้น มีวิธีการคานวณอย่างไร
2.4.2 หากในกลุ่มคู่ค้าดังกล่าวมีบริษัทลูกหรือบริษัทแม่ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นคู่ค้าที่
ได้รับการยกเว้น SLL ซึ่งตามปกติจะต้องอยู่ภายใต้วงเงินของ SLL เดียวกัน หลักเกณฑ์ SLL
ในกรณีนี้จะยังคงได้รับสิทธิในการทาธุรกรรมได้ถึง 60% หรือไม่

แนวคำตอบ
อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่ สง. ทาธุรกรรมดังกล่าวอัตราส่วน SLL กับลูกหนี้เดิม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่จากการที่ สง. ผู้รับประกันฯ ถูกปรับลด
การจัดอันดับเครดิต ทาให้เกินอัตราส่วน SLL กับลูกหนี้เดิมโดยที่ สง. ไม่ได้
ทาธุรกรรมใด ๆ เพิ่มเติม ก็ถือว่า สง. ไม่มีความผิด อย่างไรก็ดี สง. ไม่
สามารถให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้สินเชื่ออื่นใดกับลูกหนี้รายดังกล่าวเพิ่มเติมได้จนกว่าอัตราส่วนการ
กากับลูกหนี้รายใหญ่จะลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด และ สง. ควร
ดาเนินการเพื่อให้ exposure กับลูกหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนดโดยเร็ว
รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม
(1) พระราชบัญญัติ (2) พระราชกาหนด (3) พระราชกฤษฎีกา (4) ประกาศ
คณะปฏิวัติ และ (5) ระเบียบและข้อบังคับ ทั้งนี้ ให้ สง. อ้างอิงรายชื่อได้จาก
ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับการผ่อนผันในการคานวณ SLL สาหรับ
คู่ค้าตามที่กาหนดในข้อ 5.2.3 (4) ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 สามารถมี exposure กับคู่ค้ารายดังกล่าวแต่ละราย
ได้ไม่เกิน 60% ของเงินกองทุนของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ และเมื่อนับ
exposure กับคู่ค้าทุกรายที่มี exposure เกิน 25% ของเงินกองทุนของ
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศรวมกัน (นับ exposure ทั้งจานวน) จะต้องไม่เกิน
2.5 เท่าของเงินกองทุนของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศนั้นด้วย
กรณีที่คู่ค้าของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศมีบริษัทอื่น (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทลูก
หรือบริษัทแม่) นอกเหนือจากข้อยกเว้นทีก่ าหนดในข้อ 5.2.3 (4) ของ
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 นั้น สาขาของ ธพ.
ต่างประเทศจะทาธุรกรรมกับคู่ค้าในกลุ่มที่ไม่ได้รับการยกเว้นได้ไม่เกิน 25%
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ของเงินกองทุน และเมื่อรวมกับคู่ค้าที่ได้รับการยกเว้นฯ ในกลุ่มนั้นแล้วต้อง
ไม่เกิน 60% ของเงินกองทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง 1
ธพ. A + บริษัท ก. + บริษัท ข.
ไม่เกิน 60% ของเงินกองทุน

สาขาของ
ธพ.ตปท.

ธพ. A
บริษัท ก.

บริษัท ข.

บริษัท ก. + บริษัท ข.
ไม่เกิน 25% ของเงินกองทุน

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศมีเงินกองทุน 100 ล้านบาทจึงสามารถทาธุรกรรม
กับกลุ่มของ ธพ. A คือ ธพ. A บริษัท ก. และบริษัท ข. รวมกันได้ไม่เกิน 60
ล้านบาท (60% ของเงินกองทุน) โดยในจานวน 60 ล้านบาทนี้ หากสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศจะให้สินเชื่อแก่บริษัท ก. และบริษัท ข. ซึ่งไม่ได้รับกำร
ยกเว้น จะสามารถให้สินเชื่อแก่ 2 บริษัทนี้รวมกันได้ไม่เกิน 25 ล้านบาท
(25% ของเงินกองทุน) สมมติว่าสาขาของ ธพ. ต่างประเทศให้สินเชื่อแก่
บริษัท ก. 10 ล้านบาท และบริษัท ข. 10 ล้านบาท รวมเป็น 20 ล้านบาท
ดังนั้น สาขาของ ธพ. ต่างประเทศจะให้สินเชื่อแก่ ธพ. A ได้อีกไม่เกิน 40
ล้านบาท
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แนวคำตอบ

ตัวอย่าง 2
ธพ. A + บริษัท ก. + บริษัท ข.
ไม่เกิน 60% ของเงินกองทุน

สาขาของ
ธพ.ตปท.

บริษัท ก.
ธพ. A

บริษัท ข.

บริษัท ก. + บริษัท ข.
ไม่เกิน 25% ของเงินกองทุน

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศมีเงินกองทุน 100 ล้านบาทจึงสามารถทาธุรกรรม
กับกลุ่มของ ธพ. A คือ ธพ. A บริษัท ก. และบริษัท ข. รวมกันได้ไม่เกิน 60
ล้านบาท (60% ของเงินกองทุน) โดยในจานวน 60 ล้านบาทนี้ หากสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศจะให้สินเชื่อแก่บริษัท ก. และบริษัท ข. ซึ่งไม่ได้รับกำร
ยกเว้น จะสามารถให้สินเชื่อแก่ 2 บริษัทนี้รวมกันได้ไม่เกิน 25 ล้านบาท
(25% ของเงินกองทุน) สมมติว่าสาขาของ ธพ. ต่างประเทศให้สินเชื่อแก่
บริษัท ก. 10 ล้านบาท และบริษัท ข. 10 ล้านบาท รวมเป็น 20 ล้านบาท ดังนั้น
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศจะให้สินเชื่อแก่ ธพ. A ได้อีกไม่เกิน 40 ล้านบาท
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3

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3.1) กำรยกเว้นกำรนับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทยเป็นแม่ :
ในกรณีการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของหน่วยงานของรัฐ เช่น กรณีที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจและถือหุ้นในบริษัทจากัดต่าง ๆ เกินกว่า 20% ทาให้รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเหล่านั้นจัดเป็นบริษัทร่วม เพราะมีการถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังและผู้แทนของ
กระทรวงการคลังมีอานาจในการจัดการ การนับกลุ่มลูกหนี้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะนับ
รวมกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ

องค์กร ก.
บริษัท A

บริษัท X

บริษัท B

บริษัท Y

ในกรณีที่องค์กร ก. เป็นส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องนับรวมในการกากับลูกหนี้รายใหญ่ เช่น กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นในบริษัท A และ บริษัท X เกิน 20% การนับลูกหนี้รายใหญ่
ไม่ต้องนับกลุ่มของบริษัท A และกลุ่มของบริษัท X เป็นกลุ่มเดียวกันใน
การคานวณ SLL ในมิติบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังนั้น ตามตัวอย่างด้านบน
จะนับบริษัท A และบริษัท B รวมกันเป็นหนึ่งกลุ่ม และนับบริษัท X และ
บริษัท Y รวมกันอีกหนึ่งกลุ่ม
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(3.2) กำรยกเว้นกำรนับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีหน่วยงำนภำครัฐของต่ำงประเทศเป็นแม่ :
ในกรณีการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ ซึง่ ถือหุ้นใน
รัฐวิสาหกิจและถือหุ้นในบริษัทจากัดต่าง ๆ เกินกว่า 20% ทาให้รัฐวิสาหกิจและบริษัทเหล่านั้น
จัดเป็นบริษัทร่วม เพราะมีการถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐและผู้แทนของหน่วยงานของรัฐมี
อานาจในการจัดการ การนับกลุ่มลูกหนี้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะนับรวมกลุ่มธุรกิจเหล่านี้
เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ
องค์กร ก.
บริษัท A

บริษัท X

บริษัท B

บริษัท Y

ในกรณีที่ องค์กร ก. เป็นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องนับรวมในการกากับลูกหนี้รายใหญ่ เช่น รัฐบาลต่างประเทศหรือ
ธนาคารกลางต่างประเทศ ที่มีน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 0 ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์ หรือสาหรับบริษัทเงินทุน แล้วแต่กรณี
ถือหุ้นในบริษัท A และ บริษัท X เกิน 20% นั้น
สาหรับการนับลูกหนี้รายใหญ่ ไม่ต้องนับกลุ่มของบริษัท A และกลุ่มของ
บริษัท X เป็นกลุ่มเดียวกันในการคานวณ SLL ในมิติบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งนี้
กลุ่มของบริษัท A และกลุ่มของบริษัท X จะต้องไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกันตาม
มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. สง. และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้กลุ่มของบริษัท A และ
กลุ่มของบริษัท X ต้องมุ่งสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย โดย
ระมัดระวังมิให้มีการดาเนินการในลักษณะที่เป็นการใช้เงินทุนและระดมเงิน
ฝากในประเทศไทย เพื่อนาไปให้สินเชื่อในต่างประเทศเป็นหลัก และธนาคาร
ต้องมีข้อมูลพร้อมให้ ธปท. ตรวจสอบเมื่อร้องขอ ดังนั้น ตามตัวอย่างด้านบน
จะนับบริษัท A และบริษัท B รวมกันเป็นหนึ่งกลุ่ม และนับบริษัท X และ
บริษัท Y รวมกันอีกหนึ่งกลุ่ม
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แนวคำตอบ
(3.3) กำรนับผู้ที่เกี่ยวข้องโดย best effort ของ ธพ. และให้ลูกค้ำเป็นผู้สำแดงรำยกำร : หลักการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 1413/2551
ลงวันที่ 3 ส.ค. 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ตัวอย่าง 1 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
บริษัท A และบริษัท B เป็นบริษัทไทย มีบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น คือบริษัท C และบริษัท D
ตามลาดับ ทั้งบริษัท C และบริษัท D มีการถือหุ้นไขว้กันเกินกว่า 20% แต่ทั้งสองบริษัทนี้
เป็นบริษัทขนาดใหญ่มากในญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็มีอานาจอิสระต่อกัน และไม่ได้มีอานาจในการ
ควบคุมกิจการซึ่งกันและกัน ธพ. จะต้องนับบริษัท A ถึง D อยู่ในกลุ่มของลูกค้าเดียวกันตาม
กฎหมายหรือไม่
ประเทศญี่ปุ่น
> 20%
บริษัท C
บริษัท D
> 20%

บริษัท A

นับลูกหนี้รายใหญ่ : กลุ่ม C+A หนึ่งกลุ่ม และ กลุ่ม D+B หนึ่งกลุ่ม สาหรับ
การถือหุ้นไขว้กันของ C และ D นั้น หาก สง. พิสูจน์ได้ว่า C และ D ไม่มี
อานาจควบคุมซึ่งกันและกัน ก็จะแยก A และ B เป็นคนละกลุ่มกัน แต่ถ้า C
มีอานาจควบคุม D หรือ D มีอานาจควบคุม C ก็จะต้องนับ A B C และ D
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บริษัท B

ให้สินเชื่อ
ประเทศไทย

ธพ. ก

ตัวอย่าง 2 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ในกรณีที่สาขาของ ธพ. ต่างประเทศให้สินเชื่อแก่บริษัทไทยและบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมี
บริษัทแม่หรือสานักงานใหญ่ของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศนั้นถือหุ้นจนทาให้มีอานาจควบคุม
กิจการตามความจริง (ถือหุ้นเกิน 50%) หรือตามข้อสันนิษฐาน (ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป)
จะถือว่าเป็นการให้สินเชื่อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่

สาขา ธพ. A ในประเทศไทย เป็นนิติบุคคลเดียวกันกับ ธพ. A (สานักงาน
ใหญ่) ในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัท B และ C ซึ่ง ธพ. A ถือหุ้นเกิน 10%
จึงถือเป็นกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องของ สาขา ธพ. A ในประเทศไทย
ตามนิยามของกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรา 49 วรรค 4 แห่ง
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์การกากับ
related lending ด้วย
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ธพ. A

ต่ำงประเทศ
บริษัท B
ประเทศไทย

ถือหุ้นเกิน 50%

ให้สินเชื่อ

สาขา ธพ. A
(กรุงเทพฯ)

แนวคำตอบ
ถือหุ้น 20%

บริษัท C
ให้สินเชื่อ

(3.4) กำรนับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีต่ำง ๆ
กรณีที่ 1 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ
1. บริษัท A และบริษัท B ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
2. การถือหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันและเท่าเทียมกันทุกประการ เช่น
ในเรื่องการออกเสียง/ลงมติ/การแต่งตั้ง-ถอดถอนกรรมการ
ประเด็น
บริษัท C จะอยู่กลุ่มใดระหว่างบริษัท A หรือ บริษัท B หรือทั้งสองกลุ่ม

จากตัวอย่างดังกล่าว บริษัท C เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท A เนื่องจาก
บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท C เกินกว่า 50% ดังนั้น บริษัท A จึงเป็นบริษัทแม่
ของบริษัท C สาหรับบริษัท B นั้น เข้าข้อสันนิษฐานว่ามีบริษัท C เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องเช่นกัน เนื่องจากถือหุ้นในบริษัท C เกินกว่า 20% เว้นแต่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- บริษัท B ไม่ได้มีอานาจในการจัดการในบริษัท C
- บริษัท B ไม่ได้มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท C
- บริษัท B ไม่ได้มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการของ
บริษัท C
สง. ก็ไม่ต้องนาจานวนสินเชื่อที่ให้แก่บริษัท B และบริษัท C มารวมกันในการ
คานวณลูกหนี้รายใหญ่ โดยนับรวมเฉพาะจานวนสินเชื่อที่ให้แก่บริษัท A
และบริษัท C เท่านั้น แต่หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัท C ไม่ได้เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องของบริษัท B ก็จะต้องนับบริษัท C เป็นกลุ่มเดียวกับบริษัท A เป็น
ลูกหนี้หนึ่งกลุ่ม และนับบริษัท C เป็นกลุ่มเดียวกับบริษัท B เป็นลูกหนี้อีก
หนึ่งกลุ่ม
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กรณีที่ 2 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ
1. บริษัท A และ บริษัท B ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน อีกทั้งผู้ถือหุ้นที่เหลือในบริษัท C เป็นผู้ถือ
หุ้นรายย่อยๆ ซึ่งถือหุ้นรายละไม่ถึง 20% และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท A หรือบริษัท B
2. การถือหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันและเท่าเทียมกันทุกประการ เช่น
ในเรื่องการออกเสียง/ลงมติ/การแต่งตั้ง-ถอดถอนกรรมการ
ประเด็น
บริษัท C จะอยู่กลุ่มใดระหว่างบริษัท A หรือ บริษัท B หรือทั้งสองกลุ่ม
กรณีที่ 3 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ในกรณีที่ ธพ. มีหลักฐานเอกสารจากลูกค้ายืนยันผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้เกี่ยวข้องของบริษัท
ลูกค้า ธพ. ขอใช้หลักฐานดังกล่าวในการจัดกลุ่มลูกหนี้ SLL โดยไม่ต้องพิจารณาลูกหนี้ที่มี
สัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปตามเกณฑ์ของ ธปท. ได้หรือไม่
กรณีที่ 4 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ตามความในมาตรา 50 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กรณีของนิติบุคคล ที่ให้
นับรวมการให้สินเชื่อฯ แก่ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม เป็นของนิติบุคคลนั้นด้วย
หลักการดังกล่าวจะนับรวมการให้สินเชื่อฯ แก่ บริษัทลูกของบริษัทร่วม ด้วยหรือไม่
ประเด็น
หากให้สินเชื่อฯ แก่บริษัท A แล้วจะต้องนับรวมจานวนการให้สินเชื่อฯ แก่ บริษัทแม่ (XYZ) +
บริษัทลูก (D+E+K+L) + บริษัทร่วม (B+C) และจะต้องนับรวมจานวนการให้สินเชื่อฯ แก่
บริษัทลูกของบริษัทร่วม (G+H+I+J) ด้วยหรือไม่

แนวคำตอบ
จากตัวอย่างดังกล่าวทั้งบริษัท A และบริษัท B ถือหุ้นในบริษัท C เกินกว่า
20% จึงเข้าข้อสันนิษฐานว่า C เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท A และ B ดังนั้น
จึงต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับแนวทางตามกรณีที่ 1
ข้างต้น หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ บริษัท C ก็จะอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
บริษัท A และบริษัท C กลุ่มที่สองคือบริษัท B และบริษัท C

ได้

เนื่องจากในการให้สินเชื่อแก่นิติบุคคลใดต้องนับรวมการให้สินเชื่อแก่
บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม รวมเป็นของนิติบุคคลนั้นด้วย ในกรณีนี้
จึงต้องถือว่าบริษัททั้งหมดต้องนับเป็นกลุ่มลูกหนี้เดียวกันในการคานวณ SLL
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แนวคำตอบ

กรณีที่ 5 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
นาย ก. และนาย ข. ซึ่งเป็นกรรมการของ สง. A ต่างถือหุ้นในบริษัท B คนละ 10% รวมกัน
เท่ากับ 20% โดยที่ทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันและไม่มีอานาจในการจัดการ ไม่มีอานาจควบคุม
กิจการ หรือไม่มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการในบริษัท B จะถือว่าบริษัท B เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องของนาย ก. หรือนาย ข. หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนาย ก. และนาย ข.

พิจารณาว่าบริษัท B ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ นาย ก. และนาย ข. เนื่องจาก
นาย ก. และนาย ข. ถือหุ้นในในบริษัท B ไม่ถึง 20% และไม่มีอานาจควบคุม
ใด ๆ ในบริษัท B อย่างไรก็ดี เนื่องจากนาย ก. และนาย ข. ต่างเป็นกรรมการ
ของ สง. A และทั้งสองถือหุ้นรวมกันในบริษัท B เกินกว่า 10% ดังนั้น
บริษัท B จึงถือเป็นกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ สง. A ตามนิยามของ
กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 49 วรรค 4 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งหาก สง. A จะให้สินเชื่อแก่บริษัท B จะอยู่
ภายใต้เกณฑ์การกากับ related lending

สง. A
นาย ก.
(กรรมการ)

นาย ข.
(กรรมการ)

ถือหุ้น 10%
บริษัท B

ถือหุ้น 10%
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กรณีที่ 6 (การนับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ก. และ ข. เป็นสามีภรรยากัน ซึ่งทั้ง 2 คนถือหุ้นรวมกันในบริษัท B เท่ากับ 20% จะถือว่า
บริษัท B เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ก. หรือไม่

ก.

คู่สมรส

ข.

แนวคำตอบ
ก. และ ข. ถือเป็นบุคคลเดียวกันตามกฎหมาย โดยทั้งสองถือหุ้นรวมกันใน
บริษัท B เท่ากับ 20% จึงสันนิษฐานว่าบริษัท B เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ก. และ
ข. เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

ถือหุ้น 20%
บริษัท B
4
5

ข้อห้ำมกำรให้สินเชื่อแก่ธุรกิจแต่ละประเภทเกินอัตรำส่วนกับเงินกองทุนหรือสินทรัพย์ตำมที่ ธปท. ประกำศกำหนด (มำตรำ51 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551)
(4.1) การนับ SLL ตามประเภทธุรกิจตามมาตรา 51 จะมีแนวทางอย่างไร
ขณะนี้ ธปท. ยังไม่มีนโยบายกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
ธุรกรรมกำรรับซื้อตั๋วเงิน
(5.1) ตั๋วเงินที่มีคุณภำพ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถือว่าเป็นตั๋วเงินที่มีคุณภาพจะสามารถ
ตั๋วเงินที่มีคุณภาพ ได้แก่ ตั๋วเงินที่เข้าลักษณะตามข้อ 5.1.4 ของประกาศ
นามาใช้ในกรณี rating ของตั๋วเงินระยะสั้น เช่น F1 เป็นต้น ได้หรือไม่
ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 ดังนั้น ตั๋วเงินระยะสั้นหรือ
ระยะยาวที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเทียบเท่าระดับ AA ก็ถือเป็น
ตั๋วเงินที่มีคุณภาพ
(5.2) ตั๋วเงินที่ไม่มีคุณภำพ: กรณีตั๋วเงินที่ไม่เข้านิยามตั๋วเงินที่มีคุณภาพตามแนวคาตอบข้อ
หลักเกณฑ์การนับลูกหนี้ตั๋วเงินกรณีเป็นตั๋วเงินไม่มีคุณภาพ ให้นับผู้ทรงซึ่ง
(5.1) ข้างต้น จะมีแนวทางในการนับ SLL อย่างไร
ขายตั๋วเงินและบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามตั๋วเงินที่ไม่มีคุณภาพทุกทอดเป็นลูกหนี้
(5.3) กรณีเป็นตั๋วเงินที่ไม่มีคุณภาพ ให้นับผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงินและบุคคลซึ่งต้องรับผิดตาม
กรณีที่ สง. รับซื้อลดตั๋วเงินที่ไม่มีคุณภาพที่มีการสลักหลังโอนหลายทอด
ตั๋วเงินที่ไม่มีคุณภาพทุกทอดเป็นลูกหนี้ ซึ่งหากตั๋วเงินมีการสลักหลังโอนหลายทอด จะนับ SLL สง. จะต้องนับผู้รับผิดตามตั๋วเงินทุกทอดเป็นลูกหนี้ โดยให้ สง. ดาเนินการ
อย่างไร
ด้วยความรอบคอบตามสมควร (best effort) ในการตรวจสอบการสลักหลัง
ที่มีผลทางกฎหมายทุกทอด
(5.4) กรณี สง. รับซื้อตั๋วเงินที่ สง. เองรับรอง/รับอาวัล (ทั้งกรณี with recourse (W/R) และ
ก่อนรับซื้อตั๋วเงิน : นับภาระผูกพันที่ บริษัท A
without recourse (W/O)) มีวิธีคานวณ SLL อย่างไร
หลังรับซื้อตั๋วเงิน : นับ บริษัท A เป็นลูกหนี้ เท่านั้น (on-balance sheet)
ตัวอย่าง
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แนวคำตอบ
บริษัท A สั่งจ่ายตั๋วแลกเงินให้ บริษัท B โดยมี ธพ. ก. เป็นผูร้ ับรอง/รับอาวัลตัว๋ แลกเงินของ
บริษัท A ต่อมาภายหลัง ธพ. ก. ได้รับซื้อลดตัว๋ แลกเงินดังกล่าว
ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อกำรค้ำ (trade finance) โดยกำรรับซื้อเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit: L/C)
(6.1) ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลขององค์กร ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
กลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หมายถึงธุรกรรมใดบ้าง
สากลขององค์กรกลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น L/C ที่ระบุว่าปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits (UCP) ของ International Chamber of Commerce (ICC) หรือ
United Nations Convention on Independent Guarantees and
Stand-by Letters of Credit ของ United Nations (UN) เป็นต้น
(6.2) กรณีทธี่ ุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล หากธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้านั้นไม่ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์
ขององค์กรกลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อนุโลมให้ถือปฏิบัติตามหลักการนับลูกหนี้ตั๋วเงิน ข้อบังคับสากลขององค์กรกลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้ สง. ถือปฏิบัติ
นั้นธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีตั๋วเงินประกอบด้วยหรือไม่
ตามหลักการนับลูกหนี้ตั๋วเงิน ทั้งกรณีที่มีและไม่มีตั๋วเงินประกอบ
(6.3) การนับ SLL ลูกหนี้ธุรกรรม trade finance โดยการรับซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อลดเอกสาร บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าทุกทอด หมายถึงบุคคลที่มี
ตามเงื่อนไขของ L/C กรณีเอกสารไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C (discrepant document) ภาระต้องรับผิดตามธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า เช่น issuing bank,
หรือยังไม่สามารถระบุได้ว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C ให้นับผู้ขายเอกสารตามเงื่อนไขของ confirming bank (ถ้ามี), silent confirming bank (ถ้ามี), สง. ผู้ออก
L/C และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าทุกทอดเป็นลูกหนี้ นั้น บุคคลซึ่ง
counter guarantee (ถ้ามี), สง. ผู้ออก counter standby L/C (ถ้ามี),
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าทุกทอด หมายถึงบุคคลใดบ้าง หมายความรวมถึง
ผู้สลักหลัง (ถ้ามี) และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) จนกว่า L/C ดังกล่าวจะได้รับการ
ธุรกรรม counter guarantee หรือ counter standby L/C จาก สง. อื่นด้วยหรือไม่
accept จาก issuing bank จึงจะใช้หลักการนับลูกหนี้ SLL ตามเงื่อนไขของ
L/C ที่ปฏิบัติตามตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลขององค์กรกลาง
ระหว่างประเทศ (นับบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าใน
ลาดับแรกเป็นลูกหนี้)
(6.4) กรณี สง. รับซื้อ L/C เพื่อการค้า ที่ สง. นั้นเป็นผู้ออกเอง (issuing bank) จะนับ SLL
การออก L/C เพื่อการค้า ได้รับการยกเว้น SLL ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
อย่างไร
การเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 52(8) และเมื่อ สง. ที่ออก L/C ทาการรับซื้อ
L/C ดังกล่าวให้พิจารณาเสมือนเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อสินค้า โดยนับ
ผู้ซื้อสินค้าเป็นลูกหนี้ในการคานวณ SLL
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(6.5) กรณี สง. รับซื้อ L/C ที่ สง. นั้นเป็นผู้รับรองเอง (confirming bank) ซึง่ L/C ดังกล่าวถือ
ปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลขององค์กรกลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
สง. จะนับ SLL อย่างไร
ตัวอย่าง
บริษัท A สั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท B โดย ธพ. ก. เป็นผู้ออก L/C ให้ ซึ่ง บริษัท B ได้ให้ ธพ. ข.
รับรอง L/C ดังกล่าวให้ ต่อมา ธพ. ข. ได้รับซื้อ L/C ดังกล่าวจาก บริษัท B

แนวคำตอบ
ก่อนรับซื้อ : นับภาระผูกพันที่ issuing bank (ธพ. ก.) (ทั้งกรณี with
recourse (W/R) และ without recourse (W/O))
หลังรับซื้อ :
 กรณี discrepant document :
- กรณี W/R นับผู้ขาย (บริษัท B) และ issuing bank (ธพ. ก.) เป็นลูกหนี้
(on-balance sheet)
- กรณี W/O นับ issuing bank เป็นลูกหนี้
 กรณี clean document : นับ issuing bank (ธพ. ก.) เป็นลูกหนี้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของธุรกรรมนั้นอยู่ที่ผู้ขาย ซึง่ สง. มีสิทธิสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมาย
(W/R) ก็อาจบันทึกผู้ขายเป็นลูกหนี้ได้
ทั้งนี้ สง. ต้องกาหนดนโยบายการนับ SLL ที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอกับทุกกรณี โดยไม่สามารถเลือกถือปฏิบัติเฉพาะกับบางกรณีเท่านั้น

(6.6) กรณีที่ สง. รับซือ้ ลดเอกสารภายใต้ L/C ที่ออกโดย สง. ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูง โดย
มีการรับรองจาก สง. อื่น (confirming bank) หรือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(Multilateral Development Banks: MDBs) เช่น ADB ค้าประกัน สามารถนับ SLL ที่ สง.
ที่รับรอง (confirming bank) หรือ MDBs ทีค่ ้าประกันแทนลูกหนี้ ได้หรือไม่

สง. สามารถนับ SLL ที่ สง. หรือ MDBs ที่รับรองหรือค้าประกันนั้นได้
หาก สง. ที่รับรองนั้นมีหน่วยงานกากับดูแลและได้รับการจัดอันดับเครดิต
(rating) เป็นระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยสถาบันจัด
อันดับเครดิตภายนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs)
ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ หรือ MDBs ที่ค้าประกันนั้นได้รับน้าหนักความเสี่ยง
0% ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach
(วิธี SA)
หลักการนับ SLL ไม่ได้อ้างอิงทั้งตามหลักการบันทึกบัญชีหรือหลักการจัดทา
รายงานลูกหนี้รายบัญชี โดยหลักการคานวณ SLL สาหรับธุรกรรมสินเชื่อเพื่อ
การค้า ให้ สง. พิจารณาดังนี้
1. ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้านั้นถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์
ข้อบังคับสากลขององค์กรกลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง - เมื่อ issuing

(6.7) การนับ SLL สาหรับธุรกรรม forfeiting จะพิจารณาใครเป็นลูกหนี้และพิจารณาตาม
หลักการใดระหว่างหลักการบันทึกบัญชี กับหลักการจัดทารายงานลูกหนี้รายบัญชี (DS_LAR)
หมายเหตุ : การให้สินเชื่อ forfeiting เป็นสินเชื่อที่เกิดจากการที่ธนาคารรับซื้อลดตั๋วเงิน (bill
discounted) จากการส่งออก
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bank accept การจ่ายเงินในธุรกรรมรับซื้อลด L/C แล้ว ให้นับ SLL กับ
บุคคลซึ่งต้องรับผิดตามธุรกรรมฯ ในลาดับแรกเป็นลูกหนี้ ซึ่งในกรณีนี้คือ
issuing bank
2. ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้านั้นไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์
ข้อบังคับสากลขององค์กรกลางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง - ให้ถือปฏิบัติตาม
การนับลูกหนี้ตั๋วเงิน คือพิจารณาเป็นตั๋วเงินที่มีคุณภาพหรือไม่
หากเป็นตั๋วเงินที่มีคุณภาพก็ให้นับ SLL ทอดเดียว แต่หากเป็นตั๋วเงินที่ไม่มี
คุณภาพก็ให้นับ SLL ทุกทอด
กำรนับ SLL ลูกหนี้ธุรกรรม trade finance ที่มีกำรประกันกำรส่งออก (export credit insurance) ที่ สง. เป็นผู้รับผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์
(7.1) บริษัทประกันภัยที่ให้บริการประกันการส่งออกและบริษัทประกันภัยต่อ (reinsurer)
บริษัทประกันภัยที่ให้บริการประกันการส่งออกและบริษัทประกันภัยต่อ
รวมถึงบริษัทประกันภัยฯ และบริษัทประกันภัยต่อในต่างประเทศหรือไม่
(reinsurer) ที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่
17 ธ.ค. 2555 ครอบคลุมถึงบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อ
(reinsurer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(7.2) กรณีที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยหรือบริษัทประกันภัยที่
ให้บริการประกันการส่งออกไปทาประกันภัยต่อ (reinsurance) สง. สามารถนับ reinsurer
เป็นลูกหนี้ในการคานวณ SLL ได้หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังนี้
(1) มีเอกสารแสดงการโอนสิทธิการรับเงินจากบริษัทประกันภัยต่อมาที่ สง. โดยตรง
(2) มีการโอนความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างแท้จริง
(3) บริษัทประกันภัยต่อดังกล่าวมีหน่วยงานกากับดูแล และได้รับการจัดอันดับเครดิต
เป็นระดับที่สามารถลงทุนได้

หลักการของการกาหนดให้มีการโอนความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างแท้จริง คือ
สง. ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยต่อ
(reinsurer) ทั้งจานวนอย่างแน่นอนในกรณีที่เกิด default ขึ้น เช่น
ไม่ควรมีข้อความในสัญญาว่าจะต้องเกิดความเสียหายถึงระดับที่กาหนด
(trigger) จึงจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยจากบริษัทประกันต่อ

การโอนความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างแท้จริงตาม (2) หมายความว่าอย่างไร
(7.3) สินเชื่อเพื่อการค้าที่มีประกันการส่งออก (export credit insurance) หมายถึงสินเชื่อ
ประเภทใด และมีวิธีการคานวณ SLL อย่างไร

- ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าที่มีประกันการส่งออก หมายถึงธุรกรรมที่ สง. ได้
ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าภายหลังจากการส่งสินค้าไปแล้ว (post-shipment) โดยที่
ลูกค้ายังไม่ได้รับชาระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ
และ สง. หรือลูกค้าจะเรียกเก็บเงินค่าสินค้าต่อไป
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- ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าที่มีประกันการส่งออกที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศ
ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2555 ให้นับธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยหรือบริษัทประกันภัยที่ให้บริการประกัน
การส่งออกเป็นลูกหนี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ สง. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของธุรกรรมนั้นอยู่ที่ผู้ขาย ซึ่ง สง. มีสิทธิสามารถ
เรียกร้องได้ตามกฎหมาย (with recourse) ก็อาจบันทึกผู้ขายเป็นลูกหนี้ได้
ทั้งนี้ สง. ต้องกาหนดนโยบายการนับ SLL ที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอกับทุกกรณี โดยไม่สามารถเลือกถือปฏิบัติเฉพาะกับบางกรณีเท่านั้น

ตัวอย่ำงกำรนับ SLL ลูกหนี้ธุรกรรม trade finance ที่มีกำรประกันกำรส่งออก (export credit insurance) ที่ สง. เป็นผู้รับผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์
ตัวอย่ำง 1 (ธุรกรรม trade finance ที่มีประกันการส่งออก)
ให้นับ บริษัทประกัน A เป็นลูกหนี้ในการนับ SLL แทนการนับผู้ส่งออก
ธพ. ก. ทาธุรกรรม trade finance โดยการซื้อลด L/C จากผู้ส่งออกไทยเป็นจานวนเงิน
จานวน 80 บาท และนับผู้ส่งออกเป็นลูกหนี้จานวน 20 บาท
100 บาทและทาประกันการส่งออกกับ บริษัทประกัน A ตามมูลค่า L/C นั้น โดยมีอัตรา
ความคุ้มครองต่าสุดที่ 80% ของมูลค่าที่รับประกัน ธพ. ก. จะนับ SLL อย่างไร
ตัวอย่ำง 2 (ธุรกรรม trade finance ที่มีประกันการส่งออก)
จากตัวอย่าง 1 หากบริษัทประกัน A นาประกันการส่งออกไปทาประกันภัยต่อ (reinsurance)
กับบริษัทประกันในต่างประเทศ (reinsurer) เต็มจานวนของมูลค่าที่รับประกัน ธพ. ก. จะนับ
SLL อย่างไร

หากการประกันภัยต่อ (reinsurance) เข้าเงื่อนไขทุกข้อตามที่กาหนดใน
ประกาศฯ ข้อ 5.2.8 (2) สง. สามารถนับ SLL ได้ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 นับ SLL ที่ บริษัทประกันภัยในต่างประเทศ (reinsurer)
เป็นลูกหนี้ จานวน 80 บาท และนับผู้ส่งออกเป็นลูกหนี้จานวน 20 บาท
ทางเลือกที่ 2 ยังคงนับ SLL ที่ บริษัทประกัน A เป็นลูกหนี้ จานวน 80 บาท
และนับผู้ส่งออกเป็นลูกหนี้จานวน 20 บาท

