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แนวทางการพิจารณาผ่อนผันการก ากับลูกหนี้รายใหญ่แก่กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพหรือมีฐานะกิจการ 
ที่ม่ันคงส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยยังคงรักษาความมั่นคงและ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการ
ผ่อนผันการก ากับลูกหนี้รายใหญ่ให้สะท้อนความเสี่ยงยิ่งขึ้น และเพ่ือให้สถาบันการเงินเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่กลุ่ม
ลูกหนี้รายใหญ่มากข้ึน โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (Capital Add-on) 
ส าหรับวงเงินส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วน SLL (ร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย์) ซ่ึง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2)  

ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาผ่อนผัน มีดังนี้ 

1. ปัจจัยในการพิจารณา  
1.1 นิติบุคคลหรือกลุ่มลูกหนี้ที่จะได้รับสินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มี

ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อต้องประกอบธุรกิจที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การเติบโตของประเทศ ตามแผน
แม่บทการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงาน
หมุนเวียน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และมีศักยภาพทางการ
แข่งขันในระดับนานาชาติที่จะสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ  

1.2 วงเงินที่ขอผ่อนผันส าหรับกลุ่มธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องเป็น 
การให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่นิติบุคคลที่ได้รับ
การจัดอันดับเครดิตล่าสุดไม่ต่ ากว่าระดับ BBB+ หรือเทียบเท่า โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอกที ่
ธปท. ให้ความเห็นชอบตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือนิติบุคคลที่มีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุดย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ วงเงินที่
ขอผ่อนผันดังกล่าว ไม่รวมวงเงินที่ให้แก่นิติบุคคลรายที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด 

2. เงื่อนไขในการผ่อนผัน 
ส าหรับวงเงินที่ขอผ่อนผันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556  ธปท. ก าหนดเงื่อนไขให้ธนาคาร

พาณิชย์ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 ค านวณเงินกองทุนส่วนเพ่ิมตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 

(Pillar 2) โดยค านวณจากวงเงินส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น (วิธีการค านวณตามข้อ 3 
และตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1) และธนาคารพาณิชย์ต้องน าเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ค านวณได้นี้ 
ไปใช้ในการพิจารณาก าหนดราคา (pricing) ที่จะเสนอแก่กลุ่มลูกหนี้ดังกล่าวด้วย 

2.2 จัดท าการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ส าหรับกลุ่มธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย์ขอ
ผ่อนผัน โดยมีการก าหนดสมมุติฐานที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้มั่นใจว่าการผ่อนผันดังกล่าว 
จะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์นั้น โดยเก็บผลการทดสอบไว้ที่ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือให้ ธปท สามารถตรวจสอบได้ หรือจัดส่งเมื่อ ธปท. ร้องขอ 

2.3 เปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุน 
ส่วนเพิ่ม (ที่ค านวณได้ตามข้อ 2.1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรอบระยะเวลาในการจัดท า 
งบการเงินที่ก าหนดในประกาศ ธปท. ว่าด้วยการจัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์
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และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ตามแบบ ธ.พ. 1.1 และแบบ ธ.พ. 1.2 โดยให้ธนาคารพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลครั้งแรก ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2558 (ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตามเอกสารแนบ 2) 

2.4 ควบคุมให้วงเงินรวมของลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับการผ่อนผันเกินร้อยละ 25 
ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อรวมทั้งหมด (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมระหว่าง
สถาบันการเงิน) ของธนาคารพาณิชย์นั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ไม่บังคับใช้กับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

2.5 จัดส่งแบบค าขอผ่อนผัน และเอกสารประกอบที่ ธปท. ก าหนดตามเอกสารแนบ 3 
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลและเอกสารประกอบ 

ทั้งนี้ การให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
แก่นิติบุคคลใด ให้นับรวมการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อแก่บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม เป็นของนิติบุคคลนั้นด้วย และในกรณีท่ีลูกหนี้ถือหุ้นใน
บริษัทใดตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปถึงร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกหนี้ อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์สามารถพิสูจน์
ได้ว่าลูกหนี้ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการแบบเบ็ดเสร็จในบริษัทนั้น ๆ ธนาคารพาณิชย์อาจไมจ่ัดบริษัท
ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของลูกหนี้รายนั้นกไ็ด้ 

3. วิธีการค านวณเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่จะน ามาหักออกจากเงินกองทุนในการค านวณอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตาม Pillar 2 

ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่จะน ามาหักออกจากเงินกองทุน โดย
ค านวณจากส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น1 และใช้น้ าหนักความเสี่ยง (Risk Weight) 
ส าหรับส่วนเกินนั้นที่ร้อยละ 50 และอัตรา capital charge ที่ร้อยละ 11 ดังนี้ (ตัวอย่างการค านวณ
ตามเอกสารแนบ 1) 

เงินกองทุนส่วนเพิ่ม = ส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น1 x Risk Weight (50%)  
x Capital Charge (11%) 

 

BIS Ratio ใหม่ตาม Pillar 2 = เงินกองทุนทั้งสิ้น – เงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
                                              สินทรัพย์เสี่ยงท้ังสิ้น 

 

                                                        
1   “ส่วนที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิน้” หมายความว่า ผลรวมของวงเงินสนิเชื่อ ลงทุน และภาระผูกพันเทียบเท่าหลังคูณ
ด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor: CCF) ที่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย์  

  ทั้งนี้ การคิด CCF ของสัญญาภาระผูกพันแต่ละประเภท ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์ โดยการคิด CCF ของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ให้พิจารณาจากอายุตามสัญญาของวงเงินซึ่ง 
ไม่ค านึงว่าจะเป็น committed หรือ uncommitted line ส่วนวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ส าหรับการท าสัญญาอนุพันธ์ให้อ้างอิง CCF ตามประกาศ 
ธปท. ข้างต้น 
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4. การหักเงินกองทุน 
ให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ค านวณได้ตามข้อ 3 ออกจากเงินกองทุน 

ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) ทั้งนี้ ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศให้หักเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าวออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้น และหากธนาคารพาณิชย์มี
อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นภายหลังการหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่าว 
ต่ ากว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าตามที่ ธปท. ก าหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุน
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถขอผ่อนผันการก ากับลูกหนี้รายใหญ่ส าหรับ 
กลุ่มลูกหนี้รายใหม่หรือต่ออายุของกลุ่มลูกหนี้รายเดิมที่ครบก าหนดได ้และให้ธนาคารพาณิชย์เสนอ
แผนด าเนินการให้ ธปท. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ธนาคารพาณิชย์มีอัตราส่วนเงินกองทุนหลังหัก
เงินกองทุนส่วนเพิ่มต่ ากว่าที ่ธปท. ก าหนด 
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ตัวอย่างการค านวณ 

ธนาคารพาณิชย์ขอผ่อนผันการท าธุรกรรมกับกลุ่มลูกหนี้ ก. โดยจ านวนเงินที่ขอผ่อนผัน 
ทั้งหมด (วงเงินสินเชื่อ ลงทุน และภาระผูกพันเทียบเท่าหลังคูณ CCF) เท่ากับ 6,000 บาท 
โดย : 1. เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย์เท่ากับ 10,000 บาท 

2. ธนาคารพาณิชย์มี BIS ratio = 12.5% (มีสินทรัพย์เสี่ยงรวมเท่ากับ 80,000 บาท (ซึ่งรวมการ
ท าธุรกรรมกับกลุ่มลูกหนี้ ก. แล้ว)) 

มูลค่ารายการในงบดุลและรายการภาระผูกพันหลังคูณค่าแปลงสภาพ (CCF) ของกลุ่มลูกหนี้ ก. 
ที่ธนาคารพาณิชย์ขอผ่อนผันทั้งหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน CCF มูลค่าหลังคูณ CCF 

วงเงิน ยอดคงค้าง 

1. รายการในงบดุล   3,950  3,950  

2. รายการภาระผูกพัน  

- Firm underwrite หุ้นกู้  2,000   50%  1,000  

- ค้ าประกัน bid bond  1,400   50%  700  

- อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย* 10,000   0.5% 50  

- วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (อายุสัญญา 1 ปี)  1,000   20%  200  

- วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (อายุสัญญา 5 ปี)  200   50%  100  

รวมจ านวนเงินที่ขอผ่อนผันทั้งสิ้น 6,000  
* มีอายุสัญญา 6 เดือน (ใช้วิธ ีOEM แบบไม่มี netting agreement) 

 
วิธีการค านวณเงินกองทุนส่วนเพิ่ม  

จ านวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ต้องน ามาคิดเงินกองทุนส่วนเพ่ิมได้แก่ ส่วนที่เกินร้อยละ 25 
ของเงนิกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย์ (จ านวน 3,500 บาท) โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 

  

เอกสารแนบ 1 - 1/1 - 
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ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (เปิดเผยครั้งแรก ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558) 

 

1.  เงินกองทุนที่มีอยู ่ 10,000.00  บาท  

2.  BIS ratio ที่มีอยู ่ 12.50  %  

3.  เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพ่ิมที่ธนาคารพาณิชย์ต้องมี
เพ่ือรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุม่ลูกหนี้รายใหญ่ที่มีศักยภาพ
หรือมีฐานะกจิการที่มั่นคงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด  

9,807.50 
(10,000 – 192.5 )  

บาท 

4.  BIS ratio ที่ค านวณจากเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วน
เพ่ิมที่ธนาคารพาณิชย์ต้องมีเพ่ือรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่
กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ที่มีศักยภาพหรือมีฐานะกจิการที่มั่นคง
ตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด  

12.26 
((9,807.50/80,000) x100)  

%  
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 แบบค ำขอผ่อนผันกำรให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภำระผูกพัน หรือท ำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ 
ตำมมำตรำ 50 และมำตรำ 57 แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สถำบันกำรเงินผู้ขอผ่อนผัน.................................................................................. 
 
ประเภทค ำขอผ่อนผัน ประเภทวงเงินที่ขอผ่อนผัน 
  ขอผ่อนผันรำยใหม่   เงินให้สินเชื่อ 
  ขอต่ออำยุกำรผ่อนผัน   เงินลงทุน 
  ขอเพ่ิม / ลดวงเงิน 
เป็นกำรผ่อนผันคร้ังท่ี  ............... 

  ก่อภำระผูกพัน 
  ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อ 

ส่วนที่ 1  คุณสมบัติของลูกหนี้ที่ขอผ่อนผัน 
             

 

 
ชื่อลูกหนี ้

วงเงิน (ล้ำนบำท) ยอดคงค้ำง 1 
ณ วันที่

.................... 
(ล้ำนบำท) 

อันดับ
เครดิต 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
(ล้ำนบำท) ที่ได้รับผ่อนผันเดิม ที่ขอผ่อนผันคร้ังนี ้

ธนำคำร Full 
consolidation 

ธนำคำร Full 
consolidation 

ปี 25...... ปี 25...... 

ลูกหนี้ปกติ 
1. บริษัท.............................. 
2. บริษัท.............................. 
3. บริษัท.............................. 
4. บริษัท.............................. 
5. .............. 
 
 
 
 
 
 
 

        

รวม (1)         

ลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้ 
1. บริษัท…………………………. 
2. บริษัท............................... 
3. ................. 
 

        

รวม (2)         

รวมทั้งสิ้น (1) + (2)         

วงเงินที่ขอผ่อนผันทั้งกลุ่ม         

                                                        
1 “ยอดคงค้าง” หมายความว่า ผลรวมยอดคงค้างของสินเชื่อ เงินลงทุน และภาระผูกพันเทียบเท่าที่มกีารใช้และคูณด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit 
Conversion Factor: CCF) ของสัญญาภาระผูกพันแต่ละประเภททีก่ าหนดไว้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

 เอกสารแนบ 3 - 3/1 - 



ฝนสว10-คส23002-25560222 

ส่วนที่ 2  รำยละเอียดของลูกหนี้แต่ละรำยที่ขอผ่อนผัน 2  

       1.  รำยละเอียดลูกหนี้            รำยที่...... 

  ชื่อลูกหนี้
 ................................................................................................................................................................................... 
  (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

 ................................................................................................................................................................................... 

  ที่อยู่
 ...................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................  

   อันดับควำมน่ำเชื่อถือ ...................โดย........................................................................................................... 
   วันที่จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (ล่ำสุด)............................................................................................... 

  ประเภทธุรกิจ............................................................. 

       รำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจ 
 ...................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................... 

  วัตถุประสงค์ของกำรขอผ่อนผนั   
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 

  รำยละเอียดกำรขอผ่อนผัน 

ประเภท 
วงเงินเดิม (ล้านบาท) วงเงินใหม่ (ล้านบาท) ยอดคงค้าง 

ณ วันท่ี ………....
(ล้านบาท) 

Syndicated Loan 
ร่วมกับ สง. อื่น  

(ช่ือ สง.) 
ธนาคาร Full 

Consolidation 
ธนาคาร Full 

Consolidation 

สินเช่ือ 
- เงินเบิกเกินบัญช ี
- Term Loan 
.......................... 
.......................... 

      

ลงทุน       
ก่อภาระผูกพัน       

รวม       
 
   เง่ือนไขในกำรช ำระหนี้คืน 
 ................................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

   อัตรำส่วนทำงกำรเงิน เพียงวันที่................................. 

  1.  ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสือ่มราคา และค่าใช้จ่าตดัจ่าย (EBIDA)                   .................... 
  2.  หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Debt to Equity Ratio)                               ……………..… 
  3.  ก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (ROA (Return on Asset)                         ….………..…… 
  4.  ก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย (ROE (Return on Equity)                    ……….…….…. 

                                                        
2 ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ต้องกรอกรายละเอียดตามแบบค าขอผ่อนผันแยกแต่ละรายด้วย 
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   2.  หลักประกันสนิเชื่อ และภำระผูกพัน 

       2.1  อสังหำริมทรัพย์ 

เลขที่โฉนด / ที่ต้ัง รำคำประเมิน วงเงินจ ำนอง 
(ล้ำนบำท) บริษัทประเมิน วันที ่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง 

 
 
 

     

       2.2  บุคคล 

ชื่อ - นำมสกุล ควำมสัมพันธก์ับลูกหนี ้ วงเงินที่ค้ ำประกัน 
(ล้ำนบำท) 

 
 
 

  

       2.3  อื่น ๆ 

รำยละเอียด บริษัทประเมิน รำคำประเมิน วันที่ประเมิน รำคำที่ตรำไว้ 
(ล้ำนบำท) 

รำคำตลำด 
(ล้ำนบำท) 

วงเงินจ ำน ำ / จ ำนอง 
(ล้ำนบำท) 

 
 
 

      

  3.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันกำรเงินผู้ขอผ่อนผันและลูกหนี้ 

       3.1  สถำบันกำรเงิน กรรมกำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของสถำบนักำรเงินผู้ขอผ่อนผัน เพียงวันที่
............................... 

   ไม่มีกำรถือหุ้นในบริษัทลกูหนี ้

   มีกำรผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกหนี้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

ชื่อ  จ ำนวนหุ้นทีถ่ืออยู ่ เป็นร้อยละของจ ำนวนหุน้ 
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 

 
 
 

  

       3.2  ลูกหนี้ที่ขอผ่อนผัน 

   ไม่มีกำรถือหุ้นในสถำบันกำรเงินผู้ขอผ่อนผัน 

   มีกำรผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินผูข้อผ่อนผัน โดยลูกหนีถ้ือหุ้นอยู่จ ำนวน ...................... หุ้น 
   เท่ำกับร้อยละ ..................... ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 
       3.3  ควำมเห็นของสถำบันกำรเงินผู้ขอผ่อนผันเกี่ยวกับลูกหนี้
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3  ลูกหนี้รำยอื่นที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  เพียงวันที่  .......................................... 

 

ล ำดับที ่
 

 

ชื่อลูกหนี ้

 

ประเภทธุรกิจ 
วงเงินที่ได้รับ 
กำรผ่อนผัน 
(ล้ำนบำท) 

วงเงินที่ได้รับ 
กำรผ่อนผัน 

ต่อเงินกองทุน 
(ร้อยละ) 

 
ระยะเวลำ 
กำรผ่อนผัน 

 
 
 

     

  รวมท้ังสิ้น    

ส่วนที่ 4  ข้อมลูและเอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำค ำขอผ่อนผัน  
 4.1  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1)  BIS Ratio ภายหลังหักเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 

รำยกำร ธนำคำร Full Consolidation 
เงินกองทุน เพียงวันท่ี…………………………………………… 
BIS Ratio ที่มีอยู่ 
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
BIS Ratio ที่ค านวณจากเงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 

  

 2)  Stress Test  

เกิดความเสียหายร้อยละ 36 60 

BIS Ratio   

 3)  วงเงินรวมของลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน (รวมครั้งนี้) จ านวน...................................ล้านบาท เท่ากับ
ร้อยละ.............. ของสินเช่ือรวม (ไม่รวม Interbank) ซึ่งเพียงวันท่ี ........................ มจี านวน........................ ล้านบาท 

 4.2 เอกสารที่ต้องน าส่ง (Soft File) 
            1)  งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของลูกหนี้ท่ีผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุดย้อนหลังติดต่อกัน 2 ปี / เอกสารแสดงข้อมูล 
   การจัดอันดับความน่าเช่ือถือล่าสุด (หากมี) 
            2)  หนังสือรับรองและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด 
            3)  แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทในเครือ 
            4)  การค านวณเงินกองทุนโดยมี Capital Add-on ส าหรับวงเงินที่ได้รับการผ่อนผันในส่วนที่เกินกว่าวงร้อยละ 25 
   ของเงินกองทุน 
            5)  การค านวณเงินกองทุนโดยท า Stress test จากการให้สินเช่ือฯ แก่ลูกหนี้ทีส่ถาบันการเงินขอผ่อนผันในครั้งนี้ 

ให้เก็บไว้ที่สถาบันการเงินเพื่อให้ผูต้รวจสอบ ธปท. สามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งเมื่อ ธปท. ร้องขอ 
            6)  อื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 

      ขอรับรองว่ำรำยงำนนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อควำมเป็นจริง 
 
 
      ลงชื่อ  ................................................................................... 

                 (.........................................................................) 

                ผู้มีอ านาจลงนามแทนสถาบันการเงิน 
       ต ำแหน่ง  …............................................................. 
       วันที่  ...................................................................... 
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ค ำถำม – ค ำตอบ แนบท้ำยแนวทำงกำรพิจำรณำผ่อนผันกำรก ำกับลูกหนี้รำยใหญ่ 
แก่กลุ่มธุรกิจทีม่ีศักยภำพหรือมีฐำนะกิจกำรที่มั่นคงส ำหรับธนำคำรพำณิชย์  

ค ำถำม แนวค ำตอบ 
1. ปัจจัยในกำรพิจำรณำ     
1.1 การก าหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขในการผ่อนผันการให้สินเชื่อ ลงทุน 

ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อเกินอัตราส่วน 
SLL ตามแนวทางการพิจารณาผ่อนผันฯ ข้อ 1.1 ว่าต้องเป็นธุรกิจที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การเติบโตของประเทศตามแผนแม่บทการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญนั้น 
ในกรณีที่กลุ่มลูกหนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจตามแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ธปท. จะ
พิจารณาผ่อนผันหรือไม่ 

หลักการของ ธปท. ในการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มลูกหนี้ที่จะได้รับการผ่อนผันอัตราส่วน 
SLL นั้น ธปท. พิจารณาว่าลูกหนี้ดังกล่าวควรเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งการก าหนดธุรกิจตามแผนแม่บทการพัฒนาประเทศเป็นเพียง
ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น  

ทั้งนี้ หาก ธพ. ต้องการขอผ่อนผันอัตราส่วน SLL ส าหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายธุรกิจตาม
แผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ก็ยังสามารถขอผ่อนผันต่อ ธปท. ได้ โดย ธพ. ต้องชี้แจงว่าธุรกิจ
ของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต
ของประเทศอย่างไร 

1.2 หากในกลุ่มลูกหนี้ มีบริษัทลูกบางรายที่ขาดทุน ท าให้ไม่สอดคล้องตาม 
แนวทางการพิจารณาผ่อนผันฯ ข้อ 1.2 ที่ก าหนดให้วงเงินที่ขอผ่อนผันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต้องให้แก่นิติบุคคลที่มีก าไรสุทธิติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
แต่เมื่อพิจารณาลูกหนี้แบบรวมกลุ่มแล้วมีผลก าไร ในการพิจารณาผ่อนผันจะใช้ 
งบการเงินของบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งแทนได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของการก าหนดแนวทางการพิจารณาผ่อนผันฯ ข้อ 1.2 คือ 
ต้องการให้ ธพ. ให้สินเชื่อกับนิติบุคคลที่มีศักยภาพในการแข่งขันหรือมีฐานะกิจการที่มั่นคง  
การพิจารณาผลก าไรของทั้งกลุ่มไม่ได้สะท้อนว่านิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันเป็นบริษัทที่มีฐานะ
การเงินมั่นคงมีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น ในการพิจารณาศักยภาพของลูกหนี้ที่จะขอ
ผ่อนผันจึงต้องพิจารณาจากความแข็งแกร่ง ผลก าไรจากการด าเนินงาน หรืออันดับเครดิตของ
บริษัทนั้น ๆ 

1.3 แนวทางท่ีใช้พิจารณาผ่อนผันการก ากับลูกหนี้รายใหญ่นี้ใช้ผ่อนผันส าหรับ
รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ด้วยหรือไม่  

แนวทางท่ีใช้พิจารณาผ่อนผันการก ากับลูกหนี้รายใหญ่ใช้กับลูกหนี้รายใหญ่ทุกรายที่ ธพ.  
ขอผ่อนผันการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
เกินอัตราส่วน SLL 

2. เงื่อนไขในกำรผ่อนผัน 
2.1 เงินกองทุนที่ใช้เป็นฐานในการค านวณอัตราส่วน SLL ที่ร้อยละ 25 ของ

เงินกองทุนทั้งสิ้นของ ธพ. หมายถึงเงินกองทุนก่อนหรือหลังหัก  
capital add-on  

ฐานเงินกองทุนในการค านวณอัตราส่วน SLL ค านวณจากเงินกองทุนก่อนหัก capital add-on 
ซึ่งเป็นเงินกองทุนทั้งสิ้นตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนและหลักเกณฑ์
การด ารงเงินกองทุนส าหรับ ธพ. ที่จดทะเบียนในประเทศ และสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
แล้วแต่กรณี 
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2.2 
 

ตามแนวทางการพิจารณาผ่อนผันฯ ข้อ 2.4 ที่ก าหนดให้ ธพ. ควบคุมวงเงิน
รวมของลูกหนี้ทุกกลุ่มท่ีขอผ่อนผันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของสินเชื่อรวมทั้งหมด  
(ไม่รวมเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง.) ของ ธพ. นั้น วงเงินรวมดังกล่าวหมายถึงอะไร 

 

วงเงินรวมของลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ ธพ. ได้รับการผ่อนผันการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน 
และท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ซึ่งรายการภาระผูกพันให้ใช้มูลค่าเทียบเท่า
ภายหลังจากการคูณด้วยค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor: CCF) แล้ว 

ตัวอย่ำง 
ธพ. XYZ มีเงินกองทุน 10,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อรวม 100,000 ล้านบาท โดยขอผ่อนผัน ดังนี้ 

- ขอผ่อนผัน SLL ส าหรับกลุ่ม บ.A วงเงิน 4,200 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยยอดสินเชื่อ 
ที่เบิกใช้แล้ว 2,200 ล้านบาท และวงเงินระยะยาว (CCF ร้อยละ 50) 2,000 ล้านบาท (มูลค่า
เทียบเท่า 1,000 ล้านบาท) 

- ขอผ่อนผัน SLL ส าหรับกลุ่ม บ.B วงเงิน 3,400 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยยอดสินเชื่อ 
ที่เบิกใช้แล้ว 2,400 ล้านบาท และวงเงินระยะสั้น (CCF ร้อยละ 20) 1,000 ล้านบาท (มูลค่า
เทียบเท่า 200 ล้านบาท) 

จากตัวอย่าง วงเงินรวมของลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ขอผ่อนผันในกรณีนี้เท่ากับ 5,800 ล้านบาท 
(ค านวณจาก 2,200 + 1,000 + 2,400 + 200 ล้านบาท) ซึ่งหากในภายหลัง ธพ. ขอผ่อนผัน
อัตราส่วน SLL ส าหรับลูกหนี้รายใหม่ ธพ. ต้องควบคุมไม่ให้วงเงินรวมเกินกว่า 20,000 ล้านบาท 
(ค านวณจากร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อรวม 100,000 ล้านบาท) 

2.3 ยอดสินเชื่อรวมทั้งหมด (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง.) ของ ธพ. ตามแนวทาง
การพิจารณาผ่อนผันฯ ข้อ 2.4 ให้นับรวมรายการนอกงบดุล (off-balance 
sheet) ด้วยหรือไม่ และเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง. หมายถึงรายการใดบ้าง 
(ข้อ 2.4 ควบคุมให้วงเงินรวมของลูกหนี้ทุกกลุ่มท่ี ธพ. ได้รับการผ่อนผันเกิน 
25% ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ต้องไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อรวมทั้งหมด  
(ไม่รวมรายการเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง.) ของ ธพ. นั้น) 

ยอดสินเชื่อรวมทั้งหมดของ ธพ. (outstanding) ไม่นับรวมรายการนอกงบดุล (off-balance 
sheet) และเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง. ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับสภาพคล่อง (money market) 
แตใ่ห้นับรวมรายการเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง. ที่เกิดจากการนับ SLL ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 
22/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) เช่น การนับลูกหนี้ตั๋วเงิน 
(นับ สง. ที่รับรองหรือรับอาวัลตั๋วเงิน) การนับลูกหนี้ธุรกรรม trade finance (นับ issuing bank หรือ 
confirming bank) และให้นับรวมรายการเงินให้กู้ยืมระหว่าง สง. ในลักษณะ term loan ด้วย 

3. วิธีกำรค ำนวณเงินกองทุนส่วนเพิ่มท่ีจะน ำมำหักออกจำกเงินกองทุนในกำรค ำนวณอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำม Pillar 2 
3.1 จากวิธีการค านวณเงินกองทุนส่วนเพิ่มนั้น เหตุใดจึงก าหนด capital charge ที่ 

11%  
Capital charge ที่ 11% มาจาก 8.5% + 2.5% ซ่ึง 8.5% เป็นอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับ ธพ. ส่วน 2.5% ก าหนดให้สอดคล้องกับอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (conservation buffer) ของ Basel III  
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3.2 ธพ. จะต้องค านวณเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (capital add-on) ส าหรับลูกหนี้ที่ขอ

ผ่อนผันทุกกลุ่มหรือไม่ 
ในการค านวณเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (capital add-on) จะต้องค านวณ capital add-on 

ส าหรับลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ขอผ่อนผัน SLL ทั้งหมดรวมกัน  

4. ประเด็นอ่ืนๆ 
4.1 หาก ธพ. ด ารงเงินกองทุนสูงขึ้นจนท าให้ลูกหนี้รายใหญ่ที่ ธพ. ขอผ่อนผันมี

อัตราส่วน SLL ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ธพ. ยังคงต้องเปิดเผย
ข้อมูลการด ารงเงินกองทุนอยู่หรือไม่ 
 

ธพ. ยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามแบบ ธ.พ. 1.1 
และแบบ ธ.พ. 1.2 ต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะหมดรอบระยะเวลาการผ่อนผันนั้น อย่างไรก็ดี หาก 
ธพ. มีการด ารงเงินกองทุนเพ่ิมจนท าให้ไม่เกินอัตราส่วน SLL ทีร่้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น
ของ สง. แล้วนั้น  สง. สามารถขอยกเลิกการขอผ่อนผันและไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลได้ 

4.2 กรณีท่ี ธพ. ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทโฮลดิ้งต้องการขอผ่อนผันอัตราส่วน SLL 
ส าหรับลูกหนี้รายใหญ่ บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ต้องขอผ่อนผันอัตราส่วน SLL ด้วยหรือไม่  

หากปริมาณการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือท าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชื่อของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่เกินกว่าอัตราส่วน SLL ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินด้วย ให้บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินขอผ่อนผันอัตราส่วน 
SLL ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาพร้อมกัน  

4.3  ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single 
Lending Limit) ข้อ 5.2.3 (4) ยกเว้นใหส้าขาของ ธพ. ต่างประเทศ สามารถท า
ธุรกรรมกับคู่ค้าที่ ธปท. ก าหนด (เชน่ สง. ในและต่างประเทศ เป็นต้น)  
เกินอัตราส่วน SLL ได้ แต่วงเงินของคู่ค้าดังกล่าวแต่ละรายต้องไม่เกินร้อยละ 60  
ของเงินกองทุน และเมื่อนับรวมกับวงเงินของคู่ค้ารายอ่ืนที่เกินอัตราส่วน SLL (ร้อยละ 
25 ของเงินกองทุน) แลว้ต้องมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2.5 เท่าของเงินกองทุน 

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศ จะต้องน าวงเงินของลูกหนีร้ายใหญ่ที่ได้รับพิจารณา
ผ่อนผันอัตราสว่น SLL ตามหนงัสือเวียนฉบบันี้ไปรวมในการค านวณวงเงินรวมตาม
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ข้อ 5.2.3 (4) หรือไม่ 

กลุ่มลูกหนี้ธุรกิจรายใหญ่ที่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันตามหนังสือเวียนฉบับนี้ ไม่ต้องน าไป
รวมในการค านวณวงเงินรวมของคู่ค้าของสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ (เช่น สง. ในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น) ตามข้อ 5.2.3 (4) ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555  

ทั้งนี้ ในการนับวงเงินรวมตามข้อ 5.2.3 (4) ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2555 ให้นับ
จ านวนเงินทั้งหมดของธุรกรรมที่ท ากับคู่ค้าตามที่ ธปท. ก าหนด ไม่ใช่การนับเฉพาะจ านวนเงิน
ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น  

4.4 ธพ. จะต้องท า stress test อย่างไร และต้องท ากับลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ขอผ่อนผัน
หรือไม่ 

ธพ. ต้องจัดท า stress test เพ่ือประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินกองทุนของกลุ่ม
ลูกหนี้ที่ขอผ่อนผันแต่ละกลุ่มในแต่ละคราวที่ขอผ่อนผัน ตามสมมติฐานของ ธพ. เอง และ 
จัดส่งผลดังกล่าวรวมทั้งสมมติฐานมาพร้อมค าขอผ่อนผัน SLL ใน 2 กรณี คือ 

(1) กรณี Loss 36%  
(2) กรณี Loss 60% 
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4.5 วงเงินที่ ธปท. จะผ่อนผันอัตราส่วน SLL ส าหรับลูกหนี้แต่ละรายในกลุ่มลูกหนี้

เป็นเท่าไร 
ลูกหนี้แต่ละรายในกลุ่มลูกหนี้ที่ขอผ่อนผันจะต้องมีวงเงินไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน 

 ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง 
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