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หลักเกณฑ NSFR เปนอัตราสวนในการใชวัดความเพียงพอของสภาพคลองในระยะ 1 ป
ขางหนา ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารพาณิชยมีแหลงเงินที่มีความมั่นคงสอดคลองกับสินทรัพย
ที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคา
ไมเปลีย่ นแปลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีหลักการสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ที่ธนาคารพาณิชยจะตองมีโครงสรางสินทรัพยและหนีส้ ินทีส่ อดคลองกัน โดยระดับความมัน่ คงของหนี้สิน
และสวนของเจาของ และระดับความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงของสินทรัพยและภาระผูกพัน
แตละประเภทที่ใชในการคํานวณ NSFR จะถูกกําหนดใหสะทอนปจจัยตาง ๆ เชน ประเภทธุรกรรม
อายุคงเหลือของหนี้สินและสินทรัพย ประเภทคูสญ
ั ญา และสภาพคลองของสินทรัพย
2. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 63 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑการดํารงแหลงที่มาของเงิน
ใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน (Net stable funding ratio: NSFR) ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ
ตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
3. ขอบเขตการบังคับใช
ประกาศฉบับนี้ใหใชบงั คับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกธนาคาร
4. เนื้อหา
4.1 คําจํากัดความ
ในประกาศฉบับนี้
“แหลงเงินที่มีความมั่นคง (Available stable funding: ASF)” หมายความวา
ประมาณการปริมาณหนี้สนิ และสวนของเจาของที่คาดวาจะคงอยูกบั ธนาคารพาณิชยในระยะเวลา 1 ป
ขางหนา
“ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (Required stable funding: RSF)”
หมายความวา ประมาณการปริมาณแหลงเงินที่มีความมั่นคงที่ธนาคารพาณิชยตองการเพื่อรองรับ
สินทรัพยที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว
โดยมูลคาไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และภาระผูกพันที่ตองจายใหแกคูสัญญาในระยะเวลา
1 ปขางหนา
“คาแปลงสภาพแหลงเงินทีม่ ีความมั่นคง (ASF factor)” หมายความวา รอยละของ
ยอดคงคางหนีส้ ิน หรือสวนของเจาของแตละประเภทที่คาดวาจะคงอยูกบั ธนาคารพาณิชยในระยะเวลา
1 ปขางหนา
“คาแปลงสภาพความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (RSF factor)” หมายความวา
รอยละของยอดคงคางสินทรัพยแตละประเภทที่คาดวาจะไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจ
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ไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคาไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ หรือรอยละ
ของภาระผูกพันแตละประเภทที่คาดวาจะตองชําระในระยะเวลา 1 ปขางหนา
“นิติบุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชย บริษทั ในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยเอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
นิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และนิติบุคคลในตางประเทศที่มีการดําเนินธุรกิจเทียบเทา
นิติบุคคลดังกลาว
คําตอไปนี้ใหมีความหมายตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองทีม่ ีความรุนแรง (Liquidity
coverage ratio: LCR)
- “เงินรับฝากและเงินกูยืม”
- “เงินรับฝากและเงินกูยืมจากรายยอย (Retail deposit and borrowing)”
- “เงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customer)”
- “เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไมใชธุรกิจขนาดเล็ก (Wholesale
customer)”
- “เงินรับฝากและเงินกูยมื เพื่อธุรกรรมดานปฏิบัตกิ าร (Operational deposit)”
- “เงินกูยืมที่มหี ลักประกัน (Secured funding)”
- “สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1”
“สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A” “สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B” หมายความวา
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง
(Liquidity coverage ratio: LCR) โดยไมนําขอกําหนดเรื่องเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลอง
ชั้นที่ 2 และสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B มาใช
4.2 หลักเกณฑ
4.2.1 อัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและความตองการแหลงเงินที่มี
ความมั่นคงขั้นต่ํา ที่ธนาคารพาณิชยตองดํารง
เพื่อใหการรับฝากเงิน การกูยมื เงิน การรับเงินจากประชาชน และสวนของ
เจาของ มีความสัมพันธกับสินทรั พยและภาระผูกพันนอกงบดุล ใหธนาคารพาณิชยดํารงแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคง ไมต่ํากวาความตองการแหลงเงินที่มีความมัน่ คงภายใตสถานการณที่ธนาคารพาณิชย
ประสบปญหาในการเขาถึงแหลงเงิน ตามวิธีการคํานวณในขอ 4.2.2 โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย
ที่จดทะเบียนในประเทศไทยใหใชยอดรวมของทุกสํานักงานทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และใน
กรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศใหใชยอดรวมของทุกสํานักงานในประเทศไทย
แหลงเงินที่มีความมั่นคงทั้งสิ้น
ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงทัง้ สิ้น

≥ 100%
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ในการประมาณการปริม าณเงิน ที่ค าดว าจะคงอยูกับ ธนาคารพาณิ ช ย
ในระยะเวลา 1 ปขางหนานั้น หนี้สินและสวนของเจาของที่เปนแหลงเงินจะไดรับการถวงน้ําหนักตาม
ปจจัยตาง ๆ ที่สะทอนระดับความมั่นคงของแหลงเงินนั้น เชน เงินรับฝากจากรายยอย หนี้สินที่มี
อายุคงเหลือยาวกวา 1 ป และสวนของเจาของ ซึ่งมีความมั่นคงสูง จะนับเปนแหลงเงินที่มีความมั่นคง
ไดมาก สวนในการประมาณการปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยตองการเพื่อรองรับสินทรัพยที่อาจไม
สามารถเรียกคืนไดในระยะเวลา 1 ปขางหนานั้น สินทรัพยที่ตองการแหลงเงินมารองรับดังกลา วจะ
ไดรับการถวงน้ําหนักตามปจจัยที่สะทอนความสามารถในการเปลี่ยนเปนสภาพคลองใน 1 ปขางหนา
ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวน
แหลงเงินที่มีความมั่นคงและความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (อัตราสวน NSFR) เพิ่มเติม
หากผูตรวจการสถาบันการเงินเห็นวาอัตราสวน NSFR ที่คํานวณไดตามหลักเกณฑในประกาศฉบับนี้
ไมเพียงพอตอการรองรับความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชยดังกลาว
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยคาดการณวาจะไมสามารถดํารงอัตราสวน NSFR
ไดตามหลักเกณฑท่กี ําหนดในประกาศฉบับนี้ ใหธนาคารพาณิชยแจงฝายตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยเร็ว โดยในการแจงดังกลาวใหระบุความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน (ALCO) หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมายใหดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับสถานการณเบื้องตน เหตุผล และความจําเปน รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถ
แจงกอนลวงหนาได (ถามี) นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยจะตองยื่นขอผอนผัน และจัดสงแผนดําเนินการ
เพื่อแกไขโครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพัน เพือ่ ใหอัตราสวน NSFR เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดมายังฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ภายใน 15 วันนับแตวันที่แจง
ฝายตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณา
ผอนผันใหธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวน NSFR ต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ได
หากเห็นวาธนาคารพาณิชยนั้นมีเหตุจําเปนทีม่ ิอาจหลีกเลี่ยงไดและเกิดขึ้นเปนการชั่วคราว รวมถึงมีแผน
รองรับที่เหมาะสมทีจ่ ะทําใหอัตราสวน NSFR เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับนี้โดยเร็ว
อยางไรก็ดี ในการผอนผันดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเงื่อนไขเพิม่ เติมไวดวยก็ได
4.2.2 วิธีการคํานวณอัตราสวนแหลงเงินที่มีความมั่นคงและความตองการแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคง
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณแหลงเงินที่มีความมั่นคงและความตองการแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคงตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) แหลงเงินที่มีความมั่นคง (Available stable funding: ASF)
การพิจารณาปริมาณของแหลงเงินที่มีความมั่นคงจะพิจารณาจากปจจัย
ตาง ๆ ทีส่ ะทอนความมัน่ คงของแหลงเงิน ซึง่ รวมถึงอายุคงเหลือตามสัญญาของหนีส้ นิ และพฤติกรรม
ในการถอนเงินที่แตกตางกันไปในแตละประเภทคูสญ
ั ญา โดยในการพิจารณาอายุคงเหลือของรายการ
หนี้สินหรือสวนของเจาของ ใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงสิทธิของผูฝากเงิน ผูใหกูยืมเงิน หรือผูลงทุน
ในการไถถอนกอนกําหนดประกอบดวย โดยใหถือวาผูฝากเงิน ผูใหกูยืมเงิน หรือผูลงทุน จะขอไถถอน
เร็วทีส่ ุดเทาที่จะเปนไปได และในกรณีทสี่ ิทธิในการไถถอนเปนของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชย
คํานึงถึงความเสี่ยงดานชื่อเสียงจากการไมไถถอนหนี้สินกอนครบกําหนดตามสัญญาประกอบดวย เชน
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การไมไถถอนหนี้สนิ กอนครบกําหนดตามสัญญาอาจทําใหตลาดเกิดความเขาใจผิดวาธนาคารพาณิชย
มีปญ
 หาดานสภาพคลอง ในสวนของหนี้สินระยะยาวที่มีสวนของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดภายใน
ระยะเวลานอยกวา 6 เดือน ตั้งแต 6 เดือนถึงนอยกวา 1 ป และตั้งแต 1 ปขึ้นไป ใหถือวาสวนที่จะครบ
กําหนดดังกลาวมีอายุคงเหลือตามแตละชวงเวลาทีจ่ ะครบกําหนดนั้น
ในการคํานวณแหลงเงินทีม่ ีความมั่นคง ใหธนาคารพาณิชยนาํ ฐานะของ
รายการหนี้สินและสวนของเจาของตามขอ 4.2.2 (1.1) มาคูณกับคาแปลงสภาพแหลงเงินทีม่ ีความมั่นคง
(ASF factor) ตามขอ 4.2.2 (1.2) โดยแหลงเงินที่มีความมั่นคงทั้งสิ้นเทากับผลรวมของฐานะหนี้สิน
และสวนของเจาของหลังจากคูณ ASF factor แตละรายการแลว
(1.1) ฐานะของรายการหนี้สินและสวนของเจาของ
ในการคํานวณฐานะของรายการหนี้สินและสวนของเจาของ
ใหธนาคารพาณิชยใชมูลคาตามบัญชี (Carrying value) กอนรายการหักหรือรายการปรับปรุงใด ๆ
โดยสําหรับธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน (Securities financing transaction)
เชน ธุรกรรมขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาจะซื้อคืน (Repo) ซึ่งยังคงบันทึกบัญชีหลักทรัพยนั้นเปน
สินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารพาณิชยตองคํานวณแหลงเงินที่มีความมั่นคงสําหรับเงินกูยืม
และความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงสําหรับหลักทรัพยที่นําไปวางเปนหลักประกันนั้นดวย ทั้งนี้
กรณีที่ทําธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกันกั บคูสัญญาเดียวกัน ธนาคารพาณิชย
สามารถใชมูลคาสุทธิในการคํานวณอัตราสวน NSFR ได หากเขาเงื่อนไขการหักกลบลบหนีส้ ําหรับธุรกรรม
ทางการเงินทีม่ ีหลักทรัพยเปนหลักประกันตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เมื่อประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น
(Leverage ratio) มีผลใชบังคับแลว ใหธนาคารพาณิชยใชเงื่อนไขการหักกลบลบหนี้สําหรับธุรกรรม
ทางการเงินที่มหี ลักทรัพยเปนหลักประกันตามประกาศดังกลาวแทน
ในการคํานวณฐานะหนี้สินจากธุรกรรมอนุพันธ ใหธนาคารพาณิชย
ใชมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธที่มีคาเปนลบ โดยสามารถหักกลบมูลคายุติธรรมของธุรกรรม
อนุพันธที่มีคาเปนบวกไดหากเขาเงื่อนไขของสัญญายินยอมใหหักกลบลบหนี้ระหวางกัน (Netting
agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถวนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ และหากธนาคารพาณิชยมีการวาง
หลักประกันผันแปร (Variation margin) ไมวาจะเปนหลักประกันประเภทใด ใหธนาคารพาณิชย
นําหลักประกันในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกรรมอนุพันธดังกลาวมาหักออกจากฐานะหนี้สินจากธุรกรรม
อนุพันธ ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยไมตองนําสินทรัพยที่เกี่ยวของกับหลักประกันสวนที่หักออกจาก
ฐานะหนี้สินจากธุรกรรมอนุพันธมาคํานวณความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงอีกเพื่อปองกัน
ความซ้ําซอนในการคํานวณ
(1.2) คา ASF factor สําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ
การกําหนด ASF factor สําหรับรายการหนีส้ ินและสวนของเจาของ
แตละประเภทจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่สะทอนความมั่นคงของแหลงเงินของธนาคารพาณิชย เชน
ประเภทแหลงเงิน ประเภทคูสญ
ั ญา และอายุคงเหลือตามสัญญาของแหลงเงิน ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชย
ใชคา ASF factor สําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ ดังตอไปนี้
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(1.2.1) หนี้สินและสวนของเจาของที่ไดรับ ASF factor รอยละ 100
ก. เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการปรับตาง ๆ และ
รายการหักจากเงินกองทุน โดยเงินกองทุนตองมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยทจี่ ดทะเบียนในประเทศ และประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป และรายการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยนับเพิม่ เงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนตามบทเฉพาะกาล
ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่
จดทะเบียนในประเทศ
ข. รายการทีส่ ามารถนับเปนเงินกองทุนไดนอกเหนือจาก
ขอ 4.2.2 (1.2.1) ก. ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป ซึ่งรวมถึงรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยนับเพิม่ เงินกองทุนหรือหักเงินกองทุน ตามบทเฉพาะกาลของประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน
ในประเทศที่มอี ายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารที่ใหสิทธิในการไถถอนกอนกําหนด
ซึ่งหากมีการใชสิทธิดังกลาวจะทําใหอายุคงเหลือของตราสารนอยกวา 1 ป
ค. เงินกูยืมแบบมีหลักประกันและไมมหี ลักประกัน และ
หนี้สินอื่น รวมถึงเงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวนของกระแสเงินสดทีจ่ ะครบกําหนดภายใน 1 ป
(1.2.2) หนี้สินที่ไดรับ ASF factor รอยละ 95
เงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีลักษณะคลายเงินรับฝาก
แบบไมมหี ลักประกันจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก ทัง้ ประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภท
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป และไดรับอัตราการไหลออกรอยละ 5 หรือ
ต่ํากวาตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อ
รองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio: LCR)
(1.2.3) หนี้สินที่ไดรับ ASF factor รอยละ 90
เงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีลักษณะคลายเงินรับฝาก
แบบไมมหี ลักประกันจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก ทัง้ ประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภท
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป และไดรับอัตราการไหลออกสูงกวารอยละ 5 ตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับ
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio: LCR)
(1.2.4) หนี้สินที่ไดรับ ASF factor รอยละ 50
ก. เงินรับฝากเพือ่ ธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational
deposit) จากคูสัญญาทุกประเภท
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หลักประกันจากธุรกิจเอกชน1

ข. เงินรับฝากและเงินกูยืมแบบมีหลักประกันและไมมี
ทั้งประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป
ค. เงินรับฝากและเงินกูยืมแบบมีหลักประกันและไมมี
หลักประกันจากรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral development banks: MDBs) และธนาคารเพือ่ การพัฒนาของ
แตละประเทศ (National development banks: NDBs) ทั้งประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภท
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป
ง. หนี้สินรายการอื่นนอกเหนือจากขอ 4.2.2 (1.2.1) ก.
ถึงขอ 4.2.2 (1.2.4) ค. รวมถึงเงินกูยืมอื่นแบบมีหลักประกันจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก เงินรับฝาก
และเงินกูยมื อื่นแบบมีหลักประกันและไมมหี ลักประกันจากธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลาง
ของประเทศอื่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน นิติบุคคลอื่น เชน กองทุนรวม และกองทรัสต
ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 6 เดือนถึงนอยกวา 1 ป
(1.2.5) หนี้สินและสวนของเจาของที่ไดรับ ASF factor รอยละ 0
ก. หนี้สินอื่นและสวนของเจาของอื่น นอกเหนือจากที่
กําหนดในขอ 4.2.2 (1.2.1) ก. ถึง 4.2.2 (1.2.4) ง. รวมถึงเงินกูยืมแบบมีหลักประกันจากรายยอยและ
ธุรกิจขนาดเล็ก เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่นแบบมีหลักประกันและไมมีหลักประกันจากธนาคารแหง
ประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศอื่น และนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน นิตบิ ุคคลอื่น
เชน กองทุนรวม และกองทรัสต ที่มอี ายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน
ข. หนี้สินอื่นที่ไมไดระบุอายุคงเหลือ
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอายุคงเหลือสําหรับรายการ
หนี้สินภาษีเงินไดสุทธิรอตัดบัญชี ใหธนาคารพาณิชยคํานวณตามระยะเวลาที่ใกลทสี่ ุดที่ธนาคารพาณิชย
คาดวาจะจายชําระหนี้สินดังกลาว โดยหากหนี้สินดังกลาวมีอายุคงเหลือ 1 ปขึ้นไป จะไดรับ ASF factor
รอยละ 100 และหากมีอายุคงเหลือตัง้ แต 6 เดือนถึงนอยกวา 1 ป จะไดรับ ASF factor รอยละ 50
ค. หนี้สินสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งเปนยอดสุทธิที่
เปนลบระหวางหนี้สินจากธุรกรรมอนุพันธและสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ (ตามวิธีการคํานวณในขอ
4.2.2 (1.1) และขอ 4.2.2 (2.1) ตามลําดับ)
ง. เจาหนี้จากการซื้อเครื่องมือทางการเงินหรือเงินตรา
ตางประเทศ ซึง่ อยูร ะหวางรอการสงมอบ โดย (1) มีความคาดหวังวาจะชําระราคาภายในรอบการชําระ
ราคาตามประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของ หรือ (2) ผิดนัดชําระราคา แตยังคงคาดหวังวาจะมีการชําระราคา
คา ASF factor สําหรับหนีส้ ินและสวนของเจาของสรุปดังตารางที่ 1

1

“ธุรกิจเอกชน” หมายความวา ธุรกิจเอกชน ตามคําจํากัดความในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA)

ฝนสป10-คส32001-25610112

8
ตารางที่ 1: คา ASF factor สําหรับหนี้สินและสวนของเจาของ
หนวย: รอยละ

อายุคงเหลือ

เงินรับฝากและเงินกูยืม
เงินรับฝากและเงินกูยืม
ทีม่ ี ลักษณะคลาย
เพือ่ ธุรกรรม
หนีส้ ินสุทธิจากธุรกรรม
เงินรับฝากจากรายยอย
ดานปฏิบตั ิการ
ทีไ่ ม ใช เพือ่ ธุรกรรม
อนุพนั ธ/เจาหนีจ้ าก
และธุรกิจขนาดเล็ก เงินกูยืมจาก (ธุรกิจเอกชน/
ดานปฏิบตั ิการ
การซื้ อเครื่องมื อ
แบบไม มีหลักประกัน
รายยอย รัฐบาล/ PSEs1 /
เงินกองทุน
ทางการเงินหรือ
หนีส้ ินอื่น2 และ
และธุรกิจ
MDBs/ NDBs/
ตาม
เงิ
นตราตางประเทศ
ส
ว
นของ
ขนาดเล็ก ธนาคารกลาง/ ธุรกิจเอกชน/ ธนาคารกลาง/
กฎหมาย
ซึ่ งอยูระหวาง
เจ
า
ของอื
น
่
นิติบคุ คลที่
แบบมี
นิติบคุ คลที่
รัฐบาล/
ทีม่ ี ความ
รอการส
ง มอบ/หนีส้ ิน
ทีม่ ี ความ
ประกอบธุรกิจ
มั่ นคง หลักประกัน ประกอบธุรกิจ
PSEs1 /
ที
ม
่
ี
ค
วามสั
มพันธกับ
มั่ นคง
ทางการเงิน/
ทางการเงิน/
รองลงมา
MDBs/
สิ
น
ทรั
พย
นิติบคุ คลอื่น/
นิติบคุ คลอื่น/
NDBs
กองทรัสต
กองทรัสต)

< 6 เดือน

95

90

0

50

50

0

> 6 เดือน – < 1 ป
> 1 ป

95
100

90
100

50
100

50
100

50
100

50
100

100

03
50
100

0
0
0

หมายเหตุ:
1. PSEs (Public sector entities) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
2. หนี้สนิ อื่น เชน หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ตราสารหนี้ที่ไมมหี ลักประกันทุกประเภทซึ่งธนาคารพาณิชยเปนผูออกเพื่อเสนอขายเปนการทั่วไปตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. หนี้สนิ อื่นที่ไมไดระบุอายุคงเหลือ

(1.3) กรณีวงเงินที่ยังไมไดเบิกใชและไมสามารถยกเลิกได
(Committed line) ของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศสามารถนับวงเงินที่ยงั
ไมไดเบิกใชและไมสามารถยกเลิกได (Committed line) ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาที่มีผลผูกพันที่ไดรับ
จากสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกันและเปนศูนยกลางการบริหารสาขา
ของธนาคารพาณิชยในภูมิภาค (Regional hub) เปนแหลงเงินที่มีความมั่นคงไดไมเกินรอยละ 40 ของ
แหลงเงินที่มีความมั่นคงขั้นต่ําทีส่ าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองดํารง โดยวงเงินดังกลาว
ตองอยูในรูปแบบที่นาเชื่อถือ และสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกันและ
เปนศูนยกลางการบริหารสาขาของธนาคารพาณิชยในภูมิภาคนั้นตองมีการทบทวนวงเงินดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรับลดหรือยกเลิกการนับวงเงินดังกลาวเปนแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคงไดตามที่เห็นสมควร เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของการชวยเหลือจากสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขาอื่นทีเ่ ปนนิตบิ ุคคลเดียวกันและเปนศูนยกลางการบริหารสาขาของธนาคารพาณิชย
ในภูมิภาค
(2) ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (Required stable funding: RSF)
การพิจารณาปริมาณความตองการแหลงเงินทีม่ ีความมั่นคง จะพิจารณา
จากปจจัยตาง ๆ ทีส่ ะทอนลักษณะความเสี่ยงดานสภาพคลองของสินทรัพยและภาระผูกพันนอกงบดุล
แตละประเภท ที่อาจมาจากการตออายุสัญญา หรือการที่ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดจากการขาย
หรือการใชเปนหลัก ประกันในการทําธุร กรรมกูยืม แบบมีห ลักประกันในระยะเวลา 1 ป โดยไมมี
คาใชจายอยางมีนัยสําคัญ โดยในการพิจารณาอายุคงเหลือของรายการสินทรัพย ใหธนาคารพาณิชย
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คํานึงถึงความเปนไปไดที่คสู ญ
ั ญาจะใชสทิ ธิขยายอายุสญ
ั ญา และในกรณีทสี่ ทิ ธิในการขยายอายุสญ
ั ญา
เปนของธนาคารพาณิชย ใหคํานึงถึงความเสี่ยงตอชื่อเสียงของธนาคารพาณิชยในการไมขยายอายุสัญญา
ในขณะที่ตลาดมีความคาดหวังใหธนาคารพาณิชยขยายอายุสัญญาประกอบดวย สําหรับสินเชื่อ ที่มี
กําหนดทยอยชําระคืนเปนงวด ๆ ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาจัดสวนที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป
ไวเปนสินเชื่อที่มอี ายุคงเหลือนอยกวา 1 ป
ในการคํานวณความตองการแหลงเงินที่มคี วามมัน่ คง ใหธนาคารพาณิชย
นําฐานะของรายการสินทรัพยและภาระผูกพันนอกงบดุลตามขอ 4.2.2 (2.1) มาคูณกับคาแปลงสภาพ
ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (RSF factor) ตามขอ 4.2.2 (2.2) โดยความตองการแหลงเงินทีม่ ี
ความมั่นคงทั้งสิ้นเทากับผลรวมของฐานะสินทรัพยและภาระผูกพันหลังจากคูณ RSF factor แตละ
รายการแลว
(2.1) ฐานะของสินทรัพยและภาระผูกพันนอกงบดุล
ในการคํานวณฐานะของรายการสินทรัพย ใหธนาคารพาณิชยใช
มูลคาตามบัญชี กอนรายการหักหรือรายการปรับปรุงใด ๆ สวนฐานะของภาระผูกพันนอกงบดุล ใหใช
ฐานะของภาระผูกพันนอกงบดุลแตละประเภททีก่ ําหนดไวตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง
(Liquidity coverage ratio: LCR) สําหรับฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และเงินตราตางประเทศ
ยกเวนธุรกรรมอนุพันธหรือธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชย
ใชฐานะของเครื่องมือทางการเงินและเงินตราตางประเทศตั้งแตวันที่ทํารายการ (Trade date)
แมวารายการดังกลาวจะยังแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินภายใตหลักการบัญชีแบบ Settlement
date และผลของธุรกรรมดังกลาวจะสะทอนในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีการชําระราคาแลว
สําหรับธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน เชน
ธุรกรรมการซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse repo) ซึ่งตามแนวทางการบันทึกบัญชี
จะไมบันทึกหลักทรัพยนั้นเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเนือ่ งจากไมมีการโอนสิทธิในการรับ
ผลประโยชน ใหธนาคารพาณิชยคํานวณความตองการแหลง เงินที่มีความมั่นคงสําหรับรายการ
เงินใหกูยมื แตไมตอ งคํานวณความตองการแหลงเงินที่มคี วามมัน่ คงสําหรับหลักทรัพยนั้น โดยธุรกรรม
ทางการเงินทีม่ ีหลักทรัพยเปนหลักประกันทีท่ ํากับคูสญ
ั ญาเดียวกัน ธนาคารพาณิชยสามารถใชมูลคาสุทธิ
ในการคํานวณอัตราสวน NSFR ได หากเขาเงื่อนไขการหักกลบลบหนี้สําหรับธุรกรรมทางการเงินทีม่ ี
หลักทรัพยเปนหลักประกันตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เมื่อประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทัง้ สิ้น (Leverage
ratio) มีผลใชบงั คับแลว ใหธนาคารพาณิชยใชเงื่อนไขการหักกลบลบหนีส้ ําหรับธุรกรรมทางการเงิน
ที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกันตามประกาศดังกลาวแทน
ในการคํานวณฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ ใหธนาคาร
พาณิชยใชมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธที่มีคาเปนบวก โดยสามารถหักกลบมูลคายุติธรรมของธุรกรรม
อนุพันธที่มีคาเปนลบไดหากเขาเงื่อนไขของสัญญายินยอมใหหักกลบลบหนี้ระหวางกัน ที่มีเงื่อนไข
ครบถวนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
ของคูสญ
ั ญาสําหรับธุรกรรมอนุพนั ธ และหากคูส ัญญามีการวางหลักประกันผันแปร ใหธนาคารพาณิชย
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นําหลักประกันผันแปรดังกลาวที่ไดรบั ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับธุรกรรมอนุพันธนั้นเฉพาะหลักประกันสวนที่เปน
เงินสดมาหักออกจากฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธได หากเขาเงื่อนไขการนําหลักประกันผันแปร
ในรูปของเงินสด (Cash variation margin) มาปรับลดในการคํานวณฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ
ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ เมื่อประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น (Leverage ratio) มีผลใชบังคับแลว
ใหธนาคารพาณิชยใชเงื่อนไขการนําหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดมาปรับลดในการคํานวณฐานะ
สินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธตามประกาศดังกลาวแทน อยางไรก็ดี ไมใหธนาคารพาณิชยนําหนี้สิน
ที่เกีย่ วของกับหลักประกันสวนทีห่ ักออกจากฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธมาคํานวณแหลงเงินที่มี
ความมั่นคงอีก เพื่อปองกันความซ้ําซอนในการคํานวณ สวนรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เกี่ยวของกับหลักประกันที่ธนาคารพาณิชยไดรับมาเปนหลักประกันผันแปรซึ่งไมไดนําไปหักออกจาก
ฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ ใหไดรับ ASF factor รอยละ 0
(2.2) คา RSF factor สําหรับรายการสินทรัพย
การกําหนด RSF factor สําหรับรายการสินทรัพยจะพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่สะทอนความตองการสภาพคลองของสินทรัพยแตละประเภท เชน ความสามารถในการ
เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด ความตองการแหลงเงินเพื่อรองรับการปลอยสินเชื่ออยางตอเนื่อง อายุสัญญา
หรือพฤติกรรมในการตออายุสัญญาของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor
สําหรับรายการสินทรัพย ดังตอไปนี้
(2.2.1) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 0
ก. เงินสดทุกสกุลเงินที่ธนาคารพาณิชยสามารถนํามา
ชําระหนี้ไดทันที
ข. เงินสํารองที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือเงินสํารองที่
ธนาคารกลางของประเทศอื่นที่ผกู ํากับดูแลในประเทศนั้นกําหนดใหไดรบั RSF factor รอยละ 0
ทั้งนี้ สําหรับเงินสํารองที่ธนาคารกลางของประเทศอืน่
ที่ผูกํากับดูแลในประเทศนั้นกําหนดใหไดรับ RSF factor ไมเทากับรอยละ 0 ใหไดรับ RSF factor ตามที่
ผูกํากับดูแลในประเทศนั้นกําหนด เวนแตผกู ํากับดูแลของประเทศนัน้ ไมไดกําหนด RSF factor สําหรับ
เงินสํารองที่ธนาคารกลางของประเทศดังกลาวไว ใหไดรับ RSF factor รอยละ 100
ค. เงินฝากที่ธนาคารแหง ประเทศไทยหรือเงินฝากที่
ธนาคารกลางของประเทศอื่น และสินเชื่อที่ใหแกธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศอื่น
ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน
ง. ลูกหนี้จากการขายเครื่องมือทางการเงินหรือเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งอยูระหวางรอการสงมอบ โดย (1) มีความคาดหวังวาจะไดรับชําระราคาภายในรอบ
การชําระราคาตามประเพณีปฏิบัติทเี่ กีย่ วของ หรือ (2) ผิดนัดการไดรบั ชําระราคา แตยังคงคาดหวังวา
จะไดรับชําระราคา
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(2.2.2) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 5
สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1 ที่ปราศจากภาระผูกพัน
นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.1)
(2.2.3) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 10
สินเชื่อทีป่ ราศจากภาระผูกพันที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ ระกอบ
ธุรกิจทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน และไดรับหลักประกันเปนสินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 1
ซึ่งสามารถนําไปใชหาสภาพคลองตอ (Rehypothecate) ไดตลอดอายุของสินเชื่อ
(2.2.4) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 15
ก. สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2A ที่ปราศจากภาระผูกพัน
ข. เงินฝากที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไมใช
เงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัตกิ าร และสินเชื่อทีป่ ราศจากภาระผูกพันที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.3)
(2.2.5) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 50
ก. สินทรัพยสภาพคลองชั้นที่ 2B ที่ปราศจากภาระผูกพัน
ข. เงินฝากที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไมใช
เงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัตกิ าร และสินเชื่อทีป่ ราศจากภาระผูกพันที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจ
ทางการเงินและธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศอื่น ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 6 เดือน
ถึงนอยกวา 1 ป
ค. เงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการที่ฝากไวที่นิติบุคคล
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ง. สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยสภาพคลอง นอกเหนือจาก
ที่กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.1) ก. ถึง 4.2.2 (2.2.5) ค. ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป ซึ่งรวมถึงสินเชื่อ
ที่ใหแกรายยอย ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจเอกชน1 รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ธนาคารเพื่อการพัฒนาของแตละประเทศ
(NDBs) นิติบุคคลอื่น เชน กองทุนรวม และกองทรัสต ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป
(2.2.6) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 65
ก. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่เปนสินเชือ่ ที่ปราศจากภาระผูกพัน
ซึ่งไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 หรือต่ํากวา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA)
ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ข. สินเชื่อที่ปราศจากภาระผูกพัน นอกเหนือจากที่
กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.1) ก. ถึง 4.2.2 (2.2.6) ก. ซึ่งไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 หรือต่ํากวา
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ฝนสป10-คส32001-25610112

12
ธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA) ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป ยกเวน
สินเชื่อที่ใหแกนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
(2.2.7) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 85
ก. เงินสด หลักทรัพย หรือสินทรัพยอื่นที่วางไวเปน
หลักประกันเริ่มตน (Initial margin) สําหรับธุรกรรมอนุพันธ และเงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่วางไว
เปนกองทุนทดแทนความเสียหายจากการผิดนัดชําระราคา (Default fund) ที่สาํ นักหักบัญชีกลาง
(Central counterparty: CCP) อยางไรก็ดี ในกรณีหลักทรัพยหรือสินทรัพยที่วางไวเปนหลักประกัน
เริ่มตนสําหรับธุรกรรมอนุพันธดังกลาวไดรับ RSF factor สูงกวารอยละ 85 ใหยังคงไดรับ RSF factor
ที่สงู กวารอยละ 85 เทาเดิม ทัง้ นี้ หลักประกันเริม่ ตนที่ธนาคารพาณิชยนําไปวางกับบุคคลที่สามในนามของ
ลูกคาโดยที่ธนาคารพาณิชยไมไดรับประกันผลการดําเนินงานของบุคคลที่สามนั้น จะไดรับยกเวน
การคํานวณความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง
ข. สินเชื่อที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งไดรับน้ําหนักความเสี่ยง
สูงกวารอยละ 35 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA) ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ยกเวนสินเชื่อที่ใหแกนิตบิ ุคคลทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน
ค. หลักทรัพยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป และ
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เปนที่ยอมรับและมีมาตรฐาน ซึ่งไมมีการผิดนัดชําระ
และไมใชสินทรัพยสภาพคลองที่ปราศจากภาระผูกพัน
(2.2.8) สินทรัพยที่ไดรับ RSF factor รอยละ 100
ก. สินทรัพยสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งเปนยอดสุทธิ
ที่เปนบวกระหวางหนี้สินจากธุรกรรมอนุพันธและสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ (ตามวิธีการคํานวณ
ในขอ 4.2.2 (1.1) และขอ 4.2.2 (2.1) ตามลําดับ)
ข. สินทรัพยรายการอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ
4.2.2 (2.2.1) ก. ถึงขอ 4.2.2 (2.2.8) ก. ซึ่งรวมถึงเงินฝากและสินเชื่อที่ใหแกนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต 1 ปขึ้นไป รวมทั้งสินเชื่อทีจ่ ัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และต่ํากวา
มาตรฐานหรือเทียบเทา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการกัน
เงินสํารองของสถาบันการเงิน ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รายการหักจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยทจี่ ดทะเบียนในประเทศ และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศแลวแตกรณี และหลักทรัพย
ที่มีการผิดนัดชําระ
ค. รอยละ 5 ของฐานะของหนี้สนิ จากธุรกรรมอนุพันธ
ตามวิธีการคํานวณในขอ 4.2.2 (1.1) กอนหักหลักประกันผันแปรที่วางไวเปนประกัน
คา RSF factor สําหรับสินทรัพยสรุปดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: คา RSF factor สําหรับสินทรัพย
หนวย: รอยละ
สินเชื่ อทีใ่ หแกคูสัญญา
เงินสด/
เงินสํารองที่ ธปท./
เงินฝากทีธ่ นาคารกลาง/
เงินสํารองที่
ลูกหนีจ้ ากการขาย ธนาคารกลางของ
เครื่องมื อทางการเงิน/
ประเทศอื่น
สินทรัพยทมี่ ี
ความสัมพันธกับหนีส้ ิน

อายุคงเหลือ

< 6 เดือน

0

> 6 เดือน – < 1 ป

0

> 1 ป

0

ตามทีผ่ กู ํากับดูแล
กําหนด/1001
ตามทีผ่ กู ํากับดูแล
กําหนด/1001
ตามทีผ่ กู ํากับดูแล
กําหนด/1001

ธนาคาร
กลาง

รายยอยและ
ธุรกิจขนาดเล็ก/
ธุรกิจเอกชน/
3

รัฐบาล/ PSEs /
MDBs/ NDBs/
นิติบคุ คลอื่น/
กองทรัสต

ตราสารหนีท้ เี่ ข าข ายเปน
สินทรัพยสภาพคลอง

สินเชื่ อและ
เงินฝาก
ทีน่ ติ ิบคุ คล
ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจทาง
การเงิน

4

5

6

ชั้ นที่
1

ชั้ นที่
2A

ชั้ นที่
2B

ธุรกรรมอนุพนั ธ
หลักทรัพยที่
รอยละ 5
ไม เข าข าย
ของหนีส้ ิน
เปนสินทรัพย
จากธุรกรรม
สภาพคลอง
อนุพนั ธ
ซึ่ งไม มีการ
กอนหัก
ผิดนัดชํา ระ
หลักประกัน
ผันแปร

9

สินทรัพย
สุทธิจาก
ธุรกรรม
อนุพนั ธ

สินเชื่ อที่
ไม กอใหเกิด
รายได/
หลักทรัพยทมี่ ี
การผิดนัดชํา ระ/
รายการหักจาก
เงินกองทุน/
สินทรัพย
รายการอื่น

0

50

10 /15 /50

5

15

50

50

100

100

100

50

50

50

5

15

50

50

100

100

100

652/85

652/85

100

5

15

50

857/1008

100

100

100

หมายเหตุ:
1. กรณีเงินสํารองที่ธนาคารกลางของประเทศอืน่ ใหไดรับ RSF factor ตามที่ผูกํากับดูแลในประเทศนั้นกําหนด เวนแต ผูกํากับดูแลของประเทศอื่นนั้นไมไดกําหนด
RSF factor สําหรับเงินสํารองที่ธนาคารกลางของประเทศดังกลาวไว ใหไดรับ RSF factor รอยละ 100
2. กรณีที่สนิ เชื่อดังกลาวไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 หรือต่ํากวา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA)
3. PSEs (Public sector entities) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
4. กรณีสินเชือ่ ที่ปราศจากภาระผูกพันและไดรับหลักประกันเปนสินทรัพยสภาพคลองชัน้ ที่ 1 ซึ่งนําไปใชหาสภาพคลองตอไดตลอดอายุของสินเชื่อ
5. กรณีเงินฝากที่ไมใชเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ และสินเชื่อที่ปราศจากภาระผูกพัน
6. กรณีเงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ
7. หลักทรัพยที่ไมเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองที่อายุมากกวาหรือเทากับ 1 ป รวมถึง ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
8. ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
9. เงินสด หลักทรัพย หรือสินทรัพยอนื่ ทีว่ างไวเปนหลักประกันเริม่ ตน (Initial margin) สําหรับธุรกรรมอนุพนั ธ และเงินสดหรือสินทรัพยอื่นทีว่ างไวเปนกองทุนทดแทน
ความเสียหายจากการผิดนัดชําระราคา (Default fund) ที่สํานักหักบัญชีกลาง (Central counterparty: CCP) จะไดรับ RSF factor รอยละ 85 อยางไรก็ดี
ในกรณีหลักทรัพยหรือสินทรัพยที่วางไวเปนหลักประกันเริม่ ตนสําหรับธุรกรรมอนุพันธดังกลาวไดรับ RSF factor สูงกวารอยละ 85 ใหยังคงไดรับ RSF factor
ที่สูงกวารอยละ 85 เทาเดิม

(2.3) คา RSF factor สําหรับสินทรัพยที่ติดภาระผูกพัน
การกําหนด RSF factor สําหรับสินทรัพยที่ติดภาระผูกพัน เชน
สินทรัพยที่ใชหนุนหลังการออกหลักทรัพย สินทรัพยที่ใชเพื่อออกหุนกูมีประกัน (Covered bonds)
และสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกันในธุรกรรมทางการเงินที่มหี ลักทรัพยเปนหลักประกัน หรือสินทรัพย
ที่นําไปใชในธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) จะขึ้นอยูกับอายุของการติด
ภาระผูกพัน ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor สําหรับรายการสินทรัพยที่ติดภาระผูกพัน
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: คา RSF factor สําหรับสินทรัพยที่ติดภาระผูกพัน
อายุของการติดภาระผูกพัน
< 6 เดือน
≥ 6 เดือน ถึง < 1 ป
≥ 1 ป

RSF factor
เทากับกรณีทสี่ ินทรัพยนั้นไมติดภาระผูกพัน
คาที่มากกวาระหวาง รอยละ 50 หรือ
คา RSF factor ที่ไดรับกรณีที่สินทรัพยนั้นไมติดภาระผูกพัน
รอยละ 100

หมายเหตุ: การติดภาระผูกพันในที่นี้ หมายถึง การมีขอกําหนดดานกฎหมาย หลักเกณฑ สัญญา หรือขอจํากัดอื่นใดอันเปนเหตุใหธนาคารพาณิชยไมสามารถชําระ
ขาย หรือโอนกรรมสิทธิข์ องสินทรัพยนั้นได
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(2.4) คา RSF factor สําหรับรายการภาระผูกพันนอกงบดุล
การกําหนด RSF factor สําหรับรายการภาระผูกพันนอกงบดุล
มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารพาณิชยมีแหลงเงินที่มีความมั่นคงรองรับความตองการสภาพคลองของ
ภาระผูก พันนอกงบดุลแตล ะประเภทภายในระยะเวลา 1 ป เชน การเบิก ใชวงเงินของลูก คา
การจายคืนเงินตามภาระผูกพัน ทัง้ นี้ ใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor สําหรับรายการภาระผูกพัน
นอกงบดุลแตละประเภทดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: คา RSF factor สําหรับภาระผูกพันนอกงบดุล
หนวย: รอยละ
รายการภาระผูกพันนอกงบดุล

RSF factor

1. ภาระผูกพันที่มีสัญญา
1.1 วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชซึ่งไมสามารถยกเลิกได ที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงคในการ
ไถถอนตราสารหนี้ที่ลูกคาเปนผูออกและที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงคอื่น

5

1.2 วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชซึ่งสามารถยกเลิกไดโดยไมมีเงื่อนไข ที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงค
ในการไถถอนตราสารหนี้ที่ลูกคาเปนผูออกและที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงคอื่น

0

1.3 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริการทางการเงินเพื่อการคา (Trade finance-related obligations)

0.5

1.4 การค้ําประกัน รับรอง อาวัล และเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ไมเกี่ยวของกับบริการทางการเงิน
เพื่อการคา (Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations)

1

1.5 ภาระผูกพันอื่นที่มีสัญญา

100

2. ภาระผูกพันที่ไมมีสัญญา
2.1 การรับซื้อคืนตราสารหนี้ (Debt-buy back requests) และธุรกรรมซับซอน (Structured products)
- กรณีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินไมไดทําหนาทีเ่ ปนผูคาตราสารหนี้
(Dealer) หรือเปนผูสรางสภาพคลองในตลาด (Market maker)

0

- กรณีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยทําหนาที่
เปนผูคาตราสารหนี้ หรือเปนผูสรางสภาพคลองในตลาด

0

2.2 การใหความชวยเหลือดานสภาพคลองแกกองทุน (Managed funds) ที่บริหารโดยบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงิน

0

2.3 ภาระผูกพันอื่นที่ไมมีสัญญา

0

ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรับ RSF factor สําหรับรายการ
ภาระผูกพันนอกงบดุลเพิ่มขึ้น หากพิจารณาแลวพบวารายการภาระผูกพันนอกงบดุลกอใหเกิดความเสี่ยง
ดานสภาพคลองตอธนาคารพาณิชยหรือระบบสถาบันการเงินอยางมีนัยสําคัญ
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(3) สินทรัพยและหนี้สินที่มีความสัมพันธกัน (Interdependent assets
and liabilities)
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหสินทรัพยและหนีส้ ินบางรายการ
เปนสินทรัพยและหนีส้ ินที่มีความสัมพันธกัน และใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor และ ASF factor
สําหรับสินทรัพยและหนีส้ ินที่มีความสัมพันธกันทีร่ อยละ 0 ได หากพิจารณาเห็นวาหนีส้ ินรายการนั้น
จะยังไมครบกําหนดหากสินทรัพยที่มีความสัมพันธกันยังแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
ที่ไดรับจากการชําระคืนเงินตนจากสินทรัพยนั้นจะตองใชในการจายหนี้สินที่มีความสัมพันธกันเทานั้น
และหนี้สินดังกลาวจะตองใชสําหรับการจัดหาสินทรัพยที่มีความสัมพันธกับหนี้สินนั้นเชนกัน ทั้งนี้
ในการพิจารณาจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สนิ ที่มคี วามสัมพันธกันจะพิจารณาจากขอกําหนดในสัญญา
ของสินทรัพยและหนีส้ ินนั้นเปนสําคัญ ซึ่งจะตองมีคุณสมบัตดิ ังนี้
ก. ธนาคารพาณิชยตองสามารถระบุสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการ
ที่มีความสัมพันธกันไดอยางชัดเจน
ข. อายุคงเหลือ และยอดเงินตนของสินทรัพยและหนี้สินที่มีความสัมพันธ
กันนั้นควรเทากัน
ค. ธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงผานเงินทีไ่ ดรับไปยัง
สินทรัพยที่มีความสัมพันธกบั แหลงเงินนั้นเทานั้น
ง. คูสัญญาของสินทรัพยและหนี้สินที่มีความสัมพันธกันแตละคูนั้น
ตองไมใชบุคคลเดียวกัน
ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยที่ประสงคจะจัดสินทรัพยและหนี้สินบางรายการ
เปนสินทรัพยและหนี้สินที่มีความสัม พันธกัน สงรายละเอียดใหฝายกํากับ ธุร กิจสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย พิจารณาเปนรายกรณี ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแตไดรับการแจงความประสงคและเอกสารครบถวนถูกตอง
4.3 การรายงานขอมูล
ใหธนาคารพาณิชยจัดสงแบบรายงาน NSFR เปนรายไตรมาส ในรูปแบบของ
excel file ผานชองทางการรับสงขอมูล (Data Acquisition-DA) ในสวนของบริการสงขอมูล
https://eservice.bot.or.th/ หรือ https://iservice.bot.or.th/ หัวขอ Submit File รายการ
Basel III Liquidity ทั้งนี้ เมื่อประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการสงรายงานขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑครอบคลุมแบบรายงาน NSFR แลว ใหธนาคาร
พาณิชยจัดทําและจัดสงแบบรายงาน NSFR ผานระบบบริการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (DMS)
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการสงรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย
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เอกสารแนบ 1
เงื่อนไขการหักกลบลบหนี้
สําหรับธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน (Securities financing transaction)
ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบรายการเงินสดคางจายและรายการเงินสดคางรับจาก
ธุรกรรมทางการเงินที่มหี ลักทรัพยเปนหลักประกันที่ทาํ กับคูส ัญญาเดียวกันได หากเขาเงือ่ นไขดังตอไปนี้
ครบทุกขอ
1. ธุรกรรมทางการเงินทีม่ หี ลักทรัพยเปนหลักประกันนั้นมีการกําหนดชําระราคาวันสุดทาย
เปนวันเดียวกันไวอยางชัดเจน ทัง้ นี้ ธุรกรรมที่ไมไดระบุวันสิ้นสุดสัญญาไวอยางชัดเจนและสามารถยกเลิก
โดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งเมื่อใดก็ไดจะไมสามารถนํามาหักกลบลบหนี้ได
2. ธนาคารพาณิชยมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบยอดหนี้ที่ธนาคารพาณิชยคงคาง
กับคูสัญญากับยอดหนี้ที่คูสัญญาจะตองชําระคืนแกธนาคารพาณิชย ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ (Default) มีหนี้สินลนพนตัว (Insolvency) หรือลมละลาย
(Bankruptcy)
3. ธนาคารพาณิชยและคูสญ
ั ญามีเจตนารวมกันทีจ่ ะชําระราคาพรอมกันโดยการหักกลบ
ลบหนี้ หรือมีกลไกการชําระราคาใด ๆ ที่มผี ลเทียบเทากับการชําระราคาแบบหักกลบลบหนี้ กลาวคือ
กระแสเงินสดของธุรกรรมดังกลาวจะเทากับยอดรวมสุทธิเพียงยอดเดียว ณ วันที่ชําระราคา ทัง้ นี้ เพื่อใหได
ยอดรวมสุทธิดังกลาว ธนาคารพาณิชยและคูสญ
ั ญาจะตองมีการชําระราคาผานระบบชําระราคาเดียวกัน
และในการชําระราคาจะตองจัดใหมีเงินสดและ/หรือมีวงเงินทีใ่ หระหวางวัน (Intraday credit facilities)
เพื่อใหมนั่ ใจวาการชําระราคาของทั้งธนาคารพาณิชยและคูสญ
ั ญาจะเกิดขึน้ ภายในสิ้นวันทําการ และหาก
เกิดกรณีที่ไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เปนหลักประกันของธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพย
เปนหลักประกันจะตองไมสง ผลกระทบตอการชําระราคาแบบหักกลบลบหนี้ของเงินสดคางรับและเงินสด
คางจายที่เกิดจากธุรกรรมดังกลาว
ทั้งนี้ ธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกันใดที่มีการผิดนัดการสงมอบ
หลักทรัพยในระบบการชําระราคา ซึ่งสงผลใหเกิดความลาชาในการชําระราคาเฉพาะธุรกรรมทางการเงิน
ที่มีหลัก ทรัพยเ ปนหลัก ประกันนั้น หรือกอใหเ กิดภาระผูก พันขึ้นภายในระบบการชําระราคา
ธุรกรรมทางการเงินที่มหี ลักทรัพยเปนหลักประกันนัน้ (ทั้งในสวนที่ผิดนัดชําระราคาหรือผิดนัดการสงมอบ
หลักทรัพย) จะถูกแยกออกจาก Netting set และจะตองมีการจายชําระดวยวิธี Gross settlement เทานั้น1

1

ทั้งนี้ เงื่อนไขตามขอ 3 อาจครอบคลุมถึงกลไกการชําระราคาแบบ Delivery versus payment (DvP) หรือกลไกการชําระราคาอื่นใด ที่เปนไปตาม
หลักการที่ระบุไวในขอ 3 เชน หากธนาคารพาณิชยหรือคูสัญญาสามารถนําธุรกรรมทีผ่ ดิ นัดชําระราคาหรือผิดนัดการสงมอบหลักทรัพย (หมายรวมถึง
เงินสดคางรับ/คางจายที่เกี่ยวของและหลักทรัพยทผี่ ิดนัดสงมอบ) เขามาในกลไกการชําระราคาไดใหม (Re-enter) จนกวาจะมีการชําระราคากันเสร็จสิ้น
ก็ถือวากลไกการชําระราคาเปนไปตามหลักการในขอ 3 ได
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เอกสารแนบ 2
เงื่อนไขการนําหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสด (Cash variation margin)
มาปรับลดในการคํานวณฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ
ธนาคารพาณิชยสามารถนําหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดมาหักออกจากรายการ
สินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธไดหากเขาเงื่อนไขครบทุกขอดังตอไปนี้
1. สําหรับธุรกรรมที่ไมไดมีการชําระราคาผานสํานักหักบัญชีกลางที่มีคุณสมบัติหรือ
รายชื่อตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (Qualifying Central Counterparty) นั้น เงินสด
ที่ไดรับจากคูส ัญญาจะตองไมถูกแยกบัญชี (Non-segregated) โดยคูสัญญาฝงที่ไดรับหลักประกันผันแปร
ในรูปของเงินสดจะตองไมมีขอจํากัดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอตกลงใด ๆ ที่ทํากับคูสัญญา
ในการนําหลักประกันผันแปรในรูป ของเงินสดที่ไดรับไปใช
2. มีการคํานวณและแลกเปลี่ยนหลักประกันผันแปรรายวัน เปนอยางนอย โดยใชวิธี
ประเมินมูลคาฐานะตามราคาตลาด (Mark-to-market) ของธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งตองมีการวัดมูลคา
ฐานะของธุรกรรมอนุพันธรายวัน และตองมีการสงมอบหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดไปยัง
คูสัญญาหรือบัญชีของคูสัญญาตามความเหมาะสมอยางนอยเปนรายวัน ทั้งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
หลักประกันผันแปรในรูป ของเงินสดภายในวันทําการถัดไปที่คํานวณจากราคาตลาด ณ สิ้นวันของ
วันกอนหนา ซึ่งตองเขาเงื่อนไขตามขอ 4 ดวย
3. หลักประกันผันแปรในรูป ของเงินสดที่ไดรับตองเปนสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงิน
ที่ใชในการชําระราคาธุรกรรมอนุพันธ
4. หลักประกันผันแปรที่สงมอบกันตองเพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
มูลคาตลาดของธุรกรรมอนุพันธ เมื่อคํานึงถึงระดับทีม่ ีนัยสําคัญ (Threshold) และมูลคาขั้นต่ําในการ
สงมอบของคูส ัญญาแลว1
5. ธุรกรรมอนุพันธและหลักประกันผันแปรตองอยูภายใตสัญญา Master netting
agreement (MNA) ฉบับเดียวที่ทําขึ้นระหวางนิติบุคคลทีเ่ ปนคูสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ โดยสัญญา
MNA จะตองระบุอยางชัดเจนวา ในกรณีที่เกิด Credit event ตาม MNA กับคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
คูสัญญาตกลงที่จะชําระราคาแบบหักกลบลบหนี้สําหรับภาระผูกพันที่อยูภายใตสัญญาหักกลบลบหนี้
ดังกลาว ซึ่งตองคํานึงถึงหลักประกันผันแปรที่ไดรบั หรือที่นําไปวางกับคูสญ
ั ญาดวย นอกจากนีส้ ัญญา
MNA ดังกลาวจะตองสามารถบังคับใชไดตามกฎหมายและมีผลบังคับใชในทุกประเทศที่เกี่ยวของ2 ซึ่งตอง
บังคับใชไดในกรณีผดิ นัดชําระหนี้ มีหนี้สนิ ลนพนตัว หรือลมละลาย ทั้งนี้ สัญญา MNA ในที่นหี้ มายรวมถึง
สัญญาหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ใหสิทธิในการหักกลบลบหนี้ตามกฎหมาย3 และอาจถือวาสัญญา Master
MNA เปนสัญญา MNA เพียงฉบับเดียว
1

ในกรณีที่เกิดขอโตแยงเกี่ยวกับหลักประกัน (Margin dispute) ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาหลักประกันผันแปรในสวนที่ไมมีขอโตแยงวาเขาขายตาม
เงื่อนไขในขอนี้ได
2
สัญญา MNA ตองเปนสัญญายินยอมใหหักกลบลบหนีท้ ี่มีเงือ่ นไขครบถวน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตของคูสญั ญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ
3
ทั้งนี้ สัญญาหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ใหสทิ ธิในการหักกลบลบหนี้ตามกฎหมายใหครอบคลุมสัญญาหักกลบลบหนี้ที่ธนาคารพาณิชยทาํ ไวกับสํานักหักบัญชีกลาง
ซึ่งอาจยังไมเปนสัญญามาตรฐานทีส่ ามารถเปรียบเทียบกับสัญญาหักกลบลบหนี้ของธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดสําหรับการซื้อขายแบบทวิภาคีได
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คำถำม – คำตอบ แนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรดำรงแหล่งที่มำของเงินให้สอดคล้องกับกำรใช้ไปของเงิน (Net stable funding ratio: NSFR)
ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562
ข้อ
คำถำม
คำตอบ
1. ตามประกาศฉบับนี้ “สินเชื่อที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และต่่ากว่า
ตามที่ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส่ารองของ สง.
มาตรฐานหรือเทียบเท่า” หมายถึง สินทรัพย์และภาระผูกพันประเภท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น ให้ ธพ. ก่าหนดให้ “สินเชื่อที่จัดชั้น
non-performing ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
สูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และต่่ากว่ามาตรฐานหรือเทียบเท่า” ของประกาศฉบับนี้
การกันเงินส่ารองของ สง. ใช่หรือไม่
หมายถึง สินเชื่อที่ได้รับการจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินและภาระ
ผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ (purchased
or originated credit-impaired) ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินส่ารองของ สง. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

