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หลักเกณฑ NSFR เปนอตัราสวนในการใชวัดความเพยีงพอของสภาพคลองในระยะ 1 ป
ขางหนา ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารพาณิชยมีแหลงเงินที่มีความมั่นคงสอดคลองกับสินทรัพย
ที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคา
ไมเปลีย่นแปลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีหลกัการสอดคลองกับแนวทางการบรหิารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ที่ธนาคารพาณิชยจะตองมีโครงสรางสินทรัพยและหน้ีสินทีส่อดคลองกัน โดยระดับความมัน่คงของหน้ีสิน
และสวนของเจาของ และระดับความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงของสินทรัพยและภาระผูกพัน
แตละประเภทที่ใชในการคํานวณ NSFR จะถูกกําหนดใหสะทอนปจจัยตาง ๆ  เชน ประเภทธุรกรรม 
อายุคงเหลือของหน้ีสินและสินทรพัย ประเภทคูสญัญา และสภาพคลองของสินทรพัย 

2. อํานาจตามกฎหมาย 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 63 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑการดํารงแหลงที่มาของเงิน
ใหสอดคลองกบัการใชไปของเงิน (Net stable funding ratio: NSFR) ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ
ตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี 

3. ขอบเขตการบังคับใช 

  ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบัธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกธนาคาร 

4. เน้ือหา 

  4.1 คําจํากัดความ 

   ในประกาศฉบบัน้ี 

   “แหลงเงินที่มีความมั่นคง (Available stable funding: ASF)” หมายความวา 
ประมาณการปรมิาณหน้ีสนิและสวนของเจาของที่คาดวาจะคงอยูกบัธนาคารพาณิชยในระยะเวลา 1 ป
ขางหนา 

   “ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (Required stable funding: RSF)” 
หมายความวา ประมาณการปริมาณแหลงเงินที่มีความมั่นคงที่ธนาคารพาณิชยตองการเพื่อรองรับ
สินทรัพยที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว
โดยมูลคาไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และภาระผูกพันที่ตองจายใหแกคูสัญญาในระยะเวลา 
1 ปขางหนา 

   “คาแปลงสภาพแหลงเงินทีม่ีความมั่นคง (ASF factor)” หมายความวา รอยละของ
ยอดคงคางหน้ีสิน หรอืสวนของเจาของแตละประเภทที่คาดวาจะคงอยูกบัธนาคารพาณิชยในระยะเวลา 
1 ปขางหนา  

   “คาแปลงสภาพความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (RSF factor)” หมายความวา 
รอยละของยอดคงคางสินทรัพยแตละประเภทที่คาดวาจะไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจ
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ไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคาไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ หรือรอยละ
ของภาระผูกพันแตละประเภทที่คาดวาจะตองชําระในระยะเวลา 1 ปขางหนา  

   “นิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกิจทางการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชย บริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยเอง บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
นิติบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และนิติบุคคลในตางประเทศที่มีการดําเนินธุรกิจเทียบเทา
นิติบุคคลดังกลาว  

   คําตอไปน้ีใหมีความหมายตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑ
การดํารงสินทรพัยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองทีม่ีความรุนแรง (Liquidity 
coverage ratio: LCR)  

- “เงินรับฝากและเงินกูยืม”  
- “เงินรับฝากและเงินกูยืมจากรายยอย (Retail deposit and borrowing)” 
- “เงินรับฝากและเงินกูยืมจากธุรกิจขนาดเล็ก (Small business customer)”  
- “เงินรับฝากและเงินกูยืมจากนิติบุคคลอื่นที่ไมใชธุรกจิขนาดเล็ก (Wholesale 

customer)” 
- “เงินรบัฝากและเงนิกูยืมเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational deposit)” 
- “เงินกูยืมที่มหีลักประกนั (Secured funding)” 
- “สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1” 

   “สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A” “สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B” หมายความวา
สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2A สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 
(Liquidity coverage ratio: LCR) โดยไมนําขอกําหนดเรื่องเพดานการถือครองสินทรัพยสภาพคลอง
ช้ันที่ 2 และสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B มาใช 

  4.2 หลักเกณฑ 

   4.2.1 อัตราสวนแหลงเงินท่ีมีความมั่นคงและความตองการแหลงเงินท่ีมี
ความมั่นคงขั้นตํ่าท่ีธนาคารพาณิชยตองดํารง 

    เพื่อใหการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การรบัเงินจากประชาชน และสวนของ
เจาของ มีความสัมพันธกับสินทรัพยและภาระผูกพันนอกงบดุล ใหธนาคารพาณิชยดํารงแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคง ไมตํ่ากวาความตองการแหลงเงินที่มีความมัน่คงภายใตสถานการณที่ธนาคารพาณิชย
ประสบปญหาในการเขาถึงแหลงเงิน ตามวิธีการคํานวณในขอ 4.2.2  โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย
ที่จดทะเบียนในประเทศไทยใหใชยอดรวมของทกุสํานักงานทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และใน
กรณีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศใหใชยอดรวมของทุกสํานักงานในประเทศไทย 

 

 
           แหลงเงินท่ีมีความม่ันคงท้ังสิ้น 

    ความตองการแหลงเงินท่ีมีความม่ันคงท้ังสิ้น 
      ≥ 100% 
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    ในการประมาณการปริมาณเงินที่คาดวาจะคงอยูกับธนาคารพาณิชย
ในระยะเวลา 1 ปขางหนาน้ัน หน้ีสินและสวนของเจาของที่เปนแหลงเงินจะไดรับการถวงนํ้าหนักตาม
ปจจัยตาง ๆ ที่สะทอนระดับความมั่นคงของแหลงเงินน้ัน เชน เงินรับฝากจากรายยอย หน้ีสินที่มี
อายุคงเหลือยาวกวา 1 ป และสวนของเจาของ ซึ่งมีความมั่นคงสูง จะนับเปนแหลงเงินที่มีความมั่นคง
ไดมาก สวนในการประมาณการปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชยตองการเพื่อรองรับสินทรัพยที่อาจไม
สามารถเรียกคืนไดในระยะเวลา 1 ปขางหนาน้ัน สินทรัพยที่ตองการแหลงเงินมารองรับดังกลาวจะ
ไดรับการถวงนํ้าหนักตามปจจัยที่สะทอนความสามารถในการเปลี่ยนเปนสภาพคลองใน 1 ปขางหนา 

    ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวน
แหลงเงินที่มีความมั่นคงและความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (อัตราสวน NSFR) เพิ่มเติม 
หากผูตรวจการสถาบันการเงินเห็นวาอัตราสวน NSFR ที่คํานวณไดตามหลักเกณฑในประกาศฉบับน้ี
ไมเพียงพอตอการรองรับความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารพาณิชยดังกลาว 

    ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยคาดการณวาจะไมสามารถดํารงอัตราสวน NSFR 
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี ใหธนาคารพาณิชยแจงฝายตรวจสอบสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยเร็ว โดยในการแจงดังกลาวใหระบุความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
สินทรัพยและหน้ีสิน (ALCO) หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมายใหดูแลความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ของธนาคารพาณิชยเกี่ยวกับสถานการณเบื้องตน เหตุผล และความจําเปน รวมถึงเหตุผลที่ไมสามารถ
แจงกอนลวงหนาได (ถามี) นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยจะตองย่ืนขอผอนผัน และจัดสงแผนดําเนินการ
เพื่อแกไขโครงสรางสินทรพัย หน้ีสิน และภาระผูกพัน เพือ่ใหอัตราสวน NSFR เปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดมายังฝายกํากบัธุรกจิสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ภายใน 15 วันนับแตวันที่แจง
ฝายตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณา
ผอนผันใหธนาคารพาณิชยดํารงอัตราสวน NSFR ตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับน้ีได 
หากเห็นวาธนาคารพาณิชยน้ันมีเหตุจําเปนทีม่ิอาจหลีกเลี่ยงไดและเกิดข้ึนเปนการช่ัวคราว รวมถึงมีแผน
รองรับที่เหมาะสมทีจ่ะทําใหอัตราสวน NSFR เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฉบับน้ีโดยเร็ว 
อยางไรก็ดี ในการผอนผันดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดเงื่อนไขเพิม่เติมไวดวยก็ได 

   4.2.2 วิธีการคํานวณอัตราสวนแหลงเงินท่ีมีความมั่นคงและความตองการแหลงเงิน
ท่ีมีความมั่นคง 

    ใหธนาคารพาณิชยคํานวณแหลงเงินที่มีความมั่นคงและความตองการแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคงตามหลกัเกณฑดังตอไปน้ี 

    (1) แหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Available stable funding: ASF) 

     การพิจารณาปริมาณของแหลงเงนิที่มีความมั่นคงจะพจิารณาจากปจจัย
ตาง ๆ ทีส่ะทอนความมัน่คงของแหลงเงนิ ซึง่รวมถึงอายุคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสนิ และพฤติกรรม
ในการถอนเงินที่แตกตางกันไปในแตละประเภทคูสญัญา โดยในการพิจารณาอายุคงเหลือของรายการ
หน้ีสินหรือสวนของเจาของ ใหธนาคารพาณิชยคํานึงถึงสิทธิของผูฝากเงิน ผูใหกูยืมเงิน หรือผูลงทุน 
ในการไถถอนกอนกําหนดประกอบดวย โดยใหถือวาผูฝากเงนิ ผูใหกูยืมเงิน หรอืผูลงทุน จะขอไถถอน
เร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได และในกรณีทีส่ิทธิในการไถถอนเปนของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชย
คํานึงถึงความเสี่ยงดานช่ือเสียงจากการไมไถถอนหน้ีสินกอนครบกําหนดตามสญัญาประกอบดวย เชน 
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การไมไถถอนหน้ีสนิกอนครบกาํหนดตามสัญญาอาจทําใหตลาดเกิดความเขาใจผิดวาธนาคารพาณิชย 
มีปญหาดานสภาพคลอง ในสวนของหน้ีสินระยะยาวที่มีสวนของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดภายใน
ระยะเวลานอยกวา 6 เดือน ต้ังแต 6 เดือนถึงนอยกวา 1 ป และต้ังแต 1 ปข้ึนไป ใหถือวาสวนที่จะครบ
กําหนดดังกลาวมีอายุคงเหลอืตามแตละชวงเวลาทีจ่ะครบกาํหนดน้ัน 

     ในการคํานวณแหลงเงินทีม่ีความมั่นคง ใหธนาคารพาณิชยนําฐานะของ
รายการหน้ีสินและสวนของเจาของตามขอ 4.2.2 (1.1) มาคูณกับคาแปลงสภาพแหลงเงินทีม่ีความมั่นคง 
(ASF factor) ตามขอ 4.2.2 (1.2) โดยแหลงเงินที่มีความมั่นคงทั้งสิ้นเทากับผลรวมของฐานะหน้ีสิน
และสวนของเจาของหลังจากคูณ ASF factor แตละรายการแลว 

     (1.1) ฐานะของรายการหน้ีสินและสวนของเจาของ 

        ในการคํานวณฐานะของรายการหน้ีสินและสวนของเจาของ 
ใหธนาคารพาณิชยใชมูลคาตามบัญชี (Carrying value) กอนรายการหักหรือรายการปรับปรุงใด ๆ 
โดยสําหรับธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน (Securities financing transaction) 
เชน ธุรกรรมขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาจะซื้อคืน (Repo) ซึ่งยังคงบันทึกบัญชีหลักทรัพยน้ันเปน
สินทรพัยในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารพาณิชยตองคํานวณแหลงเงินที่มีความมั่นคงสําหรบัเงินกูยืม 
และความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงสําหรบัหลักทรัพยที่นําไปวางเปนหลักประกันน้ันดวย ทั้งน้ี 
กรณีที่ทําธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกันกับคูสัญญาเดียวกัน ธนาคารพาณิชย
สามารถใชมูลคาสุทธิในการคํานวณอัตราสวน NSFR ได หากเขาเงื่อนไขการหักกลบลบหน้ีสําหรบัธุรกรรม
ทางการเงินทีม่ีหลักทรัพยเปนหลักประกันตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 ทั้งน้ี เมื่อประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการดํารงอัตราสวนเงินกองทนุตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น 
(Leverage ratio) มีผลใชบังคับแลว ใหธนาคารพาณิชยใชเงื่อนไขการหกักลบลบหน้ีสําหรบัธุรกรรม
ทางการเงินที่มหีลักทรัพยเปนหลักประกันตามประกาศดังกลาวแทน 

      ในการคํานวณฐานะหน้ีสินจากธุรกรรมอนุพันธ ใหธนาคารพาณิชย
ใชมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธที่มีคาเปนลบ โดยสามารถหักกลบมูลคายุติธรรมของธุรกรรม
อนุพันธที่มีคาเปนบวกไดหากเขาเงื่อนไขของสัญญายินยอมใหหักกลบลบหน้ีระหวางกัน (Netting 
agreement) ที่มีเงื่อนไขครบถวนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาสําหรับธุรกรรมอนุพันธ และหากธนาคารพาณิชยมีการวาง
หลักประกันผันแปร (Variation margin) ไมวาจะเปนหลักประกันประเภทใด ใหธนาคารพาณิชย
นําหลักประกันในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกรรมอนุพันธดังกลาวมาหักออกจากฐานะหน้ีสินจากธุรกรรม
อนุพันธ ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชยไมตองนําสินทรัพยที่เกี่ยวของกับหลักประกันสวนที่หักออกจาก 
ฐานะหน้ีสินจากธุรกรรมอนุพันธมาคํานวณความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงอีกเพื่อปองกัน 
ความซ้ําซอนในการคํานวณ 

     (1.2) คา ASF factor สําหรับรายการหน้ีสินและสวนของเจาของ 

      การกําหนด ASF factor สําหรบัรายการหน้ีสินและสวนของเจาของ
แตละประเภทจะพจิารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่สะทอนความมั่นคงของแหลงเงินของธนาคารพาณิชย เชน 
ประเภทแหลงเงนิ ประเภทคูสญัญา และอายุคงเหลือตามสญัญาของแหลงเงิน ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชย
ใชคา ASF factor สําหรับรายการหน้ีสินและสวนของเจาของ ดังตอไปน้ี 
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      (1.2.1) หน้ีสินและสวนของเจาของท่ีไดรับ ASF factor รอยละ 100 

       ก. เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการปรับตาง ๆ และ
รายการหกัจากเงนิกองทนุ โดยเงนิกองทนุตองมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
องคประกอบของเงินกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชยทีจ่ดทะเบียนในประเทศ และประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ แลวแต
กรณี ทั้งน้ี ไมรวมถึงเงินกองทุนช้ันที่ 2 ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป และรายการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยนับเพิม่เงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนตามบทเฉพาะกาล
ของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่ 
จดทะเบียนในประเทศ 

       ข. รายการทีส่ามารถนับเปนเงินกองทุนไดนอกเหนือจาก
ขอ 4.2.2 (1.2.1) ก. ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปข้ึนไป ซึ่งรวมถึงรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยนับเพิม่เงินกองทุนหรือหักเงินกองทุน ตามบทเฉพาะกาลของประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน
ในประเทศที่มอีายุคงเหลอืต้ังแต 1 ปข้ึนไป ทั้งน้ี ไมรวมถึงตราสารที่ใหสิทธิในการไถถอนกอนกําหนด 
ซึ่งหากมีการใชสิทธิดังกลาวจะทําใหอายุคงเหลอืของตราสารนอยกวา 1 ป 

       ค. เงินกูยืมแบบมหีลกัประกันและไมมหีลกัประกัน และ
หน้ีสินอื่น รวมถึงเงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปขึ้นไป 
ทั้งน้ี ไมรวมถึงสวนของกระแสเงนิสดทีจ่ะครบกําหนดภายใน 1 ป 

      (1.2.2) หน้ีสินท่ีไดรับ ASF factor รอยละ 95 

       เงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีลักษณะคลายเงินรับฝาก 
แบบไมมหีลกัประกันจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก ทัง้ประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภท 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป และไดรับอัตราการไหลออกรอยละ 5 หรือ 
ตํ่ากวาตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อ
รองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio: LCR) 

      (1.2.3) หน้ีสินท่ีไดรับ ASF factor รอยละ 90 

       เงินรับฝากและเงินกูยืมที่มีลักษณะคลายเงินรับฝาก 
แบบไมมหีลกัประกันจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก ทัง้ประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภท 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป และไดรับอัตราการไหลออกสูงกวารอยละ 5 ตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับ
สถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity coverage ratio: LCR) 

      (1.2.4) หน้ีสินท่ีไดรับ ASF factor รอยละ 50 

       ก. เงินรบัฝากเพือ่ธุรกรรมดานปฏิบัติการ (Operational 
deposit) จากคูสัญญาทุกประเภท 
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       ข. เงินรับฝากและเงินกูยืมแบบมีหลักประกันและไมมี
หลักประกันจากธุรกิจเอกชน1 ทั้งประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 
ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป  

       ค. เงินรับฝากและเงินกูยืมแบบมีหลักประกันและไมมี
หลักประกันจากรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (Multilateral development banks: MDBs) และธนาคารเพือ่การพฒันาของ
แตละประเทศ (National development banks: NDBs) ทั้งประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภท
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป  

       ง. หน้ีสินรายการอื่นนอกเหนือจากขอ 4.2.2 (1.2.1) ก. 
ถึงขอ 4.2.2 (1.2.4) ค. รวมถึงเงินกูยืมอื่นแบบมีหลักประกันจากรายยอยและธุรกิจขนาดเล็ก เงินรับฝาก
และเงนิกูยืมอื่นแบบมหีลกัประกันและไมมหีลกัประกันจากธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลาง
ของประเทศอื่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน นิติบุคคลอื่น เชน กองทุนรวม และกองทรัสต  
ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 6 เดือนถึงนอยกวา 1 ป 

      (1.2.5) หน้ีสินและสวนของเจาของท่ีไดรับ ASF factor รอยละ 0 

       ก. หน้ีสินอื่นและสวนของเจาของอื่น นอกเหนือจากที่
กําหนดในขอ 4.2.2 (1.2.1) ก. ถึง 4.2.2 (1.2.4) ง. รวมถึงเงินกูยืมแบบมหีลกัประกันจากรายยอยและ
ธุรกิจขนาดเล็ก เงินรับฝากและเงินกูยืมอื่นแบบมีหลักประกันและไมมีหลักประกันจากธนาคารแหง
ประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศอื่น และนิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิทางการเงิน นิติบุคคลอื่น 
เชน กองทนุรวม และกองทรสัต ที่มอีายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน 

       ข. หน้ีสินอื่นที่ไมไดระบุอายุคงเหลือ 

        ทั้งน้ี ในการพจิารณาอายุคงเหลือสําหรับรายการ
หน้ีสินภาษีเงินไดสุทธิรอตัดบัญชี ใหธนาคารพาณิชยคํานวณตามระยะเวลาที่ใกลทีสุ่ดที่ธนาคารพาณิชย
คาดวาจะจายชําระหน้ีสินดังกลาว โดยหากหน้ีสินดังกลาวมีอายุคงเหลือ 1 ปข้ึนไป จะไดรับ ASF factor 
รอยละ 100 และหากมีอายุคงเหลือต้ังแต 6 เดือนถึงนอยกวา 1 ป จะไดรับ ASF factor รอยละ 50 

       ค. หน้ีสินสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งเปนยอดสุทธิที่ 
เปนลบระหวางหน้ีสินจากธุรกรรมอนุพันธและสินทรพัยจากธุรกรรมอนุพันธ (ตามวิธีการคํานวณในขอ 
4.2.2 (1.1) และขอ 4.2.2 (2.1) ตามลําดับ) 

       ง. เจาหน้ีจากการซื้อเครื่องมือทางการเงินหรือเงินตรา
ตางประเทศ ซึง่อยูระหวางรอการสงมอบ โดย (1) มีความคาดหวังวาจะชําระราคาภายในรอบการชําระ
ราคาตามประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวของ หรือ (2) ผิดนัดชําระราคา แตยังคงคาดหวังวาจะมกีารชําระราคา 

      คา ASF factor สําหรับหน้ีสินและสวนของเจาของสรุปดังตารางที่ 1 

  

                                                        
1 “ธุรกิจเอกชน” หมายความวา ธุรกิจเอกชน ตามคําจํากัดความในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 
ดานเครดิตโดย Standardised Approach (วิธี SA) 
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ตารางท่ี 1: คา ASF factor สําหรับหน้ีสินและสวนของเจาของ 

     หนวย: รอยละ   

 
หมายเหต:ุ  
1. PSEs (Public sector entities) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
2. หนี้สนิอ่ืน เชน หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ตราสารหนี้ท่ีไมมหีลักประกันทุกประเภทซ่ึงธนาคารพาณิชยเปนผูออกเพื่อเสนอขายเปนการท่ัวไปตามหลักเกณฑของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
3. หนี้สนิอ่ืนท่ีไมไดระบุอายุคงเหลือ  
  

(1.3) กรณีวงเงินท่ียังไมไดเบิกใชและไมสามารถยกเลิกได
(Committed line) ของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

      สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศสามารถนับวงเงินที่ยัง
ไมไดเบิกใชและไมสามารถยกเลิกได (Committed line) ซึ่งมีลักษณะเปนสัญญาที่มีผลผูกพันที่ไดรับ
จากสํานักงานใหญ หรอืสํานักงานสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกันและเปนศูนยกลางการบรหิารสาขา
ของธนาคารพาณิชยในภูมิภาค (Regional hub) เปนแหลงเงินที่มีความมั่นคงไดไมเกินรอยละ 40 ของ
แหลงเงินที่มีความมั่นคงข้ันตํ่าทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองดํารง โดยวงเงินดังกลาว
ตองอยูในรูปแบบที่นาเช่ือถือ และสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาอื่นที่เปนนิติบุคคลเดียวกันและ
เปนศูนยกลางการบริหารสาขาของธนาคารพาณิชยในภูมิภาคน้ันตองมีการทบทวนวงเงินดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรับลดหรอืยกเลิกการนับวงเงินดังกลาวเปนแหลงเงิน
ที่มีความมั่นคงไดตามที่เห็นสมควร เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของการชวยเหลือจากสํานักงานใหญ 
หรือสํานักงานสาขาอื่นทีเ่ปนนิติบุคคลเดียวกันและเปนศูนยกลางการบรหิารสาขาของธนาคารพาณิชย
ในภูมิภาค 

    (2) ความตองการแหลงเงินท่ีมีความมั่นคง (Required stable funding: RSF) 

     การพิจารณาปริมาณความตองการแหลงเงินทีม่ีความมั่นคง จะพิจารณา
จากปจจัยตาง ๆ ทีส่ะทอนลกัษณะความเสี่ยงดานสภาพคลองของสนิทรัพยและภาระผกูพันนอกงบดุล
แตละประเภท ที่อาจมาจากการตออายุสัญญา หรือการที่ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดจากการขาย
หรือการใชเปนหลักประกันในการทาํธุรกรรมกูยืมแบบมีหลักประกันในระยะเวลา 1 ป โดยไมมี
คาใชจายอยางมีนัยสําคัญ โดยในการพิจารณาอายุคงเหลือของรายการสินทรัพย ใหธนาคารพาณิชย

ทีมี่ความ

ม่ันคง

ทีมี่ความ

ม่ันคง

รองลงมา

ธรุกิจเอกชน/

 รัฐบาล/ 

PSEs
1
 /

 MDBs/ 

NDBs

ธนาคารกลาง/ 

นติิบคุคลที่

ประกอบธรุกิจ

ทางการเงิน/

นติิบคุคลอ่ืน/

กองทรัสต

< 6 เดือน 95 90 0 50 50 0 0
3 0

> 6 เดือน – < 1 ป 95 90 50 50 50 50 50 0

> 1 ป 100 100 100 100 100 100 100 100 0

อายุคงเหลือ

เงินกองทนุ

ตาม 

กฎหมาย

หนีสิ้นอ่ืน2 และ

สวนของ

เจาของอ่ืน

หนีสิ้นสุทธจิากธรุกรรม

อนพุนัธ/เจาหนีจ้าก

การซ้ือเครื่องมือ

ทางการเงินหรือ

เงินตราตางประเทศ

ซ่ึงอยูระหวาง

รอการสงมอบ/หนีสิ้น

ทีมี่ความสัมพนัธกับ

สินทรัพย

เพือ่ธรุกรรม

ดานปฏบิติัการ

(ธรุกิจเอกชน/

รัฐบาล/ PSEs1 /

 MDBs/ NDBs/

ธนาคารกลาง/ 

นติิบคุคลที่

ประกอบธรุกิจ

ทางการเงิน/

นติิบคุคลอ่ืน/

กองทรัสต)

ทีไ่มใชเพ ือ่ธรุกรรม

ดานปฏบิติัการ

เงินรับฝากและเงินกูยืม

ทีมี่ลักษณะคลาย

เงินรับฝากจากรายยอย

และธรุกิจขนาดเล็ก

แบบไมมีหลักประกัน

เงินกูยืมจาก

รายยอย

และธรุกิจ

ขนาดเล็ก

แบบมี

หลักประกัน

เงินรับฝากและเงินกูยืม
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คํานึงถึงความเปนไปไดที่คูสญัญาจะใชสทิธิขยายอายุสญัญา และในกรณีทีส่ทิธิในการขยายอายุสญัญา
เปนของธนาคารพาณิชย ใหคํานึงถึงความเสี่ยงตอช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยในการไมขยายอายุสัญญา
ในขณะที่ตลาดมีความคาดหวังใหธนาคารพาณิชยขยายอายุสัญญาประกอบดวย สําหรับสินเช่ือที่มี
กําหนดทยอยชําระคืนเปนงวด ๆ ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาจัดสวนที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป
ไวเปนสนิเช่ือที่มอีายุคงเหลอืนอยกวา 1 ป 

     ในการคํานวณความตองการแหลงเงนิที่มคีวามมัน่คง ใหธนาคารพาณิชย
นําฐานะของรายการสินทรพัยและภาระผูกพันนอกงบดุลตามขอ 4.2.2 (2.1) มาคูณกับคาแปลงสภาพ
ความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง (RSF factor) ตามขอ 4.2.2 (2.2) โดยความตองการแหลงเงินทีม่ี
ความมั่นคงทั้งสิ้นเทากับผลรวมของฐานะสินทรัพยและภาระผูกพันหลังจากคูณ RSF factor แตละ
รายการแลว 

      (2.1) ฐานะของสินทรัพยและภาระผูกพันนอกงบดุล 

      ในการคํานวณฐานะของรายการสินทรัพย ใหธนาคารพาณิชยใช
มูลคาตามบญัชี กอนรายการหกัหรือรายการปรบัปรุงใด ๆ สวนฐานะของภาระผูกพันนอกงบดุล ใหใช
ฐานะของภาระผกูพนันอกงบดุลแตละประเภททีก่ําหนดไวตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง 
(Liquidity coverage ratio: LCR) สําหรับฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และเงินตราตางประเทศ 
ยกเวนธุรกรรมอนุพันธหรือธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน ใหธนาคารพาณิชย
ใชฐานะของเครื่องมือทางการเงินและเงินตราตางประเทศต้ังแตวันที่ทํารายการ (Trade date) 
แมวารายการดังกลาวจะยังแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงนิภายใตหลักการบัญชีแบบ Settlement 
date และผลของธุรกรรมดังกลาวจะสะทอนในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อมีการชําระราคาแลว 

      สําหรับธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน เชน 
ธุรกรรมการซื้อหลกัทรัพยโดยมสีัญญาจะขายคืน (Reverse repo) ซึ่งตามแนวทางการบันทึกบญัชี 
จะไมบันทึกหลักทรัพยน้ันเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเน่ืองจากไมมีการโอนสิทธิในการรบั
ผลประโยชน ใหธนาคารพาณิชยคํานวณความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคงสาํหรับรายการ
เงนิใหกูยืม แตไมตองคํานวณความตองการแหลงเงนิที่มคีวามมัน่คงสาํหรบัหลกัทรพัยน้ัน โดยธุรกรรม 
ทางการเงินทีม่ีหลักทรัพยเปนหลักประกันทีท่ํากับคูสญัญาเดียวกัน ธนาคารพาณิชยสามารถใชมูลคาสุทธิ
ในการคํานวณอัตราสวน NSFR ได หากเขาเงื่อนไขการหักกลบลบหน้ีสําหรบัธุรกรรมทางการเงินทีม่ี
หลักทรัพยเปนหลักประกันตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 ทั้งน้ี เมื่อประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทัง้สิ้น (Leverage 
ratio) มีผลใชบงัคับแลว ใหธนาคารพาณิชยใชเงื่อนไขการหกักลบลบหน้ีสําหรับธุรกรรมทางการเงิน 
ที่มีหลักทรัพยเปนหลกัประกันตามประกาศดังกลาวแทน 

      ในการคํานวณฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ ใหธนาคาร
พาณิชยใชมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธที่มีคาเปนบวก โดยสามารถหักกลบมูลคายุติธรรมของธุรกรรม
อนุพันธที่มีคาเปนลบไดหากเขาเงื่อนไขของสัญญายินยอมใหหักกลบลบหน้ีระหวางกันที่มีเงื่อนไข
ครบถวนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
ของคูสญัญาสําหรับธุรกรรมอนุพนัธ และหากคูสัญญามกีารวางหลักประกนัผนัแปร ใหธนาคารพาณิชย
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นําหลกัประกันผันแปรดังกลาวที่ไดรบัในสวนทีเ่กี่ยวของกับธุรกรรมอนุพันธน้ันเฉพาะหลกัประกนัสวนที่เปน
เงินสดมาหกัออกจากฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธได หากเขาเงื่อนไขการนําหลกัประกันผันแปร
ในรูปของเงินสด (Cash variation margin) มาปรับลดในการคํานวณฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ
ตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 2 ทั้งน้ี เมื่อประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น (Leverage ratio) มีผลใชบังคับแลว 
ใหธนาคารพาณิชยใชเงื่อนไขการนําหลักประกันผันแปรในรปูของเงินสดมาปรบัลดในการคํานวณฐานะ
สินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธตามประกาศดังกลาวแทน อยางไรก็ดี ไมใหธนาคารพาณิชยนําหน้ีสิน 
ที่เกีย่วของกับหลกัประกนัสวนทีห่ักออกจากฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธมาคํานวณแหลงเงินที่มี
ความมั่นคงอีก เพื่อปองกันความซ้ําซอนในการคํานวณ สวนรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
ที่เกี่ยวของกับหลักประกันที่ธนาคารพาณิชยไดรับมาเปนหลกัประกันผันแปรซึ่งไมไดนําไปหักออกจาก
ฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ ใหไดรับ ASF factor รอยละ 0 

     (2.2) คา RSF factor สําหรับรายการสินทรัพย 

      การกําหนด RSF factor สําหรับรายการสินทรัพยจะพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่สะทอนความตองการสภาพคลองของสินทรพัยแตละประเภท เชน ความสามารถในการ
เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด ความตองการแหลงเงินเพื่อรองรบัการปลอยสินเช่ืออยางตอเน่ือง อายุสัญญา 
หรือพฤติกรรมในการตออายุสัญญาของธนาคารพาณิชย ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor 
สําหรับรายการสินทรัพย ดังตอไปน้ี 

      (2.2.1) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 0 

       ก. เงินสดทุกสกุลเงินที่ธนาคารพาณิชยสามารถนํามา
ชําระหน้ีไดทันท ี

       ข. เงินสํารองที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือเงินสํารองที่
ธนาคารกลางของประเทศอื่นที่ผูกํากับดูแลในประเทศน้ันกําหนดใหไดรบั RSF factor รอยละ 0 

        ทั้งน้ี สําหรบัเงินสํารองที่ธนาคารกลางของประเทศอืน่
ที่ผูกํากบัดูแลในประเทศน้ันกําหนดใหไดรับ RSF factor ไมเทากับรอยละ 0 ใหไดรับ RSF factor ตามที่
ผูกํากับดูแลในประเทศน้ันกาํหนด เวนแตผูกํากบัดูแลของประเทศน้ันไมไดกําหนด RSF factor สําหรบั
เงินสํารองที่ธนาคารกลางของประเทศดังกลาวไว ใหไดรับ RSF factor รอยละ 100 

       ค. เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือเงินฝากที่
ธนาคารกลางของประเทศอื่น และสินเช่ือที่ใหแกธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศอื่น 
ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน 

       ง. ลูกหน้ีจากการขายเครื่องมือทางการเงินหรือเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งอยูระหวางรอการสงมอบ โดย (1) มีความคาดหวังวาจะไดรับชําระราคาภายในรอบ
การชําระราคาตามประเพณีปฏิบัติทีเ่กีย่วของ หรอื (2) ผิดนัดการไดรบัชําระราคา แตยังคงคาดหวังวา
จะไดรับชําระราคา 
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      (2.2.2) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 5 

       สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 ที่ปราศจากภาระผูกพัน 
นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.1) 

      (2.2.3) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 10 

       สินเช่ือทีป่ราศจากภาระผกูพันที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ระกอบ
ธุรกิจทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน และไดรับหลักประกันเปนสินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 1 
ซึ่งสามารถนําไปใชหาสภาพคลองตอ (Rehypothecate) ไดตลอดอายุของสินเช่ือ 

      (2.2.4) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 15 

       ก. สินทรพัยสภาพคลองช้ันที่ 2A ที่ปราศจากภาระผกูพนั 

       ข. เงินฝากที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกจิทางการเงินที่ไมใช
เงนิฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ และสินเช่ือทีป่ราศจากภาระผูกพนัที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิ
ทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 6 เดือน นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.3) 

      (2.2.5) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 50 

       ก. สินทรัพยสภาพคลองช้ันที่ 2B ที่ปราศจากภาระผูกพัน 

       ข. เงินฝากที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกจิทางการเงินที่ไมใช
เงนิฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ และสินเช่ือทีป่ราศจากภาระผูกพนัที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิ
ทางการเงินและธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศอื่น ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 6 เดือน
ถึงนอยกวา 1 ป 

       ค. เงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการที่ฝากไวที่นิติบุคคล
ที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน 

       ง. สินทรัพยที่ไมใชสินทรพัยสภาพคลอง นอกเหนือจาก
ที่กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.1) ก. ถึง 4.2.2 (2.2.5) ค. ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป ซึ่งรวมถึงสินเช่ือ
ที่ใหแกรายยอย ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจเอกชน1 รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพือ่การพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) ธนาคารเพื่อการพัฒนาของแตละประเทศ 
(NDBs) นิติบุคคลอื่น เชน กองทุนรวม และกองทรสัต ที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 1 ป 

      (2.2.6) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 65 

       ก. สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยที่เปนสินเช่ือที่ปราศจากภาระผกูพัน 
ซึ่งไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 หรือตํ่ากวา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑ
การคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตสําหรบัธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA) 
ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปข้ึนไป 

       ข. สินเช่ือที่ปราศจากภาระผูกพัน นอกเหนือจากที่
กําหนดในขอ 4.2.2 (2.2.1) ก. ถึง 4.2.2 (2.2.6) ก. ซึ่งไดรับนํ้าหนักความเสี่ยงรอยละ 35 หรือตํ่ากวา 
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
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ธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA) ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปข้ึนไป ยกเวน
สินเช่ือที่ใหแกนิติบุคคลที่ประกอบธุรกจิทางการเงิน 

      (2.2.7) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 85 

       ก. เงินสด หลักทรัพย หรือสินทรัพยอื่นที่วางไวเปน 
หลักประกันเริ่มตน (Initial margin) สําหรับธุรกรรมอนุพันธ และเงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่วางไว
เปนกองทุนทดแทนความเสียหายจากการผิดนัดชําระราคา (Default fund) ที่สาํนักหักบัญชีกลาง 
(Central counterparty: CCP) อยางไรก็ดี ในกรณีหลักทรพัยหรือสินทรัพยที่วางไวเปนหลักประกัน
เริ่มตนสําหรับธุรกรรมอนุพันธดังกลาวไดรับ RSF factor สูงกวารอยละ 85 ใหยังคงไดรับ RSF factor 
ที่สงูกวารอยละ 85 เทาเดิม ทัง้น้ี หลกัประกันเริม่ตนที่ธนาคารพาณิชยนําไปวางกบับุคคลที่สามในนามของ
ลูกคาโดยที่ธนาคารพาณิชยไมไดรับประกันผลการดําเนินงานของบุคคลที่สามน้ัน จะไดรับยกเวน
การคํานวณความตองการแหลงเงินที่มีความมั่นคง 

       ข. สินเช่ือที่ปราศจากภาระผูกพัน ซึ่งไดรับนํ้าหนักความเสี่ยง
สูงกวารอยละ 35 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA) ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
ยกเวนสินเช่ือที่ใหแกนิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกิจทางการเงิน 

       ค. หลักทรัพยที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปข้ึนไป และ
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่เปนที่ยอมรับและมีมาตรฐาน ซึ่งไมมีการผิดนัดชําระ
และไมใชสินทรัพยสภาพคลองที่ปราศจากภาระผูกพัน 

      (2.2.8) สินทรัพยท่ีไดรับ RSF factor รอยละ 100 

       ก. สินทรัพยสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งเปนยอดสุทธิ
ที่เปนบวกระหวางหน้ีสินจากธุรกรรมอนุพันธและสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ (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. ซึ่งรวมถึงเงินฝากและสินเช่ือที่ใหแกนิติบุคคลที่ประกอบธุรกจิ
ทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือต้ังแต 1 ปข้ึนไป รวมทั้งสินเช่ือทีจ่ัดช้ันสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และตํ่ากวา
มาตรฐานหรือเทียบเทา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกัน
เงินสํารองของสถาบันการเงิน ตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
รายการหักจากเงินกองทุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยองคประกอบของเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชยทีจ่ดทะเบียนในประเทศ และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศแลวแตกรณี และหลักทรัพย
ที่มีการผิดนัดชําระ 

       ค. รอยละ 5 ของฐานะของหน้ีสนิจากธุรกรรมอนุพันธ 
ตามวิธีการคํานวณในขอ 4.2.2 (1.1) กอนหักหลกัประกันผนัแปรที่วางไวเปนประกัน 

      คา RSF factor สําหรบัสินทรพัยสรุปดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2: คา RSF factor สําหรับสินทรัพย  

   หนวย: รอยละ  

   
หมายเหต:ุ  
1. กรณเีงินสํารองท่ีธนาคารกลางของประเทศอ่ืน ใหไดรับ RSF factor ตามท่ีผูกํากับดูแลในประเทศนั้นกําหนด เวนแต ผูกํากับดูแลของประเทศอ่ืนนั้นไมไดกําหนด 

RSF factor สําหรับเงินสํารองท่ีธนาคารกลางของประเทศดังกลาวไว ใหไดรับ RSF factor รอยละ 100  
2. กรณีท่ีสนิเชื่อดังกลาวไดรับน้ําหนักความเสี่ยงรอยละ 35 หรือตํ่ากวา ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสนิทรพัยเสี่ยง   

ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Standardised approach (วิธี SA)   
3. PSEs (Public sector entities) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ    
4. กรณีสินเชือ่ท่ีปราศจากภาระผูกพันและไดรับหลักประกันเปนสนิทรพัยสภาพคลองชัน้ท่ี 1 ซ่ึงนําไปใชหาสภาพคลองตอไดตลอดอายขุองสนิเชื่อ   
5. กรณเีงินฝากท่ีไมใชเพื่อธุรกรรมดานปฏบิัติการ และสนิเชื่อท่ีปราศจากภาระผูกพนั   
6. กรณเีงินฝากเพื่อธุรกรรมดานปฏิบัติการ  
7. หลักทรัพยท่ีไมเขาขายเปนสินทรัพยสภาพคลองท่ีอายุมากกวาหรือเทากับ 1 ป รวมถึง ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย   
8. ตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 
9. เงินสด หลักทรพัย หรือสนิทรพัยอ่ืนท่ีวางไวเปนหลกัประกันเริม่ตน (Initial margin) สําหรบัธุรกรรมอนุพนัธ และเงินสดหรือสนิทรพัยอ่ืนท่ีวางไวเปนกองทุนทดแทน

ความเสียหายจากการผิดนัดชําระราคา (Default fund) ท่ีสํานักหักบัญชีกลาง (Central counterparty: CCP) จะไดรับ RSF factor รอยละ 85 อยางไรก็ดี  
ในกรณหีลักทรพัยหรือสินทรัพยท่ีวางไวเปนหลักประกันเริม่ตนสําหรับธุรกรรมอนพุันธดังกลาวไดรับ RSF factor สูงกวารอยละ 85 ใหยังคงไดรับ RSF factor  
ท่ีสูงกวารอยละ 85 เทาเดิม 

     (2.3) คา RSF factor สําหรับสินทรัพยท่ีติดภาระผูกพัน 

      การกําหนด RSF factor สําหรบัสินทรัพยที่ติดภาระผกูพัน เชน 
สินทรัพยที่ใชหนุนหลังการออกหลักทรัพย สินทรัพยที่ใชเพื่อออกหุนกูมีประกัน (Covered bonds) 
และสินทรัพยที่ใชเปนหลกัประกันในธุรกรรมทางการเงินที่มหีลักทรัพยเปนหลักประกัน หรือสินทรัพย
ที่นําไปใชในธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหลักประกัน (Collateral swaps) จะข้ึนอยูกับอายุของการติด
ภาระผูกพัน ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor สําหรับรายการสินทรัพยที่ติดภาระผูกพัน
ดังตารางที่ 3 

   ตารางท่ี 3:  คา RSF factor สําหรับสินทรัพยท่ีติดภาระผูกพัน 

อายุของการติดภาระผูกพัน RSF factor 

< 6 เดือน เทากับกรณีทีส่ินทรัพยน้ันไมติดภาระผูกพัน 

≥ 6 เดือน ถึง < 1 ป 
คาที่มากกวาระหวาง รอยละ 50 หรือ 

คา RSF factor ที่ไดรับกรณีที่สินทรพัยน้ันไมติดภาระผกูพนั 

≥ 1 ป รอยละ 100 

หมายเหต:ุ การติดภาระผูกพันในท่ีนี้ หมายถึง การมีขอกําหนดดานกฎหมาย หลักเกณฑ สญัญา หรือขอจํากัดอ่ืนใดอันเปนเหตุใหธนาคารพาณิชยไมสามารถชําระ 
ขาย หรือโอนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยนั้นได 

ช้ันที่

1

ช้ันที่

2A

ช้ันที่

2B

รอยละ 5 

ของหนีสิ้น

จากธรุกรรม

อนพุนัธ

กอนหกั

หลักประกัน

ผนัแปร

สินทรัพย

สุทธจิาก

ธรุกรรม

อนพุนัธ

< 6 เดือน 0
ตามทีผ่ ูกํากับดูแล

กําหนด/100
1 0 10

4
/15

5
/50

6 5 15 50 50 100 100 100

> 6 เดือน – < 1 ป 0
ตามทีผ่ ูกํากับดูแล

กําหนด/100
1 50 50 5 15 50 50 100 100 100

> 1 ป 0
ตามทีผ่ ูกํากับดูแล

กําหนด/100
1 65

2
/85 100 5 15 50 85

7
/100

8 100 100 100

รายยอยและ

ธรุกิจขนาดเล็ก/

ธรุกิจเอกชน/

รัฐบาล/ PSEs
3
/

 MDBs/ NDBs/

นติิบคุคลอื่น/

กองทรัสต

50

50

65
2
/85

ธรุกรรมอนพุนัธ 
9 สินเช่ือที่

ไมกอใหเกิด

รายได/ 

หลักทรัพยทีมี่

การผดินดัชําระ/

 รายการหกัจาก

เงินกองทนุ/

สินทรัพย

รายการอ่ืน

ธนาคาร

กลาง

หลักทรัพยที่

ไมเขาขาย

เปนสินทรัพย

สภาพคลอง

ซ่ึงไมมีการ

ผดินดัชําระ

อายุคงเหลือ

เงินสด/

เงินสํารองที ่ธปท./

เงินฝากทีธ่นาคารกลาง/

ลูกหนีจ้ากการขาย

เครื่องมือทางการเงิน/

สินทรัพยท ีมี่

ความสัมพนัธกับหนีสิ้น

สินเช่ือทีใ่หแกคูสัญญา

สินเช่ือและ

เงินฝาก

ทีน่ติิบคุคล

ทีป่ระกอบ

ธรุกิจทาง

การเงิน

ตราสารหนีท้ ีเ่ขาขายเปน

สินทรัพยสภาพคลอง

เงินสํารองที่

ธนาคารกลางของ

ประเทศอ่ืน
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     (2.4) คา RSF factor สําหรับรายการภาระผูกพันนอกงบดุล 

      การกําหนด RSF factor สําหรับรายการภาระผูกพันนอกงบดุล
มีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารพาณิชยมีแหลงเงินที่มีความมั่นคงรองรับความตองการสภาพคลองของ
ภาระผูกพันนอกงบดุลแตละประเภทภายในระยะเวลา 1 ป เชน การเบิกใชวงเงินของลูกคา  
การจายคืนเงินตามภาระผกูพัน ทัง้น้ี ใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor สําหรบัรายการภาระผกูพัน
นอกงบดุลแตละประเภทดังตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4: คา RSF factor สําหรับภาระผูกพันนอกงบดุล 

              หนวย: รอยละ 

รายการภาระผูกพันนอกงบดุล RSF factor 

1. ภาระผูกพันที่มีสัญญา 

   1.1 วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชซ่ึงไมสามารถยกเลิกได ที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงคในการ 
ไถถอนตราสารหน้ีที่ลูกคาเปนผูออกและที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน  

5 

   1.2 วงเงินที่ยังไมไดเบิกใชซ่ึงสามารถยกเลิกไดโดยไมมีเงื่อนไข ที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงค 
ในการไถถอนตราสารหน้ีที่ลูกคาเปนผูออกและที่ใหแกลูกคาเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน  

0 

   1.3 ธุรกรรมที่เก่ียวกับบริการทางการเงินเพื่อการคา (Trade finance-related obligations) 0.5 

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

1 

   1.5 ภาระผูกพันอ่ืนที่มีสัญญา 100 

2. ภาระผูกพันที่ไมมีสัญญา 

   2.1 การรับซ้ือคืนตราสารหน้ี (Debt-buy back requests) และธุรกรรมซับซอน (Structured products) 

        - กรณีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินไมไดทําหนาทีเ่ปนผูคาตราสารหน้ี 
(Dealer) หรือเปนผูสรางสภาพคลองในตลาด (Market maker) 

0 

        - กรณีธนาคารพาณิชยหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยทําหนาที่
เปนผูคาตราสารหน้ี หรือเปนผูสรางสภาพคลองในตลาด 

0 

   2.2 การใหความชวยเหลือดานสภาพคลองแกกองทุน (Managed funds) ที่บริหารโดยบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

0 

   2.3 ภาระผูกพันอ่ืนที่ไมมีสัญญา 0 

      ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรบั RSF factor สําหรบัรายการ
ภาระผูกพันนอกงบดุลเพิ่มข้ึน หากพิจารณาแลวพบวารายการภาระผูกพันนอกงบดุลกอใหเกิดความเสี่ยง
ดานสภาพคลองตอธนาคารพาณิชยหรือระบบสถาบันการเงนิอยางมีนัยสําคัญ 
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    (3) สินทรัพยและหน้ีสินท่ีมีความสัมพันธกัน (Interdependent assets 
and liabilities) 

     ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหสินทรพัยและหน้ีสินบางรายการ
เปนสินทรัพยและหน้ีสินที่มีความสัมพันธกัน และใหธนาคารพาณิชยใชคา RSF factor และ ASF factor 
สําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่มีความสัมพันธกันทีร่อยละ 0 ได หากพิจารณาเห็นวาหน้ีสินรายการน้ัน
จะยังไมครบกําหนดหากสินทรัพยที่มีความสัมพันธกันยังแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน กระแสเงินสด
ที่ไดรับจากการชําระคืนเงินตนจากสินทรัพยน้ันจะตองใชในการจายหน้ีสินที่มีความสมัพันธกันเทาน้ัน 
และหน้ีสินดังกลาวจะตองใชสําหรับการจัดหาสินทรัพยที่มีความสัมพันธกับหน้ีสินน้ันเชนกัน ทั้งน้ี  
ในการพจิารณาจดัประเภทสนิทรพัยและหน้ีสนิที่มคีวามสมัพันธกันจะพจิารณาจากขอกาํหนดในสญัญา 
ของสินทรัพยและหน้ีสินน้ันเปนสําคัญ ซึ่งจะตองมคุีณสมบัติดังน้ี  

     ก. ธนาคารพาณิชยตองสามารถระบุสินทรัพยและหน้ีสินแตละรายการ  
ที่มีความสัมพันธกันไดอยางชัดเจน 

     ข. อายุคงเหลือ และยอดเงินตนของสินทรัพยและหน้ีสินที่มีความสัมพันธ  
กันน้ันควรเทากัน 

     ค. ธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงผานเงินทีไ่ดรับไปยัง  
สินทรพัยที่มีความสัมพันธกบัแหลงเงินน้ันเทาน้ัน 

     ง. คูสัญญาของสินทรัพยและหน้ีสินที่มีความสัมพันธกันแตละคูน้ัน  
ตองไมใชบุคคลเดียวกัน 

     ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยที่ประสงคจะจัดสินทรัพยและหน้ีสินบางรายการ  
เปนสินทรัพยและหน้ีสินที่มีความสัมพันธกัน สงรายละเอียดใหฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน  
ธนาคารแหงประเทศไทย พิจารณาเปนรายกรณี ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะพจิารณาใหแลวเสรจ็  
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 ทั้งน้ี เมื่อประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการสงรายงานขอมูลตอ 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑครอบคลุมแบบรายงาน NSFR แลว ใหธนาคาร
พาณิชยจัดทําและจัดสงแบบรายงาน NSFR ผานระบบบริการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (DMS)  
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการสงรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 1 

เง่ือนไขการหักกลบลบหน้ี 
สําหรับธุรกรรมทางการเงินท่ีมีหลักทรัพยเปนหลักประกัน (Securities financing transaction) 

  ธนาคารพาณิชยสามารถหักกลบรายการเงินสดคางจายและรายการเงินสดคางรับจาก
ธุรกรรมทางการเงนิที่มหีลกัทรัพยเปนหลักประกนัที่ทาํกบัคูสัญญาเดียวกนัได หากเขาเงือ่นไขดังตอไปน้ี
ครบทุกขอ 

  1. ธุรกรรมทางการเงินทีม่หีลกัทรัพยเปนหลกัประกันน้ันมีการกําหนดชําระราคาวันสุดทาย
เปนวันเดียวกนัไวอยางชัดเจน ทัง้น้ี ธุรกรรมที่ไมไดระบุวันสิ้นสุดสญัญาไวอยางชัดเจนและสามารถยกเลิก
โดยคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเมื่อใดก็ไดจะไมสามารถนํามาหกักลบลบหน้ีได 

  2. ธนาคารพาณิชยมีสิทธิตามกฎหมายในการหกักลบยอดหน้ีที่ธนาคารพาณิชยคงคาง
กับคูสัญญากับยอดหน้ีที่คูสัญญาจะตองชําระคืนแกธนาคารพาณิชย ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่
คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงผิดนัดชําระหน้ี (Default) มีหน้ีสินลนพนตัว (Insolvency) หรือลมละลาย 
(Bankruptcy) 

  3. ธนาคารพาณิชยและคูสญัญามเีจตนารวมกนัทีจ่ะชําระราคาพรอมกนัโดยการหักกลบ
ลบหน้ี หรอืมีกลไกการชําระราคาใด ๆ ที่มผีลเทียบเทากับการชําระราคาแบบหกักลบลบหน้ี กลาวคือ 
กระแสเงินสดของธุรกรรมดังกลาวจะเทากบัยอดรวมสุทธิเพียงยอดเดียว ณ วันที่ชําระราคา ทัง้น้ี เพื่อใหได
ยอดรวมสทุธิดังกลาว ธนาคารพาณิชยและคูสญัญาจะตองมกีารชําระราคาผานระบบชําระราคาเดียวกนั 
และในการชําระราคาจะตองจัดใหมีเงินสดและ/หรือมีวงเงินทีใ่หระหวางวัน (Intraday credit facilities) 
เพื่อใหมัน่ใจวาการชําระราคาของทั้งธนาคารพาณิชยและคูสญัญาจะเกิดข้ึนภายในสิ้นวันทําการ และหาก
เกิดกรณีที่ไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เปนหลักประกันของธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพย
เปนหลักประกันจะตองไมสงผลกระทบตอการชําระราคาแบบหักกลบลบหน้ีของเงินสดคางรับและเงินสด
คางจายที่เกิดจากธุรกรรมดังกลาว 

   ทั้งน้ี ธุรกรรมทางการเงินที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกันใดที่มีการผิดนัดการสงมอบ
หลักทรัพยในระบบการชําระราคา ซึ่งสงผลใหเกิดความลาชาในการชําระราคาเฉพาะธุรกรรมทางการเงิน
ที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกันน้ัน หรือกอใหเกิดภาระผูกพันข้ึนภายในระบบการชําระราคา 
ธุรกรรมทางการเงินที่มหีลักทรพัยเปนหลกัประกันน้ัน (ทั้งในสวนที่ผิดนัดชําระราคาหรอืผิดนัดการสงมอบ
หลักทรัพย) จะถูกแยกออกจาก Netting set และจะตองมีการจายชําระดวยวิธี Gross settlement เทาน้ัน1 

 

                                                        
1 ทั้งน้ี เงื่อนไขตามขอ 3 อาจครอบคลุมถึงกลไกการชําระราคาแบบ Delivery versus payment (DvP) หรือกลไกการชําระราคาอื่นใด ที่เปนไปตาม
หลักการที่ระบุไวในขอ 3 เชน หากธนาคารพาณิชยหรอืคูสัญญาสามารถนําธุรกรรมทีผ่ดินัดชําระราคาหรือผิดนัดการสงมอบหลักทรัพย (หมายรวมถึง 
เงินสดคางรับ/คางจายที่เกี่ยวของและหลักทรพัยทีผ่ิดนัดสงมอบ) เขามาในกลไกการชําระราคาไดใหม (Re-enter) จนกวาจะมีการชําระราคากันเสร็จสิ้น  
ก็ถือวากลไกการชําระราคาเปนไปตามหลักการในขอ 3 ได 
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เอกสารแนบ 2 

เง่ือนไขการนําหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสด (Cash variation margin)  
มาปรับลดในการคํานวณฐานะสินทรัพยจากธุรกรรมอนุพันธ 

  ธนาคารพาณิชยสามารถนําหลกัประกันผันแปรในรปูของเงนิสดมาหักออกจากรายการ
สินทรพัยจากธุรกรรมอนุพันธไดหากเขาเงื่อนไขครบทุกขอดังตอไปน้ี 

  1. สําหรับธุรกรรมที่ไมไดมีการชําระราคาผานสํานักหักบัญชีกลางที่มีคุณสมบัติหรือ
รายช่ือตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (Qualifying Central Counterparty) น้ัน เงินสด 
ที่ไดรับจากคูสัญญาจะตองไมถูกแยกบญัชี (Non-segregated) โดยคูสัญญาฝงที่ไดรับหลกัประกันผนัแปร
ในรูปของเงินสดจะตองไมมีขอจํากัดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอตกลงใด ๆ ที่ทํากับคูสัญญา
ในการนําหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดที่ไดรับไปใช 

  2. มีการคํานวณและแลกเปลี่ยนหลักประกันผันแปรรายวันเปนอยางนอย โดยใชวิธี
ประเมินมลูคาฐานะตามราคาตลาด (Mark-to-market) ของธุรกรรมอนุพันธ ซึ่งตองมีการวัดมูลคา
ฐานะของธุรกรรมอนุพันธรายวัน และตองมีการสงมอบหลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดไปยัง
คูสัญญาหรือบัญชีของคูสัญญาตามความเหมาะสมอยางนอยเปนรายวัน ทั้งน้ี รวมถึงการแลกเปลี่ยน
หลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดภายในวันทําการถัดไปที่คํานวณจากราคาตลาด ณ สิ้นวันของ
วันกอนหนา ซึ่งตองเขาเงื่อนไขตามขอ 4 ดวย 

  3. หลักประกันผันแปรในรูปของเงินสดที่ไดรับตองเปนสกลุเงินเดียวกันกบัสกลุเงิน 
ที่ใชในการชําระราคาธุรกรรมอนุพันธ 

  4. หลักประกันผันแปรที่สงมอบกันตองเพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจาก
มูลคาตลาดของธุรกรรมอนุพันธ เมื่อคํานึงถึงระดับทีม่ีนัยสําคัญ (Threshold) และมลูคาข้ันตํ่าในการ
สงมอบของคูสัญญาแลว1 

  5. ธุรกรรมอนุพันธและหลักประกันผันแปรตองอยูภายใตสัญญา Master netting 
agreement (MNA) ฉบับเดียวที่ทําข้ึนระหวางนิติบุคคลทีเ่ปนคูสัญญาของธุรกรรมอนุพันธ โดยสญัญา 
MNA จะตองระบุอยางชัดเจนวา ในกรณีที่เกิด Credit event ตาม MNA กับคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง 
คูสัญญาตกลงที่จะชําระราคาแบบหกักลบลบหน้ีสําหรบัภาระผูกพันที่อยูภายใตสัญญาหักกลบลบหน้ี
ดังกลาว ซึ่งตองคํานึงถึงหลกัประกันผันแปรที่ไดรบัหรือที่นําไปวางกับคูสญัญาดวย นอกจากน้ีสัญญา 
MNA ดังกลาวจะตองสามารถบังคับใชไดตามกฎหมายและมีผลบังคับใชในทุกประเทศที่เกี่ยวของ2 ซึ่งตอง
บังคับใชไดในกรณีผดินัดชําระหน้ี มีหน้ีสนิลนพนตัว หรือลมละลาย ทั้งน้ี สญัญา MNA ในที่น้ีหมายรวมถึง
สัญญาหักกลบลบหน้ีใด ๆ ที่ใหสิทธิในการหักกลบลบหน้ีตามกฎหมาย3 และอาจถือวาสัญญา Master 
MNA เปนสัญญา MNA เพียงฉบับเดียว 

                                                        
1 ในกรณีที่เกิดขอโตแยงเกี่ยวกับหลกัประกัน (Margin dispute) ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาหลักประกันผันแปรในสวนที่ไมมีขอโตแยงวาเขาขายตาม
เงื่อนไขในขอน้ีได 
2 สัญญา MNA ตองเปนสญัญายินยอมใหหักกลบลบหน้ีที่มีเงือ่นไขครบถวน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลกัเกณฑการคํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตของคูสญัญาสําหรบัธุรกรรมอนุพันธ 
3 ทั้งน้ี สัญญาหกักลบลบหน้ีใด ๆ ที่ใหสทิธิในการหกักลบลบหน้ีตามกฎหมายใหครอบคลมุสัญญาหกักลบลบหน้ีที่ธนาคารพาณิชยทาํไวกับสาํนักหักบญัชีกลาง 
ซึ่งอาจยังไมเปนสัญญามาตรฐานทีส่ามารถเปรียบเทียบกับสัญญาหักกลบลบหน้ีของธุรกรรมอนุพันธนอกตลาดสําหรบัการซื้อขายแบบทวิภาคีได 



ค ำถำม – ค ำตอบ แนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำรงแหล่งที่มำของเงินให้สอดคล้องกับกำรใช้ไปของเงิน (Net stable funding ratio: NSFR) 

ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562 

 
ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ตามประกาศฉบับนี้ “สินเชื่อที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และต่่ากว่า

มาตรฐานหรือเทียบเท่า” หมายถึง สินทรัพย์และภาระผูกพันประเภท  
non-performing ตามประกาศ ธปท. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจดัชั้นและ 
การกันเงินส่ารองของ สง. ใช่หรอืไม่ 

          ตามที่ ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส่ารองของ สง. 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น ให้ ธพ. ก่าหนดให้ “สินเชื่อที่จัดชั้น
สูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และต่่ากว่ามาตรฐานหรือเทียบเท่า” ของประกาศฉบับนี้ 
หมายถึง สินเชื่อที่ได้รับการจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มี 
การด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินและภาระ
ผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ (purchased 
or originated credit-impaired) ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินส่ารองของ สง. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 


