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คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลของตนเช่นเดิม 

 อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตการเงินโลกและปัญหาของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้น 
ในหลายประเทศที่ผ่านมา ประกอบกับการที่สถาบันการเงินในต่างประเทศมีการด าเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน
และมีความเชื่อมโยงต่อระบบการเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้น ท าให้หลายหนว่ยงานในต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันการเงินได้ทบทวนแนวคิดในการก ากับดูแลระบบการเงินของโลก
ให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ภายใต้หลักการของ Basel III โดยปรับปรุงองค์ประกอบของเงินกองทุนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเพียงพอ
ต่อการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใต้หลักการ Basel II มาเป็น Basel III โดยมีผลบังคับใช้
กับสถาบันการเงินในระดับ Solo basis ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และบังคับใช้กับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพ่ือให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุน
ที่มีคุณภาพ สามารถรองรับความเสียหายได้จริงในปริมาณที่สูงขึ้น อันจะส่งผลให้ระบบสถาบันการเงิน
มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินไทยมี
ภูมิต้านทานต่อวิกฤตการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในเวทีสากลได้ 

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงตัวอย่างการค านวณเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินและถ้อยค าในส่วนอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ 
Basel III และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น กรณีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน และ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้สอดคล้องและอ้างอิงหลักเกณฑ์ในระดับ Solo basis 
ที่เกี่ยวข้อง  

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินในครั้งนี้
เป็นการเพิ่มเติมข้อยกเว้นรายการหักเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการถือหรือลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน เพื่อลดข้อจ ากัดในการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต  

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 31 มาตรา 57 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของสถาบันการเงินในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

3. ประกาศที่ยกเลิก 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
เงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 



3 

ฝนสป90-กก00002 -25610411 

4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุกแห่ง
ของสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ยกเว้น สาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

“การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” (Consolidated Supervision) หมายความว่า 
การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยค านึงถึง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยรวมที่มีผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินและสถาบันการเงินนั้น ๆ ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะปรากฏอยู่ในบัญชีของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการด าเนินธุรกิจในขอบเขต
ที่เหมาะสมและมีความม่ันคง 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

ก. ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย์
เพ่ือรายย่อย และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

ข. บริษัทเงินทุน 

ค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“ธุรกิจทางการเงิน” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“ธุรกิจสนับสนุน” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

“เงินกองทุนทั้งสิ้นของสถาบันการเงิน” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 
หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงินทุน หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งส าหรับบริษัทเครดติฟองซิเอร์ แลว้แต่กรณี 

“ความเสี่ยงด้านเครดิต” หมายความว่า ความเสี่ยงที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงนิต้นหรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ ท าให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในฐานะเจ้าหนี้เกิดความเสียหาย 
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“ความเสี่ยงด้านตลาด” หมายความว่า ความเสี่ยงที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งท่ีอยู่ในงบดุลและนอกงบดุลที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์  
โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารทุนอาจเกิดจากปัจจัยตลาดทั่วไป (General 
market risk) และ/หรือ ปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารนั้น (Specific risk) 

“ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ” หมายความว่า ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ 
อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากร และระบบงานของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือจากเหตุการณ์ภายนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึง ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย (เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกทางการเปรียบเทียบปรับ 
รวมทั้ง ความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล)  
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational risk) 

“บัญชีเพ่ือการค้า (Trading book)” หมายความว่า ฐานะ (Position) ของตราสาร
การเงิน (Financial instruments) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มีเจตนาถือครองไว้เพ่ือการค้า 
(Trading intent) หรือเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของฐานะอ่ืน ๆ ในบัญชีเพ่ือการค้า รวมทั้ง อนุพันธ์ทางการเงิน
ทุกประเภทที่ไม่ได้น าไปใช้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking book) 
โดยตราสารการเงินที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการค้าต้องไม่มีข้อจ ากัดในการซื้อขายหรือในการป้องกันความเสี่ยง 
นอกจากนี้ ฐานะเหล่านั้นต้องมีการประเมินมูลค่าอย่างถูกต้องที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี 

“บัญชีเพ่ือการธนาคาร (Banking book)” หมายความว่า ฐานะของเครื่องมือทาง
การเงินหรือธุรกรรมอ่ืนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า หรือตราสารทางการเงินที่มีเจตนาตั้งแต่แรก
ว่าจะถือครองระยะยาวหรือถือจนครบก าหนดอายุ 

5.2 การก ากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

5.2.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องด ารงเงินกองทุนตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดตามหลักการ Consolidated basis ใน 2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo 
Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation เพ่ิมเติมจากการด ารงเงินกองทุน
เพ่ือรองรับความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามหลักการ Solo basis 

5.2.2 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะอ่ืน 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล
ของตนเช่นเดิม 

5.3 การจัดท างบการเงินรวมตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เนื่องจากการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องใชข้้อมูลจากงบการเงินรวม 
ดังนั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งในกรณีที่บริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน และกรณีที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็น
สถาบันการเงิน ต้องจัดท างบการเงินรวมตามวิธีที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ก าหนดส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ 
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5.3.1 งบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation หมายถึง การจัดท างบการเงินรวม
ของสถาบันการเงินกับบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษัท 

5.3.2 งบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation หมายถึง การจัดท างบการเงินรวม
ของบริษัทแม่กับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรง และ/หรือ 
ทางอ้อม รวมทั้ง การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น ยกเว้น บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต ไม่ต้องน ามาจัดท า 
งบการเงินรวมในทุกกรณี (แม้ว่าบริษัทแม่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปก็ตาม) 

5.4 การด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยง
จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ 
Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation ซึ่งทั้ง 2 ระดับ จะต้องด ารง
เงินกองทุนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ทั้งนี้ ส าหรับกลุ่ม Solo Consolidation ที่มีเฉพาะสถาบันการเงินให้ใช้ข้อมูลจาก
งบการเงินของสถาบันการเงินในระดับ Solo basis มาค านวณเงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation 
โดยหากสถาบันการเงินนั้นมีเงินลงทุนในบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation เงินลงทุนในบริษัทร่วม1 
หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า ให้จัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย2 เพ่ือน ามา
ค านวณเงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation 

5.4.1 การด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ทั้งระดับ Solo Consolidation 
และระดับ Full Consolidation ต้องด ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
เพ่ิมเติมในประกาศฉบับนี้ และให้น าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในระดับ Solo basis ว่าด้วยเรื่อง
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

ข. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุน
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 

ค. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธ ีSA) 

                                                        
1  หมายถึง บริษัทร่วมตามนิยามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2  ให้จดัท าโดยใช้แบบรายงานงบการเงินรวมกลุ่ม Solo Consolidation 
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ง. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

จ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ 

ฉ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับการผิดนัดช าระราคาและการส่งมอบ และธุรกรรม Non-delivery 
versus payment (Non-DvP) ส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

ช. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้สถาบันการเงิน
ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

ซ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน 

ฌ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุน
ขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ญ. หลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้องกับเงินกองทุนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

5.4.1.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(1) การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า (Minimum capital requirement) 
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต สนิทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด 
และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ดังนี้ 

ก. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
(Common equity tier 1 ratio : CET1 ratio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 

ข. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio : T1 ratio) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 

ค. อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio : 
TC ratio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 

(2) การด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) 

(2.1) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เพ่ิมเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกเกินกว่า
ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบตามที่ก าหนด
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis 
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ทั้งนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมได้ตามที่ก าหนด ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี จะต้องเก็บสะสม
เงินก าไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจ ากัดการจัดสรรก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ โดยจะยัง
ไม่ถือว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี เก็บสะสมก าไรสุทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว แต่กลุ่มธุรกิจทางการเงินยังไม่สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทแม่หารือกับฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแผนการด ารงเงินกองทุน และให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามแผนการด ารง
เงินกองทุนตามที่หารือต่อไป 

(2.2) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
ก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพ่ิมเติมจากการด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) อีกร้อยละ 0 ถึง 2.5 
ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis 
เพ่ือรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขาขึ้นและมีความจ าเป็นที่จะด าเนินมาตรการนี้ 

5.4.1.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องค านวณเงินกองทุน
กลุ่ม 2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation 
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดท าตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาค านวณ
เงินกองทุนตามองค์ประกอบเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ตามเอกสารแนบ 1 

5.4.1.3 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง 

(1) หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

(1.1) การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินมี 2 วิธี ดังนี ้

ก. การค านวณสนิทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรบั
กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดย Standardised Approach (วิธ ีSA) ตามเอกสารแนบ 2 

ข. การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ตามเอกสารแนบ 3 

(1.2) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์
ในระดับ Solo basis เลือกใช้ โดยให้น าหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์ 



8 

ฝนสป90-กก00002 -25610411 

โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วธิี IRB) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในการใช้วิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช้ ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 2 หรือเอกสารแนบ 3 แล้วแต่กรณี 

(1.3) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis 
ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธี IRB ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องด าเนินการ
พัฒนาไปใช้วิธี IRB ให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการพัฒนาไปใช้วิธี IRB ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตตามที่ก าหนด
ในเอกสารแนบ 3 

(1.4) ในกรณีที่มีการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions : ECAIs) วิธีการค านวณ
น้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หรือวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยหลักประกัน
ทางการเงิน ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด าเนินการดังนี้ 

ก. กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ให้กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินใช้รายชื่อ ECAIs หรือวิธีในการค านวณน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนหรือวิธีในการ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยหลักประกันทางการเงินตามท่ีธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis 
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ให้บริษัทแม่แจ้งการใช้รายชื่อ ECAIs 
หรือวิธีการค านวณน้ าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หรือแจ้งพร้อมจัดส่งแบบประเมินความพร้อม
ในกรณีของการเปลี่ยนวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยหลักประกันทางการเงินมายังฝ่ายก ากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข. กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA แต่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB ให้บริษัทแม่
น าหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด 

(2.1) การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมี 3 วิธี ดังนี ้

ก. วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) 
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ข. วิธีแบบจ าลอง (Internal Model Approach) 

ค. วิธีผสมระหว่างวธิีมาตรฐานกับวิธีแบบจ าลอง 

(2.2) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านตลาดของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์
ในระดับ Solo basis เลือกใช้ และให้น าหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาดของสถาบันการเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายัง
ฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถใช้วิธี 
การค านวณตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช้ได้ ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาต
มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้อง
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถใช้วิธีตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ  
Solo basis เลือกใช้ได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเป็นรายกรณี 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

(2.3) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ 
Solo basis มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการค้า (Threshold) ในระดับที่มีนัยส าคัญตามที่ก าหนด 
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้นค านวณ
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดทุกองค์ประกอบความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ องค์ประกอบ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านราคาตราสารทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

(2.4) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ 
Solo basis มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการค้าต่ ากว่าระดับที่มีนัยส าคัญตามประกาศที่กล่าวในข้อ (2.3) 
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาด เฉพาะองค์ประกอบความเสี่ยง
ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสั่งการ
เกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นอย่างอ่ืน 

(2.5) ในกรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถอืตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น หรือท าธุรกรรมทางการเงินที่มีตราสาร
อ้างอิงที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน ที่จัดอยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า 
และได้หักออกจากเงินกองทุนแล้ว ไม่ต้องน าเงินลงทุนในตราสารหรือจ านวนเงินตามสัญญาของธุรกรรม
ดังกล่าวตามมูลค่าท่ีได้น าไปหักออกจากเงินกองทุนแล้วมาค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด 

(2.6) เมื่อค านวณเงินกองทุนจากปริมาณธุรกรรมรวม
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้น าผลลัพธ์ที่ได้มาค านวณเป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดโดยน าไปคูณกับ 12.5 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการค านวณเงินกองทุนขั้นต่ าเพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดต่อไป 
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(2.7) กลุ่มธุรกิจทางการเงินใดประสงค์จะแยกค านวณ
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสีย่งด้านตลาดเป็นรายบริษัท ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

(3) หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ 

(3.1) การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี 2 วิธี ดังนี้ 

ก. Basic Indicator Approach (วิธี BIA) 

ข. Standardised Approach (วิธี SA-OR) 
รวมถึง Alternative Standardised Approach (วิธี ASA) 

(3.2) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธีที่
ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช ้โดยให้น าหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสีย่งด้านปฏิบัติการ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo 
basis ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธี SA-OR หรือวิธี ASA ในการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการตามวิธี
ของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เอกสารแนบ 4 พร้อมจัดส่งแบบประเมินความพร้อมมายังฝ่ายก ากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

(3.3) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วธิี SA-OR หรือวิธ ีASA 
ในการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด โดยให้น าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3.4) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวม
ที่จัดท าตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มาค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation โดยรายได้ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ต้องน ามาค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการให้รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง 
ที่เกิดจากธุรกิจหลักทั้งหมดของแต่ละบริษัท เช่น รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินรอการขาย3 ของบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ (หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการขายทรัพย์สิน

                                                        
3 รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินรอการขายให้จัดเข้าสายธรุกิจประเภท Asset management 
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รอการขาย) รายได้ค่านายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (หลังหักค่าใช้จ่าย
ทางตรง เช่น ค่าคอมมิชชั่นจ่าย) รายได้ของธุรกิจลีสซิ่ง (หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าคอมมชิชั่นจ่าย) ถึงแม้ธนาคารพาณิชย์จะมิได้น ารายได้หรือค่าใช้จ่ายทางตรงประเภทดังกลา่วไปค านวณ
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ก็ตาม 

5.4.2 การด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน ทั้งระดับ Solo Consolidation 
และระดับ Full Consolidation ต้องด ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของบริษัทเงินทุน เพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการเช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ิมเติมในประกาศฉบับนี้ และให้น าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงินทุน 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

5.4.2.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(1) การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า (Minimum capital requirement) 
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต สนิทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด 
และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis ดังนี้ 

ก. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
(Common equity tier 1 ratio : CET1 ratio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 

ข. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio : T1 ratio) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 

ค. อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio : 
TC ratio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 

(2) การด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) 

(2.1) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงนิของบริษัทเงินทุนด ารงอัตราสว่นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เพิ่มเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 
ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก
มากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนครบตามที่ก าหนดซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis ดังนี้ 
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หน่วย: ร้อยละ 
อัตราส่วนเงินกองทุน 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564 

อัตราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เปน็
ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 

5.125 5.75 6.375 7 

อัตราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 1  
(Tier 1 ratio) 

6.625 7.25 7.875 8.5 

อัตราส่วนเงินกองทนุทั้งสิ้น  
(Total capital ratio) 

9.125 9.75 10.375 11 

ทั้งนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมได้ตามที่ก าหนด บริษัทเงินทุนหรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี จะต้องเก็บสะสม
เงินก าไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจ ากัดการจัดสรรก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง
ส าหรับบริษัทเงินทุน โดยจะยังไม่ถือว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทแม่
แล้วแต่กรณี เก็บสะสมก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว แต่กลุ่มธุรกิจทางการเงินยังไม่สามารถ
ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทแม่หารือกับฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน 
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแผนการด ารงเงินกองทุน และให้กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินปฏิบัติตามแผนการด ารงเงินกองทุนตามท่ีหารือต่อไป 

(2.2) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับ 
ความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในชว่งเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ธนาคารแหง่ประเทศไทย
อาจก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพ่ิมเติมจากการด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) อีกร้อยละ 0 
ถึง 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis 
เพ่ือรองรับความเสีย่งเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง เมื่อมีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขาขึ้นและมีความจ าเป็นที่จะด าเนินมาตรการนี้ 

5.4.2.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนต้องค านวณเงินกองทุนกลุ่ม 
2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation 
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดท าตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาค านวณ
เงินกองทุนตามองค์ประกอบเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน โดยให้น าหลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและ
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงินทุนมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 1 
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5.4.2.3 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง 

ส าหรับหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต หลักเกณฑ์
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด และหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนน าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงินทุน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามที่ก าหนดในข้อ 5.4.1.3 

5.4.3 การด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งระดับ Solo Consolidation 
และระดับ Full Consolidation ต้องด ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เพ่ือรองรับความเสี่ยงของสินทรัพย์ และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ Solo basis โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ิมเติมในประกาศฉบับนี้ และให้น าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

5.4.3.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(1) การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ า (Minimum capital 
requirement) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ 
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งได้แก่ สินทรัพย์ที่ต้องน ามาด ารง
เงินกองทุน และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ 
Solo basis โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio : TC ratio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 

(2) การด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) 

(2.1) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงนิของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนเพ่ิมเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 
ในแต่ละปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2561 จนครบตามที่ก าหนดซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 
2564 เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ Solo basis ดังนี ้

หน่วย: ร้อยละ 
อัตราส่วนเงินกองทุน 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564 

อัตราส่วนเงินกองทุน (Total capital ratio) 9.125 9.75 10.375 11 

ทั้งนี้ หากกลุ่มธรุกิจทางการเงินไม่สามารถด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมได้ตามที่ก าหนด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี จะต้อง
เก็บสะสมเงินก าไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจ ากัดการจัดสรรก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์
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สภาพคล่องส าหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยจะยังไม่ถือว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถด ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหากบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี เก็บสะสมก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว แต่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินยังไม่สามารถด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทแม่หารือกับฝ่ายก ากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแผนการด ารงเงินกองทุน 
และให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามแผนการด ารงเงินกองทุนตามที่หารือต่อไป 

(2.2) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มเติมจากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) อีกร้อยละ 0 ถึง 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ Solo basis เพ่ือรองรับ
ความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
ขาข้ึนและมีความจ าเป็นที่จะด าเนินมาตรการนี้ 

5.4.3.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ต้องค านวณ
เงินกองทุนกลุ่ม 2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ 
Full Consolidation โดยใชข้้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดท าตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมาค านวณเงินกองทุนตามองค์ประกอบเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเอกสารแนบ 1 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.4.3.3 การค านวณสินทรัพย์ที่ต้องน ามาด ารงเงินกองทุนหรือมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง 

(1) หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์ที่ต้องน ามาด ารงเงินกองทุน 

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์น า
สินทรัพย์จากงบการเงินรวมที่จัดท าตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาค านวณหา
มูลค่าสินทรัพย์ที่กลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ต้องน ามาด ารงเงินกองทุน 
โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ 

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดท าตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาค านวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation 
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โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

5.5 การยื่นขออนุญาตใช้วิธีค านวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ในกรณีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตการด ารง
เงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาพร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
โดยให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.5.1 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA 
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือขออนุญาตการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ตามเอกสารแนบ 4 

(2) แบบประเมินความพร้อมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการค านวณเงินกองทุน (Self-Assessment of Compliance – SAC-CRM) และ
ให้น าหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้าน
เงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงินทุน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

5.5.2 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB 
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.5.1 

(2) ผลการประเมินความพร้อมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในการปฏบิัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการด ารงเงินกองทุนส าหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตโดยวิธี IRB โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Rating-Based Approach 
(วิธี IRB) หรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับบริษัท
เงินทุน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

5.5.3 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง ด้าน
ปฏิบัติการโดยวิธี SA-OR หรอื ASA ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดแผนการเตรยีมการรองรับการใชว้ิธ ีSA-OR หรือวธิี ASA 
ตามที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ในการด ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามที่ก าหนด
ในเอกสารแนบ 4 

(2) แบบประเมินความพร้อมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
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ด้านปฏิบัติการโดยวิธี SA-OR และวิธี ASA (Self-Assessment of Compliance – SAC-OR) ตามท่ี
ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าส าหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ หรือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องส าหรับ
บริษัทเงินทุน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3) เอกสารแสดงการจัดแบ่งรายได้จากการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินตามประเภทสายธุรกิจ (เฉพาะรายได้ของบริษัทที่จัดท างบการเงินรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) 

5.5.4 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดโดยวิธีที่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตพร้อมส่งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยให้น าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาดของสถาบันการเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

5.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ให้บริษัทแม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุน
ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

6. บทเฉพาะกาล 

6.1  การด ารงเงินกองทุนตาม Basel III ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.1.1  ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์มีตราสารทางการเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนได้ตาม Basel II ซึ่งออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบ
ของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้น ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินลดการนับ
หรือทยอยลดการนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามรายละเอียด
ที่ก าหนดในเอกสารแนบ 8 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุน
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 6.1.2  ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์มีรายการที่เข้าลักษณะ
เป็นรายการที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามข้อ 5.4.1 (1.5) รายการหักจาก
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของในข้อ 5.4.1 (3) รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสาร
ทางการเงินในข้อ 5.4.2 (2) และรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในข้อ 5.5.4 ของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 
เฉพาะรายการดังต่อไปนี ้ให้นับเพ่ิมเงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 
ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ต่อปี ตามล าดับ ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 9 ของประกาศธนาคารแห่ง
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เอกสารแนบ 1 

องค์ประกอบเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

1. องค์ประกอบเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 

องค์ประกอบเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแบ่งออกเป็นกลุ่ม Solo Consolidation 
และกลุ่ม Full Consolidation โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 
โดยน ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุน
ส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ มำใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ (ตัวอย่ำงกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและกำรค ำนวณ
เงินกองทุนตำม Basel III ส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ตำมเอกสำรแนบ 1.1) 

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1: T1) 

1.1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1 : 
CET1) ได้แก่ รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 ได้ ภำยหลังรำยกำรปรับและรำยกำรหักต่ำง ๆ ดังนี้ 

(1) รายการที่สามารถนับเป็น CET1 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (Non-controlling interest : NCI) 
หลังจำกหักจ ำนวนของส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation 
buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (Surplus CET1) ทั้งนี้ จ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำ
และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ดังกล่ำว เท่ำกับร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยง 

ในกำรค ำนวณหำมูลค่ำของ NCI ที่สำมำรถนับเป็น CET 1 ตำมวรรคหนึ่ง 
ให้นับ NCI ที่มีลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

ก. เป็น NCI ที่เกิดจำกกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงบริษัทแม ่
และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เท่ำนั้น 

ข. เข้ำเง่ือนไขเป็นรำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 เช่นเดียวกับ
กรณขีองธนำคำรพำณิชย์ 

ค. เป็น NCI ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทแม่1 

  

                                                        
1 หมำยรวมถึง กรณีที่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนเงินทุนท้ังทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมนั้นด้วย 
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ในกำรค ำนวณหำ Surplus CET1 ให้ค ำนวณตำมสูตร ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

โดย NCI Proportion =  

 

CET1 = มูลค่ำ CET1 ซึ่งเข้ำลักษณะตำมวรรค 2 ที่กล่ำวข้ำงต้น 

Subsidiary CET1 Capital = จ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำง 
 ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร กับ 
 ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงินรวม 

 

ทั้งนี ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (NCI) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีลักษณะเป็นกำรควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ เช่น มีสัญญำร่วมลงทุน
ที่แสดงถึงเจตนำดังกล่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ ธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทแม่สำมำรถนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (NCI) ดังกล่ำวเป็นเงินกองทุนทั้งจ ำนวนได้ 
เมื่อได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแตว่ันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

(2) รายการหักจาก CET1 

ให้หักรำยกำรตำม (2.1) – (2.2) ต่อไปนี้ ก่อนรำยกำรเงินลงทุน 
ในตรำสำรทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งก ำหนดให้
น ำผลรวมของเงินลงทุนมำเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของสุทธิ 
(Net common equity tier 1) โดยให้น ำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ Net common equity 
tier 1 ไปหักออกจำกเงินกองทุน 

                                                        
2 ให้นับอัตรำกำรถือหุ้นและค ำนวณผลรวมเงินลงทุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลควำมเสีย่งของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน แม้ว่ำเงินลงทุนทำงอ้อมจะไม่แสดงอยู่ใน 
งบกำรเงินรวมก็ตำม 

CET1 

CET1 ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

CET1 ทั้งสิ้นของบริษัทลูก 
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(2.1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกน ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงนิ3 ถือตรำสำรทุนที่นับเปน็ CET1 ของสถำบัน
กำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักเงินลงทุนในตรำสำรนั้นออกจำก CET1 
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรทุนดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำต
จำกหน่วยงำนก ำกับดูแล เพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำรทุนระยะสั้นในตลำด
ที่มีสภำพคล่องสูง หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing โดยปัจจุบัน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณดีังต่อไปนี้ 

 (2.1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนที่ถือตรำสำรทุนดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพ่ือกำรค้ำ 

 (2.1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารทุนดังกล่าวเพื่อ 
ใหไ้ด้ผลตอบแทนส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
เฉพาะส่วนที่ลงทุนในตราสารที่นับเป็น CET1 ของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน
ตามสัดส่วนของรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน4ต่อผลรวมของหนี้สิน
และส่วนของเจ้าของที่ได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่ต้องการใช้วิธีอื่นใด
นอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี ทั้งนี้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

  ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำร
เป็นรำยกรณี หำกพบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิต
ถือตรำสำรทุนดังกล่ำวในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับกรณีอ่ืนให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นรำยกรณี 
ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน 

(2.2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกน ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรทุน (equity 
derivatives) ที่อ้ำงอิงตรำสำรทุนที่นับเป็น CET1 ของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักจ ำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก CET1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

                                                        
3 หมำยรวมถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้น ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวม และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ที่ไม่ได้น ำเงินลงทุนในบริษัทน้ันมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น บริษัทประกันวินำศภัย 
บริษัทประกันชีวิต 

4  เช่น หนี้สนิที่เกิดจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) เป็นต้น  
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ตั้งแต่วันแรกของกำรท ำธุรกรรม ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑก์ำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนตลำด (Market derivatives) 

1.1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1 : AT1) 
ได้แก่ รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น AT1 ภำยหลังรำยกำรปรับและรำยกำรหักต่ำง ๆ ดังนี้ 

(1) รายการที่สามารถนับเป็น AT1 

รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น AT1 ค ำนวณจำก T1 (ประกอบด้วย 
NCI และ AT1) หักด้วย (i) จ ำนวนของส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก5 (Surplus T1) 
และ (ii) จ ำนวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 ตำมข้อ 1.1.1 (1) แล้ว ทั้งนี้ จ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำและ
เงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง 

ทั้งนี ้NCI และ AT1 ที่สำมำรถนับเป็น T1 ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมี
ลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

ก. เป็น NCI ที่เกิดจำกกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมกำรก ำกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หรือ AT1 ของบริษัทลูก6 ที่น ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมกำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน 

ข. เข้ำเง่ือนไขเป็นรำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 หรือ AT1 
แล้วแต่กรณี เช่นเดียวกับกรณีของธนำคำรพำณิชย์ 

ค. เป็น NCI หรือ AT1 ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนำคำรพำณิชย์หรือ
บริษัทแม่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 หมำยถึง บุคคลภำยนอกกลุม่ธุรกจิทำงกำรเงินท่ีมิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม ่
6 หมำยรวมถึง ธนำคำรพำณิชยด์้วย ในกรณีกลุ่มธรุกิจทำงกำรเงินท่ีมธีนำคำรพำณิชยเ์ป็นบริษัทลูก 
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ในกำรค ำนวณหำ Surplus T1 ให้ค ำนวณตำมสูตร ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

โดย T1 Proportion =  

 

CET1 + AT1 = มูลค่ำ CET1 และ AT1 ที่สำมำรถนับเป็น T1 ซึ่งเข้ำลักษณะตำมวรรค 2  
ที่กล่ำวข้ำงต้น 

Subsidiary T1 Capital = จ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำง 
 ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร กับ 
 ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงินรวม 

 

ทั้งนี ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (NCI) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีลักษณะเป็นกำรควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ เช่น มีสัญญำร่วมลงทุน
ที่แสดงถึงเจตนำดังกล่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ ธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทแม่สำมำรถนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (NCI) ดังกล่ำวเป็นเงินกองทุนทั้งจ ำนวนได้ 
เมื่อได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยัง 
ฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

(2) รายการหักจาก Additional tier 1 

ให้หักรำยกำรตำม (2.1) – (2.3) ต่อไปนี้ ก่อนรำยกำรเงินลงทุน 
ในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน2 
เฉพำะกรณีท่ีถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำดว้ยองค์ประกอบของเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณชิย์ที่จดทะเบยีนในประเทศ 
ซึ่งก ำหนดให้น ำผลรวมของเงินลงทุนดังกล่ำวมำเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของสุทธิ (Net common equity tier 1) โดยให้น ำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ 
Net common equity tier 1 ไปหักออกจำกเงินกองทุน 

(2.1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกน ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 ถือตรำสำรที่นับเป็น AT1 ของสถำบัน
กำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักเงินลงทุนในตรำสำรนั้นออกจำก AT1 
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน

T1 ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก 

T1 ทั้งสิ้นของบริษัทลูก 

CET1 + AT1 
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ทำงกำรเงิน ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแล เพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำรระยะสั้นในตลำดที่มี
สภำพคล่องสูง หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
กรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ตอ้งไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing โดยปัจจุบนัธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีดังต่อไปนี้ 

 (2.1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนที่ถือตรำสำรดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพ่ือกำรค้ำ  

 (2.1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารดังกล่าวเพื่อ 
ให้ได้ผลตอบแทนส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
เฉพาะส่วนที่ลงทุนในตราสารที่นับเป็น AT1 ของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน
ตามสัดส่วนของรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน4ต่อผลรวมของ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่ต้องการ
ใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายัง
ฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงนิ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำร
เป็นรำยกรณี หำกพบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิต
ถือตรำสำรดังกล่ำวในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับกรณีอ่ืนให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยัง 
ฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นรำยกรณี 
ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน 

(2.2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกน ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
เช่น เป็นผู้ออกตรำสำรประเภท credit linked note หรือผู้ขำย credit default swap ที่มีสินทรัพย์
อ้ำงอิงเป็นตรำสำรที่นับเป็น AT1 ของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน 
ให้หักจ ำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก AT1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรก
ของกำรท ำธุรกรรม 

(2.3) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกน ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรหนี้หรือ
ตรำสำรทุน (bond / equity derivatives) ที่อ้ำงอิงตรำสำรที่นับเป็น AT1 ของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักจ ำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก 
AT1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของกำรท ำธุรกรรม ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนตลำด 
(Market derivatives) 
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1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 : T2) ได้แก่ ตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) และเงินส ำรองส่วนเกิน (Surplus 
of provision) ภำยหลังรำยกำรปรับและรำยกำรหักต่ำง ๆ ดังนี้ 

1.2.1 รายการที่สามารถนับเป็น T2 

รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น T2 ค ำนวณจำกเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC ซึ่งประกอบด้วย 
NCI AT1 และ T2) หักด้วย (i) จ ำนวนของส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก5 (Surplus TC) 
และ (ii) จ ำนวน NCI และ AT1 ที่ได้นับเป็น CET1 ตำมข้อ 1.1.1 (1) และ AT1 ตำมข้อ 1.1.2 (1) แล้ว 
ทั้งนี้ จ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ดังกล่ำว เท่ำกับร้อยละ 11 
ของสินทรัพย์เสี่ยง 

ทั้งนี้ NCI AT1 และ T2 ที่สำมำรถนับเป็น TC ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมลีักษณะ
ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

ก. เป็น NCI ที่เกิดจำกกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมกำรก ำกับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน หรือ AT1 ของบริษัทลูก6 ที่น ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมกำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงนิหรือ T2 ของบริษัทลูก6 ที่น ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมกำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

ข. เข้ำเงื่อนไขเป็นรำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 AT1 หรือ T2 แลว้แต่กรณี 
เช่นเดียวกับกรณขีองธนำคำรพำณิชย์ 

ค. เป็น NCI AT1 หรือ T2 ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทแม่1 

ในกำรค ำนวณหำ Surplus TC ให้ค ำนวณตำมสูตร ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

โดย TC Proportion =  

 

CET1 + AT1 + T2 = มูลค่ำ CET1 และ AT1 และ T2 ที่สำมำรถนับเป็น TC ซึ่งเข้ำลักษณะ
ตำมวรรค 2 ที่กล่ำวข้ำงต้น 

Subsidiary TC Capital = จ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำง 
 ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร กับ 
 ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงินรวม 

TC ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก 

TC ทั้งสิ้นของบริษัทลูก 

CET1 + AT1 + T2 
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ทั้งนี ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (NCI) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มลีักษณะเป็นกำรควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ เช่น มีสัญญำร่วมลงทุน
ทีแ่สดงถึงเจตนำดังกล่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ ธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทแม่สำมำรถนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (NCI) ดังกล่ำวเป็นเงินกองทุนทั้งจ ำนวนได้ 
เมื่อได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยัง 
ฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

1.2.2 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) 

General Provision (เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติทั้งหมด 
แต่ไม่รวมถึงเงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนที่นับเป็น Specific Provision แล้ว) ที่บริษัทในกลุ่ม 
Solo Consolidation และบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ได้กันไว้ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน หรือตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัทนั้น หรือตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ให้น ำมำนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ ทั้งนี้ บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation จะต้องได้รับ
อนุญำตในหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของแต่ละบริษัทจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยก่อน 
โดยให้บริษัทแมท่ ำหนังสือขออนุญำตพร้อมชี้แจงรำยละเอียดวิธีกำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของแต่ละ
บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation มำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่
ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

1.2.3 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 

ให้หักรำยกำรตำม (1) – (3) ต่อไปนี้ ก่อนรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทำง
กำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน2 เฉพำะกรณีที่
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งก ำหนดให้
น ำผลรวมของเงินลงทุนดังกล่ำวมำเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่  1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้ำของสุทธิ (Net common equity tier 1) โดยให้น ำเฉพำะสว่นที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ Net common 
equity tier 1 ไปหักออกจำกเงินกองทุน 

(1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูก
น ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 ถือตรำสำรที่นับเป็น T2 ของสถำบันกำรเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักเงินลงทุนในตรำสำรนั้นออกจำก T2 ของกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำน
ก ำกับดูแล เพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำรระยะสั้นในตลำดที่มีสภำพคล่องสูง 
หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์
ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing โดยปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทย
พิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณดีังต่อไปนี้ 
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 (1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนที่ถือ
ตรำสำรดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพ่ือกำรค้ำ  

 (1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะส่วนที่ลงทุน
ในตราสารที่นับเป็น T2 ของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืนตามสัดส่วนของรายการ
หนี้สินจากสัญญาประกนัภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน4ตอ่ผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ได้
จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่ต้องการใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงนิ สายนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน    

 ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำรเป็นรำยกรณี 
หำกพบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิตถือตรำสำรดังกล่ำว
ในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับกรณีอ่ืนให้บริษัทแมท่ ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี ทั้งนี้ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน 

(2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูก
น ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เช่น 
เป็นผู้ออกตรำสำรประเภท credit linked note หรือผู้ขำย credit default swap ที่มีสินทรัพย์อ้ำงอิง
เป็นตรำสำรที่นับเป็น T2 ของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หัก
จ ำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก T2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของ
กำรท ำธุรกรรม 

(3) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูก
น ำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน 
(bond / equity derivatives) ที่อ้ำงอิงตรำสำรที่นับเป็น T2 ของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักจ ำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก T2 ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของกำรท ำธุรกรรม ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนตลำด (Market derivatives) 

รำยกำรใดที่ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก่อนนับเข้ำเป็นเงินกองทุน ให้ใช้หลักกำรดังกล่ำวกับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

รำยกำรแต่ละประเภทที่นับเข้ำเป็น CET1  T1  T2 หรือหักออกจำกเงินกองทุน ให้นับเข้ำ
หรือหักออกตำมงวดระยะเวลำที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของ
เงินกองทุนส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้ 
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1. รำยกำรตำมข้อ 1.1.1 (1) ข้อ 1.1.2 (1) และข้อ 1.2.1 ให้ทยอยหักจ ำนวนของส่วนที่
เกินกว่ำจ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (Surplus CET1) และบุคคลภำยนอกส ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Surplus T1) และ
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกส ำหรับเงินกองทุนทั้งสิ้น (Surplus TC) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป โดยในระยะเวลำ 5 ปีแรก ให้ทยอยหักในอัตรำร้อยละ 20 ร้อยละ 40 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ต่อปี ตำมล ำดับ 

2. รำยกำรดังต่อไปนี้ให้นับเข้ำหรือหักออกตำมงวดระยะเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 

รายการ ทันที ทุกไตรมาส 
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
รำยกำรของบริษัทลูกทีป่ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณชิย์เฉพำะ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่สำมำรถนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข้อ 1.1.1 (1)) 

 √ 

รายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
(1) ผลก ำไร (ขำดทนุ) ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่

ยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 
(cash flow hedge reserve) 

(1.1) ส่วนของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทแม่ 
(1.2) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

  
 
 
√ 
√ 

(2) เงินลงทนุในตรำสำรทนุรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของของ
สถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกกำรถือหุ้นไขว้กัน
ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กับบรษิัทที่ท ำธุรกิจทำงกำรเงนิหรือธุรกิจสนับสนุน 
รวมถึง เงินลงทนุในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่ำว และ
เงินลงทนุในตรำสำรทนุ รวมถึง เงินลงทนุในใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (ข้อ 1.1.1 (2)) 

√  

(3) มูลค่ำของตรำสำรทุนอ้ำงอิงที่นับเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน 
กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทำงกำรเงนิด้ำนตรำสำรทุน (equity derivatives) 
(ข้อ 1.1.1 (2)) 

√  

1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 
(1) รำยกำรของบริษัทลูกเฉพำะส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม

และบุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำง
กำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงนิ (ข้อ 1.1.2 (1)) 

 √ 

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 
(1) เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเปน็เงินกองทนุ 

ชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินอ่ืน นอกจำกกำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ไขว้กันระหว่ำงธนำคำรพำณชิยก์ับบริษัทที่ท ำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธุรกิจ

√  
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รายการ ทันที ทุกไตรมาส 
สนับสนุน และเงินลงทุนทีน่ับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนอ่ืน (ข้อ 1.1.2 (2)) 

(2) มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงที่นับเข้ำเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เปน็ตรำสำรทำงกำรเงนิของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน 
(bond / equity derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำยข้อตกลงรับประกัน 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (credit derivatives) (ข้อ 1.1.2 (2)) 

√  

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 
(1) รำยกำรของบริษัทลูกเฉพำะส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุมและ

บุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
(ข้อ 1.2.1) 

 √ 

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 
(1) เงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของ

สถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืนนอกจำกกำรถือตรำสำรทำง
กำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กันระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์และบริษัท
ที่ท ำธรุกิจทำงกำรเงนิและธรุกิจสนับสนุน และเงินลงทนุในตรำสำรทำงกำรเงิน 
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอ่ืน  
(ข้อ 1.2.3) 

√  

(2) มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงที่นบัเข้ำเป็นเงนิกองทุน 
ชั้นที่ 2 ของสถำบันกำรเงนิอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผู้ซื้อ
อนุพันธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน (bond / equity 
derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำยข้อตกลงรับประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
(credit derivatives) (ข้อ 1.2.3) 

√  

ทั้งนี้ หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องกำรใช้งวดระยะเวลำกำรนับเข้ำหรือหักออกจำก
เงินกองทุนของรำยกำรตำมข้อ 1.1 (1.1) และ (1.2) ในตำรำงข้ำงต้นเช่นเดียวกับงวดระยะเวลำกำรนับเข้ำ
หรือหักออกจำกเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Solo basis ในส่วนของก ำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือตำมข้อบังคับของธนำคำรพำณิชย์ก็สำมำรถท ำได้ 
เช่น นับเข้ำหรือหักออกทุกงวด 6 เดือน แต่ต้องใช้งวดระยะเวลำดังกล่ำวในกำรนับเข้ำหรือหักออกจำก
เงินกองทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
เพ่ิมเติมในภำยหลังได้ ทั้งโดยเป็นกำรทั่วไปและเป็นรำยกรณี 

2. องค์ประกอบเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

องค์ประกอบเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแบ่งออกเป็นกลุ่ม Solo Consolidation 
และกลุ่ม Full Consolidation โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนและรำยกำรหักจำกเงินกองทุน
ตำมท่ีก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลด้ำนเงินกองทุนและ
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กำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องส ำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.1 รายการหักจากเงินกองทุน โดยให้หักออกจำกเงินกองทุนกลุ่มท้ังจ ำนวน 

(1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกน ำมำหัก
ออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 ถือตรำสำรทุนหรือตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็น
เงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอ่ืน ให้หักเงินลงทุนใน
ตรำสำรนั้นออกจำกเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท
ตำมที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนก ำกับดูแล เพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำร
ระยะสั้นในตลำดที่มีสภำพคล่องสูง หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์
ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing 
โดยปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนที่ถือตรำสำร
ดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพ่ือกำรค้ำ 

 (1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ส าหรับจ่ายช าระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะส่วนที่ลงทุน
ในตราสารทุนหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอ่ืนตามสัดส่วนของรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน4

ต่อผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่
ต้องการใช้วิธีอ่ืนใดนอกเหนอืจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ให้บริษัทแม่ท าหนังสือขออนุญาต
มายังฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

 ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำรเป็นรำยกรณี หำกพบว่ำ
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิตถือตรำสำรดังกล่ำวในจ ำนวน
ที่มีนัยส ำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับกรณีอ่ืนให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

(2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่จัดท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน เป็นผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เช่น เป็นผู้ออกตรำสำรประเภท credit linked note 
หรือผู้ขำย credit default swap ที่มีสินทรัพย์อ้ำงอิงเป็นตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุน
ของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน ให้หักจ ำนวนเงินตำมสัญญำ (notional amount) 
ของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำกเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของกำรท ำธุรกรรม 
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(3) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่จัดท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน (bond / equity derivatives) ที่อ้ำงอิง
ตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนที่นับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน 
ให้หักจ ำนวนเงินตำมสัญญำ (notional amount) ของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำกเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน ตั้งแต่วันแรกของกำรท ำธุรกรรม 

(4) เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย
และธุรกิจประกันชีวิตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

(5) เงนิลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนอกเหนือจำกเงินลงทุนตำม
ข้อ (4) ที่บริษัทแม่ถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(6) เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่บริษัทแม่ถือหุ้นทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ยกเว้น เงินลงทุน
ในบริษัทดังต่อไปนี้ 

(6.1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันกำรเงินและระบบสถำบนักำรเงินโดยรวม เช่น บริษัท ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด บรษิัท เนชั่นแนล 
ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จ ำกัด บริษัท S.W.I.F.T และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

(6.2) บริษัทที่ได้มำจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ กำรช ำระหนี้ กำรบังคับ
ช ำระหนี้ หรือกำรประกันกำรให้สินเชื่อที่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  

(6.3) บริษัทที่อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

ทั้งนี้ เงินลงทุนตำมข้อ (4) – (6) ให้หักออกจำกเงินกองทุนกลุ่มด้วยมูลค่ำเงินลงทุน
ตำมวิธีทีม่ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
โดยพิจำรณำจ ำนวนหุ้นที่สถำบันกำรเงินหรือบริษัทแม่ถือทำงตรงและทำงอ้อมรวมกัน ทั้งนี้ เงินลงทุน
ในบริษัทใดที่ถูกหักออกจำกเงินกองทุนแล้ว ไม่ต้องน ำเงินลงทุนที่บริษัทนั้นไปลงทุนในบริษัทอ่ืน ๆ มำหัก
ออกจำกเงินกองทุนอีก 

2.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling interest : NCI) ที่เกิดจำก
กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมกำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ให้นับเป็นเงินกองทุนได้เฉพำะ NCI 
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำบันกำรเงินหรือบริษัทแม่ โดยนับเป็นเงินกองทุนและหักรำยกำรที่ต้องน ำมำหัก
ออกจำกเงินกองทุน ตำมหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน 

รำยกำรที่นับเข้ำเป็นเงินกองทุนหรือหักออกจำกเงินกองทุน ให้นับเข้ำหรือหักออกตำม
งวดระยะเวลำที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำดว้ยหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลด้ำนเงินกองทุน
และกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องส ำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับรำยกำรตำม
ข้อ (1) – (6) ให้หักออกจำกเงินกองทุนทันที 
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เอกสารแนบ 1.1 

ตัวอย่างการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน  
ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 

1. กรณีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ 

 

การจัดท างบการเงินรวมจะจัดท าเฉพาะส าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนทีธ่นาคารพาณิชย์มีอ านาจควบคุมกิจการเท่านั้น จากตัวอย่าง
ข้างต้น 

 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) บริษัทลีสซิ่ง 
บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทแฟ็กเตอริง (ถือหุ้น 40% แต่มีอ านาจควบคุม
กิจการ) และบริษัทบัตรเครดิต (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทลีสซิ่งและบริษัทเช่าซื้อรวม 60%) 

 บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทโรงแรม เนื่องจาก 
บริษัทประกันชีวิต แม้จะประกอบธุรกิจทางการเงิน แตธ่นาคารพาณิชย์ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ ส่วนบริษัท
โรงแรม เป็นการประกอบธุรกิจอ่ืนที่ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนเกินร้อยละ 10 ซ่ึงธนาคารพาณิชย์
จะต้องลดการถือหุ้นลง 

  

แฟ็กเตอริง 

(มีอ านาจควบคุม) 
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ตัวอย่างข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จะน ามาใช้ประกอบ 
การจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(หน่วย : ลบ.) 

ธนาคารพาณิชย์  เทคโนโลยี 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนใน1 หน้ีสิน 40,000  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 50 หน้ีสิน 300 
บบส. 1,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,000  สินทรัพย์อื่น 450 ส่วนของผู้ถือหุ้น 200 
ลีสซ่ิง 750    500 500 
เช่าซ้ือ 180        
เทคโนโลยี 110    บัตรเครดิต 
ประกันวินาศภัย 1,040    สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ประกันชีวิต 300    สินทรัพย์ 1,500 หน้ีสิน 800 
แฟ็กเตอริง 160      ส่วนของผู้ถือหุ้น 700 
โรงแรม 75    1,500 1,500 

สินทรัพย์อื่น 46,385        
50,000 50,000  แฟ็กเตอริง 

     สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริหารสินทรัพย์ (บบส.)  สินทรัพย์ 700 หน้ีสิน 300 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    ส่วนของผู้ถือหุ้น 400 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 10 หน้ีสิน 9,000  700 700 
รอการตัดบัญชี  ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,000      
สินทรัพย์อื่น 9,990    ประกันวินาศภัย 

10,000 10,000  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
   สินทรัพย์ 5,000 หน้ีสิน 3,400 

ลีสซิ่ง   ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,600 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,000 5,000 

เงินลงทุนในบัตรเครดิต 140 หน้ีสิน 1,500      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 10 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,000  ประกันชีวิต 
รอการตัดบัญชี     สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
สินทรัพย์อื่น 2,350    สินทรัพย์ 15,000 หน้ีสิน 13,000 

2,500 2,500    ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000 
     15,000 15,000 

เช่าซื้อ      
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  โรงแรม 

เงินลงทุนในบัตรเครดิต 280 หน้ีสิน 700  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 20 ส่วนของผู้ถือหุ้น 300  สินทรัพย์ 800 หน้ีสิน 500 
รอการตัดบัญชี       ส่วนของผู้ถือหุ้น 300 
สินทรัพย์อื่น 700    800 800 

1,000 1,000    

                                                 
1 แสดงดว้ยราคาตามวิธีส่วนไดเ้สีย ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทประกันชีวติที่แสดงด้วยราคาตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
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การให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(หน่วย : ลบ.) 

บริษัทท่ีให้สินเชื่อ / 
ลงทุน /  

ก่อภาระผูกพัน 

บริษัททีไ่ด้รับสินเชื่อ /  
ลงทุน / ภาระผูกพัน 

เงินลงทุน เงินให้
สินเชื่อ 

ภาระ
ผูกพัน 

รวม 
ชื่อบริษัท ส่วนของผู้ถือหุน้ ร้อยละ จ านวนเงิน 

ธนาคารพาณิชย ์ บบส. 1,000 100 1,000   1,000 

ธนาคารพาณิชย ์ ลีสซิ่ง 1,000 75 750   750 

ธนาคารพาณิชย ์ เช่าซื้อ 300 60 180 500 20 700 

ธนาคารพาณิชย ์ เทคโนโลย ี 200 55 110   110 

ลีสซิ่ง บัตรเครดติ 700 20 140 50  190 

เช่าซื้อ บัตรเครดติ 700 40 280   280 

ธนาคารพาณิชย ์ ประกันวินาศภัย 1,600 65 1,040   1,040 

ธนาคารพาณิชย ์ แฟ็กเตอริง 400 40 160   160 

ธนาคารพาณิชย ์ ประกันชีวิต 2,000 15 300   300 

ธนาคารพาณิชย ์ โรงแรม 300 25 75   75 

สมมติฐานเพิ่มเติมประกอบการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 สินทรัพย์อื่นของธนาคารพาณิชย์ และสินทรัพย์และสินทรัพย์อื่นของบริษัทลูก มีน้ าหนัก
ความเสี่ยงที่ร้อยละ 100 

 รายการระหว่างกันมีเพียงเงินลงทุน และเงินให้สินเชื่อเท่านั้น 

 รายการในส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพียงทุนและก าไรสะสม ซึ่งมีคุณสมบัติในการนับเป็น
เงินกองทุน CET1 ได้ 

 บริษัทประกันชีวิตไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.1 กลุ่ม Solo Consolidation 

ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท างบการเงินรวมกับบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือ
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ
ค านวณเงินกองทุน ดังนี้ 

บริษัท แนวทางการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน 

บบส. / ลีสซิ่ง จัดท างบการเงินรวมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อค านวณเงินกองทุนในระดับ Solo Consolidation 

เช่าซื้อ / เทคโนโลยี / 
บัตรเครดติ 

ไมต่้องจดัท างบการเงินรวมในระดับ Solo Consolidation เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุม่ Full Consolidation 
แต่ใหน้ าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแต่ละบริษัทไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 
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บริษัท แนวทางการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน 

ประกันวินาศภยั / 
ประกันชีวิต / 
แฟ็กเตอริง 

ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม เนื่องจาก 
 บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัทท่ีได้รับการยกเว้นไมต่้องน ามาจัดท า 

งบการเงินรวม ตามหลักเกณฑ์การค านวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 บริษัทแฟ็กเตอริง เป็นบริษัทท่ีธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย 

ได้แล้วท้ังหมด 
แต่ให้น าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทุกบริษัทไปรวมค านวณ Threshold deduction โดยน าเงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไปค านวณเปรยีบเทียบกับ 10% Net CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ในระดับ Solo Consolidation โดยส่วนท่ีเกินกว่า 10% Net CET1 ให้น าไปหักออกจากเงินกองทุน 
CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับ Solo Consolidation และส่วนท่ีไม่เกิน 10% Net CET1 
ให้น าไปค านวณสินทรัพยเ์สีย่งโดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงท่ีร้อยละ 250 เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุน 
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินทีธ่นาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

โรงแรม ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทนุของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอื่น 
ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินหรือธรุกิจสนับสนุนท่ีธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น แต่ใหน้ าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงโดยใช้น้ าหนัก
ความเสีย่งท่ีร้อยละ 1250 

1.1.1 การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation 

จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน สามารถจัดท างบการเงินรวมได้ตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย : ลบ.) 

 
ธนาคาร
พาณิชย ์

บบส. ลีสซิ่ง รวม รายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย ์ 50,000 10,000 2,500 62,500  1,750 (1) 60,750 
 

หนี้สิน 40,000 9,000 1,500 50,500 - - 50,500 

ส่วนของผู้ถือหุ้น* 10,000 1,000 1,000 12,000 2,000 (2)  10,000 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ      250 (3) 250 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       60,750 

* เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไมร่วมส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ 

รายละเอียดการค านวณรายการระหว่างกัน 

(1) ตัดรายการเงินลงทุนระหว่างกัน (สินทรัพย์) โดยใช้มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
(Equity) ใน บบส. และบริษัทลีสซิ่ง 

= เงินลงทุนใน บบส. + เงินลงทนุในบริษัทลีสซิ่ง 

= 1,000 + 750 = 1,750 
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(2) ตัดรายการส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างกัน 

= ส่วนของผู้ถือหุ้นใน บบส. + ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง 

= 1,000 + 1,000 = 2,000 

(3) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เกิดจากการท างบการเงินรวม 

= สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง 

= 25% x 1,000 = 250 

การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดท างบการเงินรวม 

Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000 

Cr. เงินลงทุน 1,750 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 250 

1.1.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation 

จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถค านวณเงินกองทุนได้ดังนี้ 

(1) เงินกองทุน CET1 

ก. เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก 

= 10,000 + NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้ 

= 10,000 + 0 = 10,000 ลบ. 

ทั้งนี้ NCI ส่วนที่สามารถนบัเปน็ CET1 ได้ = 0 เนื่องจาก NCI ที่สามารถนับเปน็ 
CET1 ได้ ต้องเป็น NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เท่านั้น 
ดังนั้น กรณขีองกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะไมมี่ NCI ส่วนที่สามารถนับ
เข้าเป็น CET1 ได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถน า NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation 
ไปใช้ในการพิจารณานับเข้าเป็น AT1 ได ้

ข. รายการปรับและรายการหัก ได้แก่ 

(i) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก บบส. และบริษัทลีสซิ่ง 

= 10 + 10  = 20 ลบ. 
  (ii) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนทีไ่ม่ได้
จัดท างบการเงินรวม ซึ่งสามารถค านวณ2 ได้ดังนี้ 

                                                 
2  เป็นส่วนของการค านวณ Threshold deduction โดยสามารถอ้างอิงรายละเอียดการค านวณเพิ่มเตมิได้จากประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศ 
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= ผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวในส่วนที่เกินกว่า 10% Net CET1 

= (เงินลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย + เงินลงทุนในบริษัทประกันชีวิต + 
เงินลงทุนในบริษัทแฟ็กเตอริง) – 10% × (CET1 จากข้อ ก. – รายการหัก CET1 ซึ่งคือ สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของ บบส. และบริษัทลีสซิ่งจากข้อ ข.(i)) 

= (1,040 + 300 + 160) – [10% x (10,000 - 20)] 

= 1,500 – 998 = 502 ลบ. 

ค. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก (ข้อ ก.) – รายการปรับ
และรายการหัก (ข้อ ข.) 

= 10,000 – 20 – 502 = 9,478 ลบ. 

(2) เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1 และ
เงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation โดยกรณีนี ้CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่น ามาจัดท างบการเงินรวมทีส่ามารถนับเป็น T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการของ
บริษัทลีสซิ่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 (ถือเพียงร้อยละ 75) 

ก. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 1.1.2 (1) ค. 

= 9,478 ลบ. 

ข. เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation คือ T1 หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่
เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จ านวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 ของกลุ่ม 
Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 

(i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary T1 Capital) 

= จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสีย่งของบรษิัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงนิรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

= 8.5% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง3 

= 8.5% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)] = 211.65 ลบ. 

                                                 
3 จากตัวอย่างนี้ก าหนดใหส้ินทรัพยเ์สี่ยงของบริษัทลูกมีน้ าหนักความเสี่ยงท่ีร้อยละ 100  
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(ii) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) 

 

= 25% x (1,000 – 211.65) = 197.09 ลบ. 

ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation จึงเท่ากับ 

= T1 – Surplus T1 – NCI ที่นับเป็น CET1 แล้ว 

= (25% x 1,000) – 197.09 – 0 = 52.91 ลบ. 

ค. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 1.1.2 (2) ก. + 
เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 1.1.2 (2) ข. 

= 9,478 ลบ. + 52.91 ลบ. = 9,530.91 ลบ. 

(3) เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Solo Consolidation 

เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Solo Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน T1 และ
เงินกองทุน T2 ของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation โดยกรณีนี้ T1 และ T2 ของบริษัทลูกท่ีน ามา
จัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น TC ของกลุ่ม Solo Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการของ
บริษัทลีสซิ่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 (ถือเพียงร้อยละ 75) 

ก. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 1.1.2 (2) ค. 

= 9,530.91 ลบ. 

ข. เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation คือ TC หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่เกินกว่า
จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จ านวน NCI และ AT1 ที่ได้นับเป็น CET1 
และ AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 
 
 

CET1+AT1 
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(i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary TC Capital) 

= จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษทัลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสีย่งของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

= 11% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง3 

= 11% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)] = 273.90 ลบ. 

(ii) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) 

 

= 25% x (1,000 – 273.90) = 181.53 ลบ. 

ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation จึงเท่ากับ 

= TC – Surplus TC – NCI และ AT1 ที่นับเป็น CET1 และ AT1 แล้ว 

= (25% x 1,000) – 181.53 – 52.91 = 15.56 ลบ. 

ค. เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 1.1.2 (3) ก. + 
เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 1.1.2 (3) ข. 

= 9,530.91 ลบ. + 15.56 ลบ. = 9,546.47 ลบ. 

1.1.3 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

 (1) น าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้
จัดท างบการเงินรวม ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET1 มาค านวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้ าหนัก
ความเสี่ยงร้อยละ 2504 (ข้อมูลจากข้อ 1.1.2 (1) ข. (ii)) 
 
 

                                                 
4  ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพยเ์สีย่งด้านเครดิตส าหรับ

ธนาคารพาณิชยโ์ดย Standardised Approach (วิธี SA) 

CET1+AT1
+T2 
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  = [10% x (10,000 – 20)] x 250%  

  = 998 x 250%   = 2,495 ลบ. 

 (2) น าเงินลงทุนในโรงแรมซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
มาค านวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 12502 

  = 75 x 1250%   = 937.50 ลบ. 

 (3) น าสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation ในส่วนที่นอกเหนือ 
จากข้อ (1)  และข้อ (2) มาพิจารณาน้ าหนักความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้ก าหนดให้สินทรัพย์ประเภทอ่ืน
มีน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100  

  = [(60,750 – 1,040 – 300 - 160 – 75 – 20) x 100%] + (20 x 0%) 

  = 59,155 ลบ. 

  (4) น ารายการภาระผูกพันจ านวน 20 ลบ. มาค านวณค่าแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) และน้ าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้ก าหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ท าสัญญากับคู่สัญญาที่มีน้ าหนักความเสีย่งเท่ากับร้อยละ 100 

   = 20 x 100% x 100% =  20 ลบ.  

  ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Solo Consolidation   

  =  2,495 + 937.50 + 59,155 + 20 = 62,607.50 ลบ. 

 1.1.4 การค านวณ BIS Ratio 

  น าเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Solo Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ของกลุ่ม Solo Consolidation = (9,546.47 / 62,607.50) x 100 = 15.25% 

1.2 กลุ่ม Full Consolidation 

ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดท างบการเงินรวมกับบริษัทลูกที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป ยกเว้น บริษัทประกันวินาศภัย (ส าหรับบริษัทประกันชีวิตตามตัวอย่างนั้นไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน) และค านวณเงินกองทุน ดังนี้ 

บริษัท แนวทางการค านวณเงินกองทุน 

บบส.  / ลีสซิ่ง  / เช่าซื้อ 
เทคโนโลยี / บัตรเครดิต  

จัดท างบการเงินรวมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อค านวณเงินกองทุนในระดับ Full Consolidation 

ประกันวินาศภยั  / 
ประกันชีวิต / แฟ็กเตอริง   

ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม เนื่องจาก 
 บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัททีไ่ด้รับการยกเว้นไมต่้องน ามา

จัดท างบการเงินรวม ตามหลักเกณฑ์การค านวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 บริษัทแฟ็กเตอริง เป็นบริษัทที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของจ านวนหุ้น 

ที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
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บริษัท แนวทางการค านวณเงินกองทุน 

แต่ให้น าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทุกบริษัทไปรวมค านวณ Threshold deduction โดยน า
เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไปค านวณเปรียบเทียบกับ 10% Net CET1 ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินในระดับ Full Consolidation โดยส่วนท่ีเกินกว่า 10% Net CET1 ให้น าไปหัก
ออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบั Full Consolidation และ 
ส่วนท่ีไม่เกิน 10% Net CET1 ให้น าไปค านวณสินทรัพยเ์สีย่ง โดยใช้น้ าหนักความเสีย่งท่ี 
ร้อยละ 250  เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์
ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

โรงแรม ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทนุของบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนท่ีธนาคารพาณชิย์ถือหุ้นเกินกว่า 10% 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทน้ัน แต่ใหน้ าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงโดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงท่ีร้อยละ 1250 

1.2.1 การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation 

จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน สามารถจัดท างบการเงินรวมได้ตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย : ลบ.) 

 
ธนาคาร
พาณิชย ์

บบส. ลีสซ่ิง เช่าซ้ือ เทคโนโลยี บัตรเครดิต รวม 
รายการ 

ระหว่างกัน 
งบการเงิน

รวม 

สินทรัพย ์ 50,000 10,000 2,500 1,000 500 1,500 65,500  3,010 (1) 62,490 
 

หนี้สิน 40,000 9,000 1,500 700 300 800 52,300 550 (2) - 51,750 

ส่วนของผู้ถือหุ้น* 10,000 1,000 1,000 300 200 700 13,200 3,200 (3)  10,000 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 

        740 (4) 740 

รวมหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุน้ 

         62,490 

 * เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไมร่วมส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ 

 รายละเอียดการค านวณรายการระหว่างกัน 

(1) ตัดรายการเงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน (สินทรัพย์) โดยใช้มูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity) ใน บบส. บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี  และบริษัทบัตรเครดิต 

 = (เงินลงทุนใน บบส. + เงินลงทุนในบริษัทลีสซิ่ง + เงินลงทุนในบริษัทเช่าซื้อ +  
เงินลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี + เงินลงทุนในบริษัทบัตรเครดิต) + (เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ +  
เงินให้กู้ยืมของบริษัทลีสซิ่ง) 
 =  [1,000 + 750 + 180 + 110 + (140 + 280)] + (500 + 50) = 3,010 
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(2) ตัดรายการหนี้สินระหว่างกัน  

 = เงินกู้ยืมของบริษัทเช่าซื้อ + เงินกู้ยืมของบริษัทบัตรเครดิต  

  =  500 + 50  =  550 

(3) ตัดรายการส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างกัน 

  =  ผลรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลูก = 1,000 + 1,000 + 300 + 200 + 700 

   =  3,200 

 (4) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเกิดจากการท างบการเงินรวม 

  = (สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง) + (สัดส่วนของ NCI x ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในบริษัทเช่าซื้อ) + (สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยี) + (สัดส่วนของ NCI 
x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทบัตรเครดิต) 

 = (25% × 1,000) + (40% × 300) + (45% × 200) + (40% × 700) = 740 

 การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดท างบการเงินรวม 

 Dr. เงินกู้ยืม  550 

  Cr. เงินให้กู้ยืม     550 

 Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,200 

  Cr. เงินลงทุน   2,460  

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม      740  

1.2.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่ม Full Consolidation 

จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถค านวณเงินกองทุนได้ดังนี้ 

(1) เงินกองทุน CET1 

ก. เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก  

= 10,000 + NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้  

= 10,000 + 0 = 10,000 ลบ.  

ทั้งนี้ NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้ = 0 เนื่องจาก NCI ที่สามารถนับ
เข้าเป็น CET1 ได้ ต้องเป็น NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม Full Consolidation ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์เท่านั้น ดังนั้น กรณีของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะไม่มี NCI 
ส่วนที่สามารถนับเข้าเป็น CET1 ได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถน า NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม 
Full Consolidation ไปใช้ในการพิจารณานับเข้าเป็น AT1 ได ้ 
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ข. รายการปรับและรายการหัก ได้แก่  

(i) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาก บบส. บริษัทลีสซิ่ง และบริษัท 
เช่าซื้อ = 10 + 10 + 20 = 40 ลบ. 

(ii) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบริษัทเทคโนโลยี = 50  ลบ. 

(iii) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10  
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้
จัดท างบการเงินรวม ซึ่งสามารถค านวณ2 ได้ดังนี้ 

= ผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวในส่วนที่เกินกว่า 10% Net CET1 

= (เงินลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย + เงินลงทุนในบริษัทประกันชีวิต + 
เงินลงทุนในบริษัทแฟ็กเตอริง) – 10% × (CET1 จากข้อ ก. – รายการหัก CET1 ซึ่งคือ สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของ บบส. บริษัทลีสซิ่ง และบริษัทเช่าซื้อ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบริษัท
เทคโนโลยีจากข้อ ข.(i) และ (ii)) 

= (1,040 + 300 + 160) – [10% × (10,000 - 40 - 50)]  

= 1,500 - 991  =   509 ลบ. 

ค. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full consolidation  

=  เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก (ข้อ ก.) - รายการ
ปรับและรายการหัก (ข้อ ข.) 

=  10,000 - 40 - 50 - 509  =  9,401 ลบ. 

(2) เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1 
และเงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการของ
บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทบัตรเครดิตเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูกท่ีอยู่
ในกลุ่ม Full Consolidation ที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100  

ก. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 1.2.2 (1) ค. 

= 9,401 ลบ. 

ข. เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation คือ T1 หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่
เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จ านวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 
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ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 
  (i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation 
buffer (Subsidiary T1 Capital)  

 =  จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงนิรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 
Subsidiary T1 
Capital 

= 8.5% x [(2,490 x 100%) 
+ (10 x 0%)]3 
= 211.65 

= 8.5% x [(980 x 100%) 
+ (20 x 0%)]3  
= 83.30 

= 8.5% x [(450 x 
100%) + (50 x 0%)]3 
= 38.25 

= 8.5% x (1,500 x 
100%)3 
= 127.50 

 = 211.65 + 83.30 + 38.25 + 127.50 = 460.70 ลบ. 

  (ii) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) 

 

 บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 
Surplus T1 = 25% x (1,000 -211.65) 

= 197.09 
= 40% x (300 – 83.30) 
= 86.68 

= 45% x (200  – 38.25) 
= 72.79 

= 40% x (700 – 127.50) 
= 229.00 

  = 197.09 + 86.68 + 72.79 + 229 = 585.56 ลบ. 

 ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation จึงเท่ากับ 

 = T1 – Surplus T1 – NCI ที่นับเป็น CET1 แล้ว 

 = [(25% x 1,000) + (40% x 300) + (45% x 200) + (40% x 700)] – 
585.56 – 0 

 = 740 – 585.56 = 154.44 ลบ. 

ค. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 1.2.2. (2) ก. + 
เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 1.2.2 (2) ข. 

 = 9,401 + 154.44 = 9,555.44 ลบ. 
 

CET1+AT1 
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(3) เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation 

เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน T1 
และเงินกองทุน T2 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ T1 และ T2 ของบริษัทลูก 
ที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น TC ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการ
ของบริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทบัตรเครดิตเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูก 
ที่อยู่ในกลุ่ม Full Consolidation ที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 

ก. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 1.2.2 (2) ค. 

= 9,555.44 ลบ. 

ข. เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Full Consolidation 

T2 ของกลุ่ม Full Consolidation คือ TC หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่เกินกว่า
จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จ านวน NCI และ AT1 ทีไ่ด้นับเป็น CET1 
และ AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 

(i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary TC Capital)  

 =  จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสีย่งของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 
Subsidiary TC 
Capital 

= 11% x [(2,490 x 100%) 
+ (10 x 0%)]3 
= 273.90 

= 11% x [(980 x 100%) 
+ (20 x 0%)]3 
= 107.80 

= 11% x [(450 x 
100%) + (50 x 0%)]3 
= 49.50 

= 11% x (1,500 x 
100%)3 
= 165.00 

 = 273.90 + 107.80 + 49.50 + 165.00 = 596.20 ลบ. 

(ii)  จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) 

 
 บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 

Surplus TC = 25% x (1,000 – 273.90) 
= 181.53 

= 40% x (300 – 107.80) 
= 76.88 

= 45% x (200 – 49.50) 
= 67.73 

= 40% x (700 – 165) 
= 214.00 

CET1+AT1
+T2 
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= 181.53 + 76.88 + 67.73 + 214.00 = 540.14 ลบ. 

 ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น T2 ของกลุ่ม Full Consolidation จึงเท่ากับ 

 =  TC – Surplus TC – NCI และ AT1 ที่นับเป็น CET1 และ AT1 แล้ว 

 = [(25% x 1,000) + (40% x 300) + (45% x 200) + (40% x 700)] – 
540.14 – 154.44 

 = 740 – 540.14 – 154.44 = 45.42 ลบ. 

ค. เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 1.2.2 (3) ก. + 
เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 1.2.2 (3) ข.  

= 9,555.44 ลบ. + 45.42 ลบ. = 9,600.86 ลบ. 

1.2.3 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

 (1) น าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้
จัดท างบการเงินรวม ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET1 มาค านวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้ าหนัก
ความเสี่ยงร้อยละ 250 (ข้อมูลจากข้อ 1.2.2 (1) ข. (iii)) 

  = [10% x (10,000 – 40 – 50)] x 250% 

  = 991 x 250% = 2,477.50 ลบ. 

 (2) น าเงินลงทุนในโรงแรมซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
มาค านวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 1250 

  = 75 x 1250%   = 937.50 ลบ. 

 (3) น าสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ในส่วนที่นอกเหนือ 
จากข้อ (1) และข้อ (2) มาพิจารณาน้ าหนักความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้ก าหนดให้สินทรัพย์ประเภทอ่ืน
มีน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100  

  = [(62,490 - 1,040 – 300 - 160 – 75 – 90) x 100%] + (90 x 0%) 

  = 60,825 ลบ. 

 (4) น ารายการภาระผูกพันจ านวน 20 ลบ. มาค านวณค่าแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) และน้ าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้ก าหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ท าสัญญากับคู่สัญญาที่มีน้ าหนักความเสีย่งเท่ากับร้อยละ 100 

  = 20 x 100% x 100%  = 20 ลบ.  
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 ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Full Consolidation   

 =  2,477.50 + 937.50 + 60,825 + 20 =  64,260 ลบ. 

 1.2.4 การค านวณ BIS Ratio 

  น าเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Full Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ของกลุ่ม Full Consolidation = (9,600.86 / 64,260) x 100 = 14.94% 
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2. กรณีบริษัทแม่เป็นนิติบุคคลอ่ืน 
 

 

การจัดท างบการเงินรวมจะจัดท าเฉพาะส าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทแม่มีอ านาจควบคุมกิจการเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้น 

 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) 
บริษัทลีสซ่ิง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทแฟ็กเตอริง (ถือหุ้น 40% แต่มี
อ านาจควบคุมกิจการ) และบรษิัทบัตรเครดิต (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทลีสซิ่งและบริษัทเช่าซื้อรวม 60%) 

 บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทโรงแรม เนื่องจาก 
บริษัทประกันชีวิต แม้จะประกอบธุรกิจทางการเงิน แตบ่ริษัทแม่ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ ส่วนบริษัท
โรงแรม เป็นการประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่อนุญาตให้บริษัทแม่ลงทุนเกินร้อยละ 10 ซ่ึงบริษัทแม่จะต้องลด
การถือหุ้นลง 
 
 
 
 
 
 

บบส. 

เทคโนโลยี ประกันวินาศภัย แฟ็กเตอริง 

(มีอ านาจควบคุม) 
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ตัวอย่างข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จะน ามาใช้ประกอบ 
การจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีดังนี้ 
                          งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(หน่วย : ลบ.) 
นิติบุคคล  เทคโนโลยี 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 
เงินลงทุนใน5  หน้ีสิน 3,200  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 50 หน้ีสิน 300 

ธพ. 8,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,000  สินทรัพย์อื่น 450 ส่วนของผู้ถือหุ้น 200 
เช่าซื้อ 180    500 500 
เทคโนโลย ี 110        
ประกันวินาศภัย 1,040    บัตรเครดิต 
ประกันชีวิต 300    สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 
แฟ็กเตอริง 160    สินทรัพย ์ 1,500 หน้ีสิน 800 
โรงแรม 75      ส่วนของผู้ถือหุ้น 700 

สินทรัพย์อื่น 1,335    1,500 1,500 
11,200 11,200      

   แฟ็กเตอรงิ 
ธนาคารพาณิชย์  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้  สินทรัพย์ 700 หน้ีสิน 300 
เงินลงทุนใน  หน้ีสิน 40,000    ส่วนของผู้ถือหุ้น 400 

บบส. 1,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,000  700 700 
ลีสซิ่ง 750        

สินทรัพย์อื่น 48,250    ประกันวินาศภัย 
50,000 50,000  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 

   สินทรัพย ์ 5,000 หน้ีสิน 3,400 
บบส.    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,600 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้  5,000 5,000 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 10 หน้ีสิน 9,000    
รอการตัดบัญชี  ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,000  ประกันชีวิต 
สินทรัพย์อื่น 9,990    สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 

10,000 10,000  สินทรัพย ์ 15,000 หน้ีสิน 13,000 
     ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000 

ลีสซ่ิง  15,000 15,000 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้    

เงินลงทุนในบัตรเครดิต 140 หน้ีสิน 1,500  โรงแรม 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 10 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,000  สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 
รอการตัดบัญชี     สินทรัพย ์ 800 หน้ีสิน 500 
สินทรัพย์อื่น 2,350      ส่วนของผู้ถือหุ้น 300 

2,500 2,500  800 800 
     

เช่าซ้ือ    
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้    

เงินลงทุนในบัตรเครดิต 280 หน้ีสิน 700    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 20 ส่วนของผู้ถือหุ้น 300    
รอการตัดบัญชี       
สินทรัพย์อื่น 700      

1,000 1,000    

                                                 
5  แสดงด้วยราคาตามวิธีส่วนได้เสีย ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทประกันชีวิตที่แสดงด้วยราคาตามที่ก าหนดในมาตรฐาน 

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
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การให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(หน่วย : ลบ.) 

บริษัทที่ให้สินเชื่อ/
ลงทุน/ก่อภาระ

ผูกพัน 

บริษัทท่ีได้รับสินเชื่อ/ลงทุน/ 
ภาระผูกพัน 

เงินลงทุน เงินให้
สินเชื่อ 

ภาระ
ผูกพัน 

รวม 
ชื่อบริษัท ส่วนของผู้ถือหุน้ ร้อยละ จ านวนเงิน 

นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย์  10,000 80 8,000   8,000 

ธนาคารพาณิชย์  บบส. 1,000 100 1,000   1,000 

ธนาคารพาณิชย์  ลีสซิ่ง 1,000 75 750   750 

ธนาคารพาณิชย์  เช่าซื้อ    500 20 520 

นิติบุคคล เช่าซื้อ 300 60 180   180 

นิติบุคคล  เทคโนโลย ี 200 55 110   110 

ลีสซิ่ง บัตรเครดติ 700 20 140 50  190 

เช่าซื้อ บัตรเครดติ 700 40 280   280 

นิติบุคคล ประกันวินาศภัย 1,600 65 1,040   1,040 

นิติบุคคล แฟ็กเตอริง 400 40 160   160 

นิติบุคคล ประกันชีวิต 2,000 15 300   300 

นิติบุคคล โรงแรม 300 25 75   75 

สมมติฐานเพิ่มเติมประกอบการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 สินทรัพย์อ่ืนของนิติบุคคล สินทรัพย์และสินทรัพย์อ่ืนของธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทลูกอ่ืน ๆ  มีน้ าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 100 

 รายการระหว่างกันมีเพียงเงินลงทุน และเงินให้สินเชื่อเท่านั้น 

 รายการในส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพียงทุนและก าไรสะสม ซึ่งมีคุณสมบัติในการนับเป็น
เงินกองทุน CET1 ได้ 

 บริษัทประกันชีวิตไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.1 กลุ่ม Solo Consolidation 

บริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคลต้องจัดท างบการเงินรวมส าหรับธนาคารพาณิชย์กับบริษัทลูก 
ที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้น
โดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และค านวณเงินกองทุนดังนี้ 
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บริษัท แนวทางการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน 

บบส. / ลีสซิ่ง   จัดท างบการเงินรวมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อค านวณเงินกองทุนในระดับ Solo Consolidation 

บัตรเครดติ ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวมในระดับ Solo Consolidation เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation 
แต่ให้น าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแต่ละบริษัทไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

2.1.1 การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation 

จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน สามารถจัดท างบการเงินรวมได้ตามตาราง ดังนี้ 

(หน่วย : ลบ.) 

 
ธนาคาร
พาณิชย ์

บบส. ลีสซ่ิง รวม รายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

สินทรัพย ์ 50,000 10,000 2,500 62,500  1,750 (1) 60,750 
 

หนี้สิน 40,000 9,000 1,500 50,500 - - 50,500 

ส่วนของผู้ถือหุ้น* 10,000 1,000 1,000 12,000 2,000 (2)  10,000 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ      250 (3) 250 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       60,750 

 * เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไมร่วมส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ 

 รายละเอียดการค านวณรายการระหว่างกัน 

(1) ตัดรายการเงินลงทุนระหว่างกัน (สินทรัพย์) โดยใช้มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
(Equity) ใน บบส. และบริษัทลีสซิ่ง 

 = เงินลงทุนใน บบส. + เงินลงทุนในบริษัทลีสซิ่ง   

 =  1,000 + 750  =  1,750 

(2) ตัดรายการส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างกัน 

= ส่วนของผู้ถือหุ้นใน บบส. + ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง  

=  1,000 + 1,000  =  2,000 

(3) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เกิดจากการท างบการเงินรวม 

=  สัดส่วนของ NCI × ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง  

=  25% × 1,000  =  250 
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 การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดท างบการเงินรวม 

Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น  2,000 

Cr.  เงินลงทุน    1,750 

       ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม       250 

2.1.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation 

จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถค านวณเงินกองทุนได้ดังนี้ 

(1) เงินกองทุน CET1 

ก. เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก 

= 10,000 + NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้  

= 10,000 + 0 = 10,000 ลบ. 

ทั้งนี้  NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้ = 0 เนื่องจาก NCI ที่สามารถ
นับเข้าเป็น CET1 ได้ ต้องเป็น NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์เท่านั้น ดังนั้น กรณีท่ีบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation มิได้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
จะไม่มี NCI ส่วนที่สามารถนับเข้าเป็น CET1 ได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถน า NCI ของบริษัทลูก
ในกลุ่ม Solo Consolidation ไปใช้ในการพิจารณานับเข้าเป็น AT1 ได้  

ข. รายการปรับและรายการหัก ได้แก่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก 
บบส. และบริษัทลีสซิ่ง = 10 + 10 = 20 ลบ. 

ค. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation  

=  เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก (ข้อ ก.) - รายการปรับ
และรายการหัก (ข้อ ข.) 

=  10,000 - 20  =  9,980 ลบ. 

(2) เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1 
และเงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ได้จะมีเฉพาะ
รายการของบริษัทลีสซิ่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 
(ถือเพียงร้อยละ 75)  
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ก. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 2.1.2 (1) ค. 

= 9,980 ลบ. 

ข. เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation คือ T1 หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่
เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จ านวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 ของ
กลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 

(i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary T1 Capital) 

  = จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงนิรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

  = 8.5% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง 

  = 8.5% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)] = 211.65 ลบ. 

(ii)  จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) 

 

 = 25% x (1,000 – 211.65) =  197.09 ลบ. 

 ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation จึงเท่ากับ 

  = T1 – Surplus T1 – NCI ที่นับเป็น CET1 แล้ว 

  = (25% x 1,000) – 197.09 - 0 = 52.91 ลบ. 

ค. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 2.1.2 (2) ก. 
+ เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 2.1.2 (2) ข. 

= 9,980 ลบ. + 52.91 ลบ. =  10,032.91 ลบ. 

CET1+AT1 
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 (3) เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Solo Consolidation 

เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Solo Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน T1 
และเงินกองทุน T2 ของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation โดยกรณีนี้ T1 และ T2 ของบริษัทลูกที่
น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น TC ของกลุ่ม Solo Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการของ
บริษัทลีสซิ่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 (ถือเพียงร้อยละ 75) 

ก. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

=  เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 2.1.2 (2) ค. 

= 10,032.91 ลบ. 

ข. เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation 

T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation คือ TC หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่
เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จ านวน NCI และ AT1 ที่ได้นับเป็น 
CET1 และ AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 

(i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary TC Capital) 

 = จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (กรณีนีใ้ช้
ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 = 11% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง 

  = 11% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)] = 273.90 ลบ. 

(ii) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) 

 
 = 25% x (1,000 – 273.90) =  181.53 ลบ. 

 ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation จึงเท่ากับ 

  = TC – Surplus TC – NCI และ AT1 ที่นับเป็น CET1 และ AT1 แล้ว 

  = (25% x 1,000) – 181.53 – 52.91 = 15.56 ลบ. 
 

CET1+AT1
+T2 
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ค. เงินกองทุน TC ของกลุ่ม  Solo Consolidation 

 = เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 2.1.2 (3) ก. + 
เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Solo Consolidation ตามข้อ 2.1.2 (3) ข. 

 = 10,032.91 + 15.56 = 10,048.47 ลบ. 

2.1.3 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

 (1) น าสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation มาพิจารณาน้ าหนัก
ความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้ก าหนดให้สินทรัพย์ประเภทอ่ืนมีน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100  

  = [(60,750 – 20) x 100%] + (20 x 0%) = 60,730 ลบ. 

 (2) น ารายการภาระผูกพันจ านวน 20 ลบ. มาค านวณค่าแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) และน้ าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้ก าหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ท าสัญญากับคู่สัญญาที่มีน้ าหนักความเสีย่งเท่ากับร้อยละ 100 

 = 20 x 100% x 100% = 20 ลบ.  

 ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Solo Consolidation   

 =  60,730 + 20   = 60,750 ลบ. 

 2.1.4 การค านวณ BIS Ratio 

  น าเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Solo Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์
เสี่ยงของกลุ่ม Solo Consolidation = (10,048.47 / 60,750) x 100 = 16.54% 

2.2 กลุ่ม Full Consolidation 

บริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคลต้องจัดท างบการเงินรวมกับบริษัทลูกที่บริษัทแมท่ี่เป็นนิติบุคคล
ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ยกเว้น บริษัทประกันวินาศภัย (ส าหรับบริษัทประกันชีวิตตาม
ตัวอย่างนั้นไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) และค านวณเงินกองทุนดังนี้ 

บริษัท แนวทางการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน 

ธนาคารพาณิชย์ / บบส./   
ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ /  
เทคโนโลย ี/ บัตรเครดิต  

จัดท างบการเงินรวมกับบริษัทแม่เพื่อค านวณเงินกองทุนในระดับ Full Consolidation 

ประกันวินาศภยั /  
ประกันชีวิต / แฟ็กเตอริง   

ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม เนื่องจาก 
 บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัททีไ่ด้รับการยกเว้นไมต่้องน ามา

จัดท างบการเงินรวม ตามหลักเกณฑ์การค านวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 บริษัทแฟ็กเตอริง เป็นบริษัททีบ่รษิัทแม่ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย 

ได้แล้วท้ังหมด 
แต่ให้น าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทุกบริษัทไปรวมค านวณ Threshold deduction โดยน า
เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไปค านวณเปรียบเทียบกับ 10% Net CET1 ของกลุ่มธุรกิจ
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บริษัท แนวทางการจัดท างบการเงินรวมและการค านวณเงินกองทุน 

ทางการเงินในระดับ Full Consolidation โดยส่วนท่ีเกินกว่า 10% Net CET1 ให้น าไปหัก
ออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบั Full Consolidation และ 
ส่วนท่ีไม่เกิน 10% Net CET1 ให้น าไปค านวณสินทรัพยเ์สีย่ง โดยใช้น้ าหนักความเสีย่งท่ี 
ร้อยละ 250  เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินทีบ่ริษัทแม่ถือหุ้น
เกินกว่า 10% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

โรงแรม ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทนุของบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนท่ีบริษัทแม่ถือหุน้เกินกว่า 10% ของหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทน้ัน แต่ใหน้ าเงินลงทุนในบริษัทดงักล่าวไปค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงโดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงท่ีร้อยละ 1250 

2.2.1 การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation 

จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน สามารถจัดท างบการเงินรวมได้ตามตารางดังนี้ 

(หน่วย : ลบ.) 

 
นิตบิุคคล 

ธนาคาร
พาณิชย ์

บบส. ลีสซ่ิง เช่าซ้ือ เทคโนโลย ี
บัตร

เครดิต 
รวม 

รายการ 
ระหว่างกัน 

งบการเงิน
รวม 

สินทรัพย ์ 11,200 50,000 10,000 2,500 1,000 500 1,500 76,700  11,010 (1) 65,690 
 

หนี้สิน 3,200 40,000 9,000 1,500 700 300 800 55,500    550 (2) - 54,950 

ส่วนของผู้ถือหุ้น* 8,000 10,000 1,000 1,000 300 200 700 21,200 13,200 (3)  8,000 

ส่วนได้เสียที่ไมม่ี
อ านาจควบคุม 

         2,740 (4) 2,740 

รวมหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

          65,690 

* เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไมร่วมส่วนได้เสียทีไ่มม่ีอ านาจควบคมุ 

รายละเอียดการค านวณรายการระหว่างกัน 

(1) ตัดรายการเงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน (สินทรัพย์) โดยใช้มูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity) ในธนาคารพาณิชย์ บบส. บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี 
และบริษัทบัตรเครดิต 

 = (เงินลงทุนในธนาคารพาณิชย์ + เงินลงทุนใน บบส. + เงินลงทุนในบริษัทลีสซิ่ง + 
เงินลงทุนในบริษัทเช่าซื้อ + เงินลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี + เงินลงทุนในบริษัทบัตรเครดิต) + (เงินให้กู้ยืม
ของธนาคารพาณิชย์ + เงินให้กู้ยืมของบริษัทลีสซิ่ง) 

 =  [8,000 + 1,000 + 750 + 180 + 110 + (140 + 280)] + (500 + 50)  

  =  11,010 
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(2) ตัดรายการหนี้สินระหว่างกัน  

 = เงินกู้ยืมของบริษัทเช่าซื้อ + เงินกู้ยืมของบริษัทบัตรเครดิต 

 =  500 + 50     

 =  550 

(3) ตัดรายการส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างกัน 

= ผลรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลูก  

=  10,000 + 1,000 + 1,000 + 300 + 200 + 700   

=  13,200 

(4) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเกิดจากการท างบการเงินรวม 

= (สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์) + (สัดส่วนของ NCI x 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง) + (สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทเช่าซื้อ) + (สัดส่วนของ 
NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทเทคโนโลยี) + (สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทบัตรเครดิต) 

= (20% × 10,000) + (25% × 1,000) + (40% × 300) + (45% × 200) + (40% × 700)  

   =  2,740 

 การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดท างบการเงินรวม 

 Dr. เงินกู้ยืม  550 

  Cr. เงินให้กู้ยืม     550 

 Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,200 

  Cr. เงินลงทุน    10,460  

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม       2,740 

2.2.2 การค านวณเงินกองทุนของกลุ่ม Full Consolidation 

จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถค านวณเงินกองทุนได้ดังนี้ 

(1) เงินกองทุน CET1 

ก. เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก  

= 8,000 + NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้  

= 8,000 + 700 = 8,700 ลบ. 
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ทั้งนี้  NCI ส่วนที่สามารถนับเป็น CET1 ได้ มีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

(1.1) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation 
buffer (Subsidiary CET1 Capital) 

  = จ านวนที่ต่ ากว่าร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 = 7% x 50,000 = 3,500 ลบ. 

(1.2) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุน
ส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม (Surplus CET1) 

 
 = 20% x (10,000 – 3,500) = 1,300 ลบ. 

(1.3) NCI ของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่สามารถนับ
เข้าเป็น CET1 

 = CET1 – Surplus CET1  

 = (20% x 10,000) – 1,300 = 700 ลบ. 

ข. รายการปรับและรายการหัก ได้แก่  

(i) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก บบส. บริษัทลีสซิ่ง และบริษัท
เช่าซื้อ = 10 + 10 + 20 = 40  ลบ. 

(ii) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบริษัทเทคโนโลยี = 50  ลบ. 

(iii) เงินลงทุนในตราสารทุนทีบ่ริษัทแม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้จัดท า
งบการเงินรวมซึ่งสามารถค านวณ2 ได้ดังนี้  

= ผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวในส่วนที่เกินกว่า 10% Net CET1 

= (เงินลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย + เงินลงทุนในบริษัทประกันชีวิต + 
เงินลงทุนในบริษัทแฟ็กเตอริง) – 10% × (CET1 จากข้อ ก. – รายการหัก CET1 ซึ่งคือ สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของ บบส. บริษัทลีสซิ่ง และบริษัทเช่าซื้อ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบริษัท
เทคโนโลยี) 

= (1,040 + 300 + 160) – [10% × (8,700 - 40 - 50)]  

= 1,500 - 861  =  639  ลบ. 

CET1 
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ค. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation  

=  เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก (ข้อ ก.) - รายการ
ปรับและรายการหัก (ข้อ ข.) 

=  8,700 - 40 - 50 – 639  =  7,971 ลบ. 

(2) เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1 
และเงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการ
ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซ่ิง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทบัตรเครดิตเท่านั้น เนื่องจาก
เป็นบริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Full Consolidation ที่บริษัทแม่ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 

ก. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 2.2.2 (1) ค.  

= 7,971 ลบ. 

ข. เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation คือ T1 หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่
เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จ านวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 
ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 

(i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary T1 Capital) 

 = จ านวนที่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการกับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 
Subsidiary 
T1 Capital 

= 8.5% x (50,000 
x 100%) 
= 4,250.00 

= 8.5% x [(2,490  
x 100%) + (10 x 0%)] 
= 211.65 

= 8.5% x [(980 x 
100%) + (20 x 0%)] 
= 83.30 

= 8.5% x [(450 x 
100%) + (50 x 0%)] 
= 38.25 

= 8.5% x (1,500 
x 100%) 
= 127.50 

 = 4,250.00 + 211.65 + 83.30 + 38.25 + 127.50 

 = 4,710.70 ลบ. 
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(ii) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) 

 

 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 
Surplus T1 = 20% x (10,000 

– 4,250) 
= 1,150.00 

= 25% x (1,000 – 
211.65) 
= 197.09 

= 40% x (300 – 
83.30) 
= 86.68 

= 45% x (200 – 
38.25) 
= 72.79 

= 40% x (700 – 
127.50) 
= 229.00 

 = 1,150.00 + 197.09 + 86.68 + 72.79 + 229.00 

 = 1,735.56 ลบ. 

 ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation จึงเท่ากับ 

 = T1 – Surplus T1 – NCI ที่นับเป็น CET1 แล้ว 

 = [(20% x 10,000) + (25% x 1,000) + (40% x 300) + (45% x 200) 
+ (40% x 700)] – 1,735.56 – 700 

 = 2,740 – 1,735.56 – 700 = 304.44  ลบ. 

ค. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 2.2.2 (2) ก. 
+ เงินกองทุน AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 2.2.2 (2) ข. 

 = 7,971 + 304.44 = 8,275.44  ลบ. 

(3) เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation 

เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน T1 
และเงินกองทุน T2 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ T1 และ T2 ของบริษัทลูกที่
น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น TC ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการ
ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซ่ิง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทบัตรเครดิตเท่านั้น เนื่องจาก
เป็นบริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่ม Full Consolidation ที่บริษัทแม่ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 100 

ก. เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation 

= เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 2.2.2 (2) ค.  

 = 8,275.44  ลบ. 

CET1+AT1 
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ข. เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Full Consolidation 

T2 ของกลุ่ม Full Consolidation คือ TC หลังหัก (1) จ านวนของส่วนที่
เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จ านวน NCI และ AT1 ทีไ่ด้นับเป็น 
CET1 และ AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการค านวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้ 

  (i) จ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer 
(Subsidiary TC Capital) 

 = จ านวนที่ต่ ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการกับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 
Subsidiary 
TC Capital 

= 11% x 50,000 
= 5,500.00 

= 11% x [(2,490 x 
100%) + (10 x 0%)] 
= 273.90 

= 11% x [(980 x 
100%) + (20 x 0%)]  
= 107.80 

= 11% x [(450 x 
100%) + (50 x 0%)] 
= 49.50 

= 11% x (1,500 
x 100%) 
= 165.00 

 = 5,500.00 + 273.90 + 107.80 + 49.50 + 165.00 

 = 6,096.20 ลบ. 

(ii) จ านวนของส่วนที่เกินกว่าจ านวนเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม 
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) 

 
 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบตัรเครดิต 

Surplus 
TC 

= 20% x (10,000 
– 5,500.00) 
= 900.00 

= 25% x (1,000 – 
273.90) 
= 181.53 

= 40% x (300 – 
107.80) 
= 76.88 

= 45% x (200 – 
49.50) 
= 67.73 

= 40% x (700 – 
165) 
= 214.00 

 = 900.00 + 181.53 + 76.88 + 67.73 + 214.00 

 = 1,440.14 ลบ. 

 ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่น ามาจัดท างบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น T2 ของกลุ่ม Full Consolidation จึงเท่ากับ 

 =  TC – Surplus TC – NCI และ AT1 ที่นับเป็น CET1 และ AT1 แล้ว 
 

CET1+AT1
+T2 
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 =  [(20% x 10,000) + (25% x 1,000) + (40% x 300) + (45% x 200) 
+ (40% x 700)] – 1,440.14 – (700 + 304.44)  

 =  2,740 – 1,440.14 – 1,004.44  =   295.42 ลบ. 

ค. เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation 

=  เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 2.2.2 (3) ก. + 
เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Full Consolidation ตามข้อ 2.2.2 (3) ข. 

=  8,275.44 + 295.42    =  8,570.86 ลบ. 

2.2.3 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

 (1) น าผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่บริษัทแมถ่ือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้จัดท า
งบการเงินรวม ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET1 มาค านวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้ าหนัก
ความเสี่ยงร้อยละ 250 (ข้อมูลจากข้อ 2.2.2 (1) ข. (iii)) 

   = [10% x (8,700 – 40 – 50)] x 250% 

   = 861 x 250%   = 2,152.50 ลบ. 

 (2)  น าเงินลงทุนในโรงแรมซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทแมถ่ือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 มาค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 1250  

   = 75 x 1250%   = 937.50 ลบ. 

 (3)  น าสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ในส่วนที่นอกเหนือ 
จากข้อ (1) และข้อ (2) มาพิจารณาน้ าหนักความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้ก าหนดให้สินทรัพย์ประเภทอ่ืน
มีน้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100  

   = [(65,690 - 1,040 – 160 - 300 – 75 – 90) x 100%] + (90 x 0%) 

   = 64,025 ลบ. 

 (4)  น ารายการภาระผูกพันจ านวน 20 ลบ. มาค านวณค่าแปลงสภาพ (Credit 
conversion factor: CCF) และน้ าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้ก าหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพ ที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ท าสัญญากับคู่สญัญาที่มีน้ าหนักความเสีย่งเท่ากับร้อยละ 100 

   = 20 x 100% x 100%  = 20  ลบ. 

 ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Full Consolidation   

 =  2,152.50 + 937.50 + 64,025 + 20 =  67,135  ลบ. 
 
 



1.1/32 

ฝนสป90-กก00002 -25610411 

  

 

 2.2.4 การค านวณ BIS Ratio 

  น าเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Full Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ของกลุ่ม Full Consolidation = (8,570.86 / 67,135) x 100 = 12.77% 
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เอกสารแนบ 2 

หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดย Standardised Approach (วิธี SA) 

1. ค าจ ากัดความ 

ให้น ำค ำจ ำกัดควำมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

2. หลักการ 

Standardised Approach (วิธ ีSA) เป็นวิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตที่ก ำหนดให้
ใช้ข้อมูลจำกสถำบันจดัอันดับเครดิตภำยนอกในกำรค ำนวณสนิทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต โดยน  ำหนักควำมเสี่ยง
จะขึ นอยู่กับประเภทและคุณภำพของสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุลของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ซ่ึงเป็นวิธี
ที่มีควำมซับซ้อนน้อยกว่ำกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) โดยก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีกำรประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืนไว้ในเอกสำรแนบ
ฉบับนี  

3. หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของกลุ่ม Solo Consolidation 
และกลุ่ม Full Consolidation โดยให้น ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนดเพ่ิมเติม ดังนี  

3.1 วิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุลจำกงบกำรเงินรวม  
ที่จัดท ำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มำค ำนวณหำยอดสุทธิของสินทรัพย์เพ่ือน ำไป
ค ำนวณหำสินทรัพย์เสี่ยง โดยคูณกับน  ำหนักควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธี SA) 
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3.2 การก าหนดน  าหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล 

3.2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุลตำมข้อ 3.1 
มำพิจำรณำจัดประเภทและคุณภำพของสินทรัพย์ และใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์
โดย Standardised Approach (วิธี SA) 

3.2.2 เงินส ารอง 

เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุล ในกรณี Specific provision 
ที่บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ได้กันไว้ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจัดชั นและกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน หรือตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
บริษัทนั น หรือตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ให้น ำมำหักออกจำกสินทรัพย์
และรำยกำรนอกงบดุลหรือมูลค่ำเทียบเท่ำสินทรัพย์ในงบดุลก่อนกำรคูณด้วยน  ำหนักควำมเสี่ยงที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนด และน ำอัตรำกำรกันเงินส ำรองมำเปรียบเทียบกับอัตรำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนดเพ่ือใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงของลูกหนี ที่ลดลงได้ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised 
Approach (วิธี SA) 

3.2.3 ลูกหนี ธุรกิจเอกชน 

(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี SA 
ต้องค ำนวณควำมเสี่ยงของลูกหนี ธุรกิจเอกชนด้วยวิธีเดียวกับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis 

(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB 
ให้ค ำนวณควำมเสี่ยงของลูกหนี ธุรกิจเอกชนโดยเลือกใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนดตำม Rating ที่ลูกหนี ได้รับจำกสถำบันจัดอันดับเครดิตภำยนอก (External credit assessment 
institutions : ECAIs) หรือใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงร้อยละ 100 กับลูกหนี ธุรกิจเอกชนทุกรำย 

3.2.4 ลูกหนี รายย่อย 

ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติในเรือ่ง Granularity criterion และ Low value of 
individual exposure ของลูกหนี รำยย่อยของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเพ่ือใช้น  ำหนักควำมเสีย่งร้อยละ 75 นั น 
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องนับรวมวงเงินสินเชื่อและกำรก่อภำระผูกพันที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ทุกบริษัทให้แก่ลูกหนี รำยย่อยรำยเดียวกันรวมผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำข้อก ำหนด
ในหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.1413/2551 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำง 
กำรตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และแนวทำง
ในกำรพิสูจน์ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับลูกหนี รำยใหญ่ ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรก ำกับลูกหนี รำยใหญ่ (Single Lending Limit) มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
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3.2.5 ลูกหนี ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ 

(1) ลูกหนี ธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกู้ยืมเงินเพ่ือซื อหลักทรัพย์โดยน ำ
หลักทรัพย์นั นวำงเป็นประกัน (ลูกหนี  margin หรือลูกหนี  credit balance) ให้ใช้น  ำหนักควำมเสี่ยง
ดังต่อไปนี  ตั งแต่วันที่สั่งซื อ (trade date) 

(1.1) ลูกหนี รำยย่อยให้ใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงร้อยละ 100 โดย 
ไม่ต้องน ำไปนับรวมในวงเงินของลูกหนี รำยย่อยตำมข้อ 3.2.4 

(1.2) ลูกหนี ที่ไม่ใช่รำยย่อย เช่น ลูกหนี ธุรกิจเอกชน ลูกหนี 
สถำบันกำรเงนิ ให้ใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงตำมประเภทลูกหนี ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 

(2) ลูกหนี ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทซื อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ให้ใช้น  ำหนัก
ควำมเสีย่งร้อยละ 0 ตั งแต่วนัที่สั่งซื อ (trade date) จนถึงวันที่ครบก ำหนดช ำระรำคำ (settlement date) 
หำกลูกหนี ผิดนัดช ำระรำคำในวันดังกล่ำว ให้ใช้น  ำหนักควำมเสี่ยงตำมข้อ (1) ตั งแต่วันที่ครบก ำหนด
ช ำระรำคำ 

3.2.6 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

สินทรัพย์ด้อยคุณภำพที่บริษัทบริหำรสินทรัพย์รับโอนจำกธนำคำรพำณิชย์
ที่เป็นบริษัทแม่ ให้จัดชั นและกันเงินส ำรองโดยนับระยะเวลำค้ำงช ำระหนี ต่อเนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์ 

3.3 การใช้อันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External 
credit assessment institutions : ECAIs) 

3.3.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี SA 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้ Rating ที่ลูกหนี แต่ละประเภทของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินได้รับจำก ECAIs รำยเดียวกันกับที่ธนำคำรพำณิชย์เลือกใช้ในระดับ Solo basis 

3.3.2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB 

ให้บริษัทแมแ่จ้งรำยชื่อ ECAIs ที่จะเลือกใช้กับลูกหนี แต่ละประเภทของ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน โดยอ้ำงอิงรำยชื่อ ECAIs ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach 
(วิธี SA) โดยกรอกรำยละเอียดในหนังสือขออนุญำตกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ตำมเอกสำรแนบ 4 และส่งมำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ตำมที่ก ำหนดในข้อ 4.4.1.3 (1.4) (ข) ของประกำศฉบับนี  

3.4 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Mitigation: CRM) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยใช้หลักประกันทำง
กำรเงิน (Financial collateral) กำรหักกลบหนี ในงบดุล (On-balance sheet netting) และกำรค  ำประกัน
และอนุพันธ์ด้ำนเครดิต (Guarantee and credit derivatives) โดยให้น ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์
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โดย Standardised Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั งต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเพิ่มเติมดังนี  

3.4.1 หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral) 

(1) วิธีค ำนวณกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้วยหลักประกันทำงกำรเงิน 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธีค ำนวณกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้วย
หลักประกันทำงกำรเงินด้วยวิธีเดียวกับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis 

ในกรณีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินประมำณค่ำปรับลดเอง (Own estimates 
for haircut) ภำยใตว้ิธ ีComprehensive จะต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย และต้อง
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนขั นต่ ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 

(2) ประเภทของหลักประกันทำงกำรเงิน (Eligible financial collateral) 

หลักประกันทำงกำรเงินที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถน ำมำปรับลด
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงได้ ต้องเป็นหลักประกันทำงกำรเงินที่มีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชยโ์ดย Standardised Approach (วิธ ีSA) ทั งนี  หลักประกันทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน
ต้องเป็นตรำสำรที่ออกโดยบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำง
เดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหนี อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ทั งนี  ในกรณีที่ได้รับตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของตนมำใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติภำยใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแลซึ่งมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน ที่ไม่มีกำรโอนหลักประกันดังกล่ำว 
มำเป็นของตนในภำยหลัง ให้น ำหลักประกันดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได ้โดยปัจจุบัน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีกำรให้สินเชื่อเพ่ือซื อหลักทรัพย์ 
(Margin loans) ส ำหรับกรณีอ่ืนให้ขออนุญำตเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแมท่ ำหนังสือขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั งนี  ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

(3) กำรปรับลดควำมเสี่ยงโดยวิธี Comprehensive 

กรณีธุรกรรม Repo-style transaction หรือ OTC derivatives ที่อยู่
ภำยใต้สัญญำหักกลบหนี หลัก (Master Netting Agreement) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแต่ละแห่ง
สำมำรถหักกลบหนี ตำมแต่ละประเภทธุรกรรมกับคู่สัญญำของตนได้ เมื่อมีเงื่อนไขทุกข้อเป็นไปตำมที่
ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) ทั งนี  ส ำหรับกำรหักกลบหนี ดังกล่ำวระหว่ำง
บริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกับคู่สัญญำรำยเดียวกันจะสำมำรถท ำได้ เฉพำะกรณีท่ีมีกำรระบุ
ไว้ในสัญญำหักกลบหนี หลัก และสัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยเท่ำนั น 
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(4) กำรใช้หลักประกันทำงกำรเงินระหว่ำงบริษัทภำยในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำหลักประกันทำงกำรเงินในส่วน
ที่เหลือของลูกหนี รำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนี ของลูกหนี รำยนั นกับ
อีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณีท่ีมีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระท ำได้ตำม
กฎหมำยเท่ำนั น 

3.4.2 การหักกลบหนี ในงบดุล (On-balance sheet netting) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้วิธีหักกลบหนี ในงบดุลระหว่ำงสินทรัพย์และ
หนี สินของคู่สัญญำรำยเดียวกันเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ หำกสำมำรถปฏิบัติได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ขั นต่ ำตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) ทั งนี  กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ไม่สำมำรถน ำฐำนะคงค้ำงด้ำนสินทรัพย์ในงบดุลของบริษัทหนึ่งมำหักกลบกับฐำนะคงค้ำงด้ำนหนี สิน
ในงบดุลของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินส ำหรับกำรท ำธุรกรรมกับคู่สัญญำรำยเดียวกันได้ 
เว้นแต่จะสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั น 

3.4.3 การค  าประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต (Guarantee and credit 
derivatives) 

(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำกำรค  ำประกันและอนุพันธ์ด้ำน
เครดิตมำปรับลดควำมเสี่ยงได้ ในกรณีที่ผู้ค  ำประกันและผู้ขำยข้อตกลงรับประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
(Protection seller) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หรือในกรณีท่ีผู้ขำยข้อตกลงรับประกันควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต (Protection seller) เป็นบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วมของลูกหนี  

(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำกำรค  ำประกันในส่วนที่เหลือของ
ลูกหนี รำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนี ของลูกหนี รำยนั นกับอีกบริษัทหนึ่ง  
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั น 

4. การยื่นขออนุญาตใช้วิธี SA 

ให้บริษัทแม่ทีป่ระสงค์จะค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี SA จัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี  

4.1 หนังสือขออนุญำตกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ตำมเอกสำรแนบ 4 

4.2 แบบประเมินควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ขั นต่ ำ ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดส ำหรับกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำร
ค ำนวณเงินกองทุน (Self-Assessment of Compliance – SAC-CRM) 

โดยน ำหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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ทั งนี  ให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตกำรใช้วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินโดยวิธี SA มำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 
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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

1. ค าจ ากัดความ 

ให้น ำค ำจ ำกัดควำมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

2. หลักการ 

Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) เป็นวิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
ที่มีควำมซับซ้อนและสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ดีกว่ำกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
โดย Standardised Approach (วิธี SA) และก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้เครื่องมือภำยใน
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ดังนี้ 

(1) ค่ำควำมเสียหำยที่เกินกว่ำระดับที่คำดไว้ (Unexpected loss: UL) ซึ่งเป็นส่วนที่
ควรมีเงินกองทุนรองรับ โดยจ ำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะต้องด ำรงเพ่ือรองรับ UL 
จะประเมินจำกมูลค่ำสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตที่ค ำนวณได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

(2) ค่ำควำมเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL) ซึ่งเป็นส่วนที่ควรมี 
เงินส ำรองที่กันไว้รองรับ โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะต้องน ำค่ำ EL ที่ค ำนวณได้ตำมเอกสำรแนบฉบับนี้
เปรียบเทียบกับเงินส ำรองที่กันไว้แล้ว (Total eligible provisions) ซึ่งหำกมีส่วนต่ำงเกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) 

วิธีกำรประมำณค่ำควำมเสี่ยงข้ำงต้นมีได้หลำยวิธี ซึ่งวิธีหลักของกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB คือ กำรใช้สูตร PD/LGD (Risk weight function) ที่มีค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยง 
(Risk components) 4 ตัวแปร ได้แก่ Probability of default (PD) Loss given default (LGD) 
Exposure at default (EAD) และ Effective maturity (M) ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีทำงเลือก
ในกำรใช้สูตร PD/LGD (Risk weight function) ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) Foundation Internal Ratings-Based Approach (วิธี FIRB) คือ วิธีที่กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินต้องประมำณค่ำ PD เอง แต่ค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงอ่ืนให้ใช้ค่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด 
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(2) Advanced Internal Ratings-Based Approach (วิธี AIRB) คือ วิธีที่กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินต้องประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงทั้ง 4 ตัวแปรเอง 

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธี IRB ในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตได้
เมื่อกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด โดยให้
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB 
ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่จะมี
กำรประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืนไว้ในเอกสำรแนบฉบับนี้ 

3. หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี IRB ในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของกลุ่ม 
Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation น ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

3.1 ประเภทสินทรัพย์ (Asset class) 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือปฏิบัติในเรื่องประเภทสินทรัพย์ (Asset class) รวมถึง
ค ำจ ำกัดควำมของสินทรัพย์แต่ละประเภท ภำยใต้วิธี IRB ซึ่งมีจ ำนวน 7 ประเภท ได้แก่ ลูกหนี้ภำครัฐบำล 
ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน ลูกหนีธุ้รกิจเอกชน ลูกหนี้รำยย่อย ฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน ลูกหนี้ที่รับซื้อมำ 
และสินทรัพย์อ่ืน ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)  โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ หำกสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถจัดเข้ำเป็นสินทรัพย์
ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 6 ประเภทแรกได้ ให้จัดสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้นเข้ำเป็น
สินทรัพย์อื่น (สินทรัพย์ประเภทที่ 7) 

3.2 วิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำวิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับสินทรัพย์ 
5 กลุ่ม รวมถึง กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำส ำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ และฐำนะที่
เกี่ยวข้องกับกำรช ำระรำคำและกำรส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้น (Unsettled transaction) ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ 
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในประเด็นที่จะกล่ำว
ดังต่อไปนี้ ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินปฏิบัติตำมที่ระบุไว้เฉพำะเรื่องนั้น 

3.2.1 กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน 

(1) ส ำหรับกำรประมำณค่ำ PD ของลูกหนี้ในกลุ่มธรุกิจทำงกำรเงนิ ค่ำ PD 
ของลูกหนี้ (หรือของผู้ค้ ำประกัน) แต่ละรำยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีเพียงค่ำเดียว ยกเว้นในกรณี
ที่มีกำรค้ ำประกันหรือกำรใช้อนุพันธ์ด้ำนเครดิต หรือวงเงินสินเชื่อมีควำมแตกต่ำงด้ำนสกุลเงิน หรือได้รับ
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อนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

นอกจำกนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนมีกำรผิดนัดช ำระหนี้ใน
วงเงินหนึ่งที่มีกับบริษัทใด ๆ ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ให้ถือว่ำลูกหนี้รำยนั้นผิดนัดช ำระหนี้ทุกวงเงิน 
ซึ่งรวมถึง วงเงินที่ยังไม่มีกำรเบิกใช้ด้วย แม้ว่ำยอดหนี้หรือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ในส่วนของบริษัทอ่ืน
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะยังไม่ผิดนัดช ำระหนี้ก็ตำม 

(2) ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องหลักประกันทำงกำรเงิน 
(Financial collateral) ที่น ำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง1 ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี AIRB หลักประกันทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถ
น ำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงได้นั้น ต้องเป็นตรำสำรทุนที่ออกโดย
บริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน (Positive correlation) 
กับลูกหนี้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ทั้งนี ้ในกรณีที่ได้รับตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของตนมำใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติภำยใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแล ซึ่งมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน ที่ไม่มีกำรโอนหลักประกันดังกล่ำว 
มำเป็นของตนในภำยหลัง ให้น ำหลักประกันดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ 
โดยปัจจุบัน ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีกำรให้สินเชื่อ
เพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (Margin loans) ส ำหรับกรณีอ่ืนให้ขออนุญำตมำเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่ 
ท ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอ
และเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำหลักประกันทำงกำรเงินในส่วน
ที่เหลือของลูกหนี้รำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนี้ของลูกหนี้รำยนั้นกับ
อีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระท ำได้
ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

(3) ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรค้ ำประกันและ
อนุพันธ์ด้ำนเครดิต2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี AIRB กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำ
กำรค้ ำประกันและอนุพันธ์ด้ำนเครดิตมำปรับลดควำมเสี่ยงได้ ในกรณีท่ีผู้ค้ ำประกันหรือ Protection 

                                                        
1 ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แนวทำงเดียวกันนี้ในกำรค ำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องหลักประกันทำงกำรเงิน 

(Financial collateral) ที่น ำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงส ำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท 
2 ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แนวทำงเดียวกันนี้ในกำรค ำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรค้ ำประกันและอนุพันธ์

ด้ำนเครดิตที่น ำมำปรับลดควำมเสีย่งด้ำนเครดิตในกำรค ำนวณสินทรพัย์เสี่ยงส ำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท 
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seller3 เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หรือในกรณีท่ี Protection seller เป็นบริษัทแม่ บริษัทลูก 
บริษัทร่วมของลูกหนี้ 

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำกำรค้ ำประกันในส่วนที่เหลือ
ของลูกหนี้รำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนี้ของลูกหนี้รำยนั้นกับอีกบริษัทหนึ่ง
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณทีี่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

(4) ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรหักกลบหนี้ภำยใต้
สัญญำหักกลบหนี้หลัก (Master netting agreement)4 ส ำหรับธุรกรรม Repo-style transaction หรือ 
OTC derivatives ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี AIRB บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแต่ละแห่ง
สำมำรถหักกลบหนี้ตำมแต่ละประเภทธุรกรรมกับคู่สัญญำของตนได้ เฉพำะกรณีท่ีมีกำรระบุไว้ในสัญญำ
หักกลบหนี้หลัก และกำรหักกลบหนี้นั้นสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

ทั้งนี้ ส ำหรับกำรหักกลบหนี้ดังกล่ำวระหว่ำงบริษัทอ่ืน ๆ ในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินกับคู่สัญญำรำยเดียวกันจะสำมำรถท ำได้ เฉพำะกรณีท่ีมีกำรระบุไว้ในสัญญำหักกลบหนี้หลัก 
และสัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

(5) ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำ EAD โดยพิจำรณำเรื่องกำรหักกลบหนี้ในงบดุล 
(On-balance sheet netting) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถน ำฐำนะคงค้ำงด้ำนสินทรัพย์ในงบดุล
ของบริษัทหนึ่งมำหักกลบกับฐำนะคงค้ำงด้ำนหนี้สินในงบดุลของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมกับคู่สัญญำรำยเดียวกัน เว้นแต่จะสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น 

3.2.2 กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้รายย่อย 

(1) ส ำหรับกำรพิจำรณำลูกหนี้รำยย่อย ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงนิพิจำรณำ
จำกลักษณะของกำรบริหำรพอร์ตลูกหนี้ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน และลักษณะของสินเชื่อ
ที่ให้แก่ลูกหนี้นั้น หำกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใดไม่ได้มีกำรบริหำรลูกหนี้ในลักษณะเป็นรำยกลุ่ม 
(Pooled basis) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้นจะไม่สำมำรถจัดประเภทลูกหนี้เป็นลูกหนี้รำยย่อยได้ 

(2) ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำควำมผันผวนของอัตรำกำรสูญเสีย (Volatility 
of loss rate) ของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพ่ือรำยย่อยส ำหรับลูกหนี้เป็นรำยพอร์ต กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ต้องใช้ข้อมูลที่สะท้อนลักษณะของลูกหนี้ในพอร์ตที่ใช้ระบบ Internal rating เดียวกันของทั้งกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ค่ำควำมผันผวนที่ค ำนวณได้สะท้อนควำมเสี่ยงของลูกหนี้วงเงินหมุนเวียน
เพ่ือรำยย่อยของทั้งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินส ำหรับพอร์ตที่ใช้ระบบ Internal rating เดียวกัน 

  

                                                        
3 ค ำจ ำกัดควำมตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์

ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนเครดติ (credit derivatives) 
4 ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แนวทำงเดียวกันนี้ในกำรค ำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรหักกลบหนีภ้ำยใต้สญัญำ

หักกลบหนี้หลัก (Master netting agreement) ที่น ำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรค ำนวณสนิทรัพย์เสี่ยง
ส ำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท 
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3.2.3 กลุ่มที่ 3 ฐานะท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุน 

(1) ส ำหรับเงนิลงทุนในตรำสำรที่นบัเป็นเงินกองทุนของสถำบนักำรเงินอ่ืน
หรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืนที่ก ำหนดให้หักออกจำกเงินกองทุนกลุ่ม ให้มีน้ ำหนักควำมเสี่ยงเท่ำกับ 0 

(2) ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทเฉพำะส่วนที่ก ำหนดให้หักออกจำก
เงินกองทุนกลุ่ม ให้มีน้ ำหนักควำมเสี่ยงเท่ำกับ 0 

(3) ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำ EAD กรณีของกำรท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถหักกลบฐำนะกับเงินลงทุนในตรำสำรตัวเดียวกันได้ 
เฉพำะกรณีที่เป็นธุรกรรมด้ำนตรงข้ำมที่ท ำข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ท ำในบริษัท
เดียวกันเท่ำนั้น และต้องมีกำรก ำหนดไว้ในสัญญำและสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำย 

(4) ส ำหรับในช่วงแรกของกำรใช้วิธี IRB กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้รับ
กำรผ่อนผันใหส้ำมำรถใช้วธิี SA กับฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนได้ โดยเงื่อนไข ข้อก ำหนด และระยะเวลำ
ของกำรผ่อนผันยังคงเปน็ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำดว้ยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 

3.2.4 กลุ่มที่ 4 ลูกหนี้ที่รับซื้อมา 

ในกรณีที่มีกำรแยกพอร์ตลูกหนี้ที่รับซื้อมำให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินหลำยแห่ง ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินประมำณค่ำ EL ของ Dilution risk ใหม่ให้สะท้อนถึงควำมเสี่ยง
ของพอร์ตลูกหนี้แต่ละพอร์ตอย่ำงเหมำะสม 

4. หลักเกณฑ์ส าหรับความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss) และเงินส ารองที่กันไว้แล้ว 
(Total eligible provisions) 

ในส่วนของกำรเปรียบเทียบผลรวมของค่ำ EL ทั้งหมดท่ีค ำนวณได้ส ำหรับสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB กับผลรวมเงินส ำรองท่ีกันไว้แล้ว5 หำกเป็นกรณีที่เงินส ำรองที่กันไว้แล้วมำกกว่ำ
ค่ำ EL คือ มีส ำรองส่วนเกิน (Surplus of provision) ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนับส ำรองส่วนเกินเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) ทั้งนี้ หำกบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ต้องกำรนับเงินส ำรองที่กันไว้ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน หรือตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัทนั้น หรือตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำน

                                                        
5 เงินส ำรองที่กันไว้แล้วส ำหรับกลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินจะประกอบไปดว้ย 

(1) เงินส ำรองที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกันไว้ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ส ำหรับ
สินทรัพย์ทุกประเภทที่ค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB (เงินส ำรองที่กันไว้ของธนำคำรพำณิชย์
และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation) และ 

(2) เงินส ำรองที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกันไว้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัทนั้น หรือ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทที่ค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB (เงินส ำรองที่กันไว้ของบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ที่ไม่ได้เลือกใช้วิธีที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนดส ำหรับธนำคำรพำณิชย์และบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation) 
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กำรรำยงำนทำงกำรเงินเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตพร้อมชี้แจงรำยละเอียด
วิธีกำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของแต่ละบริษัทที่ประสงค์จะนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มำยังฝ่ำยก ำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

5. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับวิธี IRB (Minimum requirements for IRB approach) 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินน ำเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ ำส ำหรับวิธี IRB ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในประเด็นที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้ 
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินปฏิบัติตำมท่ีระบุไว้เฉพำะเรื่องนั้น 

5.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating (Rating system design) 

(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจมีระบบ Internal rating หลำยระบบในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงของลูกหนี้ตำมลักษณะของสินเชื่อเฉพำะแต่ละพอร์ตได้ หำกกำรใช้ระบบ Internal rating 
หลำยระบบสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงของพอร์ตลูกหนี้แต่ละพอร์ตได้อย่ำงเหมำะสม 

(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจมีระบบ Internal rating ที่แตกต่ำงกัน
ส ำหรับพอร์ตสินเชื่อประเภทเดียวกันได้ หำกระบบ Internal rating ที่แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินนั้นใช้สำมำรถสะท้อนลักษณะเฉพำะของสินเชื่อของพอร์ตของแต่ละบริษัทได้อย่ำงเหมำะสม 
ยกเว้นในกรณีของลูกหนี้กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ภำครฐับำล สถำบันกำรเงิน และธรุกิจเอกชน ต้องมีระบบ Internal 
rating ระบบเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรค้ ำประกันหรือกำรใช้อนุพันธ์ด้ำนเครดิต หรือวงเงินสินเชื่อ
มีควำมแตกต่ำงด้ำนสกุลเงิน หรือได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่
ท ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอ
และเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

(3) ระบบ Internal rating ที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินทุกระบบต้องผ่ำน
มำตรฐำนขั้นต่ ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด6 

(4) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องก ำหนดค ำจ ำกัดควำมของแต่ละ Rating รวมทั้ง 
กระบวนกำรและเกณฑ์ในกำรให้ Rating ของลูกหนี้ในแตล่ะเกรดที่ใช้ในกลุ่มธรุกิจทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน 
เพ่ือให้สำมำรถใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและค่ำ PD ของลูกหนี้ในแต่ละเกรดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกันส ำหรับลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน 

  

                                                        
6 ในกรณีที่กลุ่มธรุกิจทำงกำรเงินใช้ระบบ Internal rating ร่วมกัน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องแสดงให้ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยเห็นได้ว่ำ ระบบ Internal rating ที่ใช้ร่วมกันนั้นสำมำรถสะท้อนลักษณะและควำมเสี่ยงของลูกหนี้หรือ
วงเงินสินเชื่อของทั้งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสม 
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5.2 วิธีปฏิบัติส าหรับระบบการให้ Internal rating (Risk rating system operations) 

(1) กระบวนกำรให้และกำรทบทวน Rating ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องกระท ำโดย
หรือได้รับกำรอนุมัติโดยหน่วยงำนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรให้สินเชื่อของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งร่วมกันในกำรท ำ
หน้ำที่ดังกล่ำวได ้เว้นแต ่งำนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ จะต้องมีอยู่ในทุกบริษัทที่ท ำธุรกรรม
กำรให้สินเชื่อ 

(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะที่ส ำคัญ
ของลูกหนี้และธุรกรรมหรือวงเงิน เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Internal rating ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน 

5.3 ธรรมาภิบาลและการควบคุม (Corporate governance and oversight) 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรอ่ืนที่ได้รับมอบหมำยของแต่ละบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ต้องท ำหน้ำที่อนุมัติขั้นตอนและวิธีกำรให้ Rating รวมถึงกระบวนกำรที่ใช้ 
ในกำรประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ตำมกรอบนโยบำยหรือหลักกำรที่ก ำหนดโดยบริษัทแม่ 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถให้คณะกรรมกำรบริษัทแม่หรือคณะกรรมกำรอื่นที่ได้รับ
มอบหมำยของบริษัทแม่ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวแทนได้ นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีกำรจัดท ำรำยงำน 
Internal rating โดยจะต้องเป็นส่วนส ำคัญของรำยงำนที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทแม่หรือคณะกรรมกำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทแม่ 

(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรพิจำรณำ
อนุมัติสินเชื่อ หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พัฒนำหรือ
คัดเลือก Internal rating ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดร่วมกันในกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ เว้นแต่ งำนที่เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อจะต้อง
มีอยู่ในทุกบริษัทที่ท ำธุรกรรมกำรให้สินเชื่อ 

(3) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีหน่วยงำนที่เป็นอิสระท ำหน้ำที่สอบทำน
ระบบ Internal rating กำรออกแบบและพัฒนำระบบ กำรน ำระบบไปใช้งำน กำรท ำงำนของหน่วยงำน
ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และกระบวนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรให้สนิเชื่อ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือทั้งหมดร่วมกันในกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ 

5.4 การใช้ Internal rating (Use of internal rating) 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องใช้ระบบ Internal rating และค่ำองค์ประกอบ
ควำมเสีย่งต่ำง ๆ ที่ค ำนวณได้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรอนุมัติสินเชื่อ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กำรจัดสรรเงินกองทุน และต้องใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงไรก็ตำม ขอบเขตกำรใช้
ระบบ Internal rating และค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
สำมำรถแตกต่ำงกันได้ตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท 
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5.5 การก าหนดค่าความเสี่ยง (Risk quantification) 

(1) ข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน ต้องได้จำกข้อมูลในอดีตที่มีระยะเวลำนำนเพียงพอและมีหลักฐำนสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึง 
จ ำนวนตัวอย่ำงลูกหนี้ มำตรฐำนกำรให้สินเชื่อ หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้อมูลที่ใช้ประมำณกำร
ต้องใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้กับลูกหนี้หรือมำตรฐำนกำรให้สินเชื่อจริงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่จะเป็น
ตัวแทนและสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงของลูกหนี้ในพอร์ตได้อย่ำงเหมำะสม7 

(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องพิจำรณำกำรผิดนัดช ำระหนี้ตำมค ำจ ำกัดควำม
ของกำรผิดนัดช ำระหนี้ที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
โดยต้องมีกำรเก็บข้อมูลกำรผิดนัดช ำระหนี้ตำมค ำจ ำกัดควำมดังกล่ำว และใช้ข้อมูลนั้นในกำรประมำณค่ำ
องค์ประกอบควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้ข้อมูลกำรผิดนัดช ำระหนี้
จำกภำยนอก กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องแสดงให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นว่ำได้ปรับปรุงข้อมูล
ให้สอดคล้องกับค ำจ ำกัดควำมตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) และสะท้อนพฤติกรรมกำรผิดนัดช ำระหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

(3) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องก ำหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดที่กลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินจะอนุมัติให้แก่ลูกหนี้ได้ เพื่อไว้ใช้ในกำรพิจำรณำวงเงินเบิกเกินบัญชีของลูกหนี้ในกำรค ำนวณ
กำรผิดนัดช ำระหนี้ 

(4) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องพิจำรณำค่ำควำมเสยีหำยตำมค ำจ ำกัดควำม
ของค่ำควำมเสียหำยที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
โดยในกำรค ำนวณหำค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนคิดลดด้วยอัตรำต้นทุนที่เหมำะสมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึง 
ต้นทุนทำงตรงและทำงอ้อมที่เกี่ยวข้อง 

(5) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีนโยบำยและกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำร
ติดตำมกำรกระจุกตัวของลูกหนี้ที่รับซื้อมำรำยใดรำยหนึ่ง (Single-obligor concentration) ทั้งท่ีอยู่
ในกลุ่มลูกหนี้เดียวกันและข้ำมระหว่ำงกลุ่มลูกหนี้ที่รับซื้อมำของทั้งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

5.6 การทดสอบความถูกต้องของคา่ประมาณการ (Validation of internal estimate) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีกำรทดสอบควำมถูกต้องแม่นย ำและควำมสม่ ำเสมอของ
ระบบ Internal rating กระบวนกำรในกำรให้ Rating และกำรประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงทุกค่ำ 
ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือทั้งหมดร่วมกันในกำรท ำหน้ำที่
ดังกล่ำวได้ 

                                                        
7 ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินควรประกอบไปด้วยข้อมลูของทั้งบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจ

ทำงกำรเงิน ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แบบจ ำลองและระบบ Internal rating ร่วมกนั 
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5.7 มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการใช้ค่า LGD และค่า EAD ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี FIRB สำมำรถน ำเอำอสังหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรพำณิชย์ (Commercial real estate : CRE) และอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัย (Residential 
real estate : RRE) มำเป็นหลักประกันได้ เฉพำะเมื่อกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ในแนวนโยบำยธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยแนวนโยบำยกำรประเมินรำคำหลักประกันและอสังหำริมทรัพย์
รอกำรขำยที่ได้มำจำกกำรรับช ำระหนี้ กำรประกันกำรให้สินเชื่อ หรือท่ีซื้อจำกกำรขำยทอดตลำดของ
สถำบันกำรเงิน แล้วเท่ำนั้น 

(2) ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินรับหลักประกันเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินผิดนัดช ำระหนี้และกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องไล่เบี้ยเอำกับลูกหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ซึ่งจะท ำให้ยอดหนี้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่มีต่อลูกหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้น 
เกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดในกำรก ำกับลูกหนี้รำยใหญ่ อัตรำที่ก ำหนดในกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Solo Consolidation หรืออัตรำที่ก ำหนดในกำรท ำธุรกรรมภำยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
แล้วแต่กรณี 

5.8 เกณฑ์ปฏิบัติส าหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Requirements for recognition 
of leasing) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในฐำนะผู้ให้เช่ำต้องมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อและให้เช่ำแบบ
ลีสซิ่ง 

5.9 การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงส าหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน 

(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีนโยบำยในกำรจัดฐำนะตรำสำรทุนของบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ชัดเจนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่น 
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและกำรด ำรง
เงินกองทุนเพ่ือรองรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดของสถำบันกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) และหลักเกณฑ์
กำรก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพ่ือกำรธนำคำรของสถำบันกำรเงิน (เป็นฐำนะในบัญชี
เพ่ือกำรค้ำ หรือฐำนะในบัญชีเพ่ือกำรธนำคำร) และก ำหนดแนวปฏิบัติภำยในในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของฐำนะในบัญชีเพ่ือกำรธนำคำรของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนด 
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(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องเลือกใช้วิธีกำรค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับฐำนะ 
ที่เก่ียวข้องกับตรำสำรทุนให้เหมำะสมกับลักษณะควำมเสี่ยงและควำมซับซ้อนของฐำนะที่เก่ียวข้องกับ
ตรำสำรทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน8 

(3) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีระบบกำรทดสอบควำมถูกต้องและควำมสม่ ำเสมอ
ของแบบจ ำลองและกระบวนกำรพัฒนำแบบจ ำลอง และมีกำรทบทวนแบบจ ำลองและกระบวนกำร 
พัฒนำแบบจ ำลอง ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือทั้งหมด
ร่วมกันในกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ 

5.10 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Disclosure requirement) 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  

6. การยื่นขออนุญาตและกรอบการใช้วิธี IRB 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตได้ตำม
ควำมเหมำะสมกับควำมซับซ้อนของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ซึ่งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธี IRB ในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตได้ 
ก็ต่อเมื่อกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 
และได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้วเท่ำนั้น 

ทั้งนี้ ให้อ้ำงอิงกำรยื่นขออนุญำตและกรอบกำรใช้วิธ ีIRB ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแหง่
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) เว้นแต่ในประเด็นที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้ ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้เฉพำะเรื่องนั้น 

6.1 การยื่นขออนุญาตใช้วิธี IRB 

ให้บริษัทแม่ที่ประสงค์จะค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB ท ำหนังสือ
ขออนุญำตกำรด ำรงเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 4 พร้อมเอกสำรประกอบ 
กำรขออนุญำตใช้วิธี IRB โดยน ำหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม มำยังฝ่ำยก ำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบัน
กำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุญำตใช้วิธี IRB อย่ำงน้อย 6 เดือนก่อนเริ่มทดลองค ำนวณ
เงินกองทุน (Parallel calculation) 

ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

                                                        
8 หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเลือกใช้วิธีแบบจ ำลองภำยใน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องใช้แบบจ ำลองดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนในบัญชี
เพื่อกำรธนำคำรของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
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6.2 การใช้วิธี IRB กับพอร์ตสินทรัพย์ท่ีมีนัยส าคัญ 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ใช้วิธี IRB ในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำมำรถ
เลือกใช้วิธี SA กับพอร์ตสินทรัพย์บำงประเภทหรือบำงประเภทย่อย (Sub-asset class) ในกรณีของ
ลูกหนี้รำยย่อย พอร์ตสินทรัพย์ของหน่วยธุรกิจบำงหน่วยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ไม่มีนัยส ำคัญ 9 
หรือธุรกรรมบำงประเภทที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่สำมำรถใช้วิธี IRB กับธุรกรรมนั้นได้ ทั้งนี้ ผลรวมของ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตที่ค ำนวณโดยวิธี IRB ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
ทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (โดยไม่ต้องรวมสินทรัพย์เสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน 
ในกำรค ำนวณสัดส่วนดังกล่ำวทั้งเศษและส่วน) 

6.3 การทยอยใช้วิธี IRB (Rollout of the IRB approach) 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุญำตให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เริ่มใช้วิธี IRB ภำยใน
เดือนธันวำคม 2557 สำมำรถทยอยใช้วิธี IRB โดยให้ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตเริ่มต้นอย่ำงน้อย
ร้อยละ 60 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ได้ตำมควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินแต่ละกลุ่มภำยในระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่เริ่มใช้ โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินควรเริ่มทยอยใช้
วิธี IRB กับประเภทสนิทรัพย์หรือหน่วยธุรกิจที่มีขนำดใหญ่และมีควำมเสี่ยงสูงก่อนในปีแรกของกำรทยอยใช ้
และภำยในสิ้นปีที่ 3 ต้องสำมำรถใช้วิธี IRB ให้ได้ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85 
ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน10 

6.4 การทดลองค านวณเงินกองทุน (Parallel calculation) 

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและเพ่ือให้ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยมั่นใจว่ำ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธี IRB ตำมที่ยื่นขออนุญำตได้จริง ดังนั้น กลุ่มธุรกิจ

                                                        
9 ตัวอย่ำงรูปแบบในกำรเลือกใช้วิธี IRB ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น 

(1) ใช้วิธี IRB กับพอร์ตสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งของธนำคำรพำณิชย์และของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
และใช้วิธี SA กับพอร์ตสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีนัยส ำคัญของธนำคำรพำณิชย์และของบริษัทอื่นในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น ใช้วิธี IRB กับพอร์ตรำยย่อยของทั้งธนำคำรพำณิชย์และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

(2) ใช้วิธี IRB กับพอร์ตสินทรัพย์ที่มีนยัส ำคญัของธนำคำรพำณิชย์ และใช้วิธี SA กับพอร์ตสินทรัพย์ที่ไมม่นีัยส ำคญั
ของธนำคำรพำณิชยแ์ละพอร์ตสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ทั้งนี้  พอร์ตสินทรัพย์
ประเภทเดียวกันของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องใช้วิธีเดียวกัน เว้นแต่ได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณ ีโดยให้บริษัทแม่ท ำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยก ำกับธรุกจิสถำบัน
กำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 90 วันนับแต่วันท่ีได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

10 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่งในช่วงทยอยใช้ 3 ปี ดังนี้ 
(1) หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธี IRB ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของสินทรัพย์เสี่ยง

ด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หมำยถึง กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยังไม่ได้รับอนุญำตให้ทยอยใช้
วิธีกำรค ำนวณสินทรัพยเ์สี่ยงด้ำนเครดติโดยวิธี IRB ดังนั้น กลุม่ธรุกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สีย่ง
ที่ค ำนวณตำมวิธี SA เท่ำนั้น 

(2) หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธี IRB ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตแล้วอย่ำงน้อยร้อยละ 60 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำม
สัดส่วนท่ีแท้จริงที่ค ำนวณโดยใช้วิธี IRB และวิธี SA 
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ทำงกำรเงินต้องทดลองค ำนวณเงินกองทุนตำมวิธี IRB ขนำนกับวิธีเดิมก่อนที่จะใช้วิธี IRB เพ่ือเปรียบเทียบผล
อย่ำงน้อย 1 ป ีส ำหรับวิธ ีFIRB และอย่ำงน้อย 2 ป ีส ำหรบัวิธ ีAIRB อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรแหง่ประเทศไทย
อำจลดระยะเวลำที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องทดลองค ำนวณเงินกองทุนให้น้อยกว่ำที่ก ำหนดได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจขยำยระยะเวลำให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้อง
ทดลองค ำนวณเงินกองทุนนำนกว่ำที่ก ำหนดได้ หำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นว่ำ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ยังไม่พร้อมที่จะใช้วิธี IRB ในกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต 

6.5 การด ารงเงินกองทุนไม่ต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด (Capital floor) 

ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินด ำรงเงินกองทุนไม่ต่ ำกว่ำระดับที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตส ำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) เว้นแต่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะอนุญำตเป็นอย่ำงอ่ืน 
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เอกสารแนบ 4 

หนังสือขออนุญาตการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ชื่อบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน   ______________________________________________ 

ชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแม่  _______________________ ลงนาม  ________________ 

ชื่อและต าแหน่งผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อได้ 
______________________________________________________ โทรศัพท์ _______________ 

ส่วนที่ 1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินทีค่ านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA ให้จัดท ารายละเอียด ดังนี้ 

แผนการเตรียมการรองรับการใช้วิธี SA และการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในการค านวณ
เงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ท้ังด้านระบบข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ จ านวนบุคลากรและรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ ต าแหน่งงาน หรือคณะท างานที่รับผิดชอบ เอกสารที่ใช้และความถี่ในการรายงานความคืบหน้า
ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม ่เป็นต้น) รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 2 ใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกค านวณสินทรัพยเ์สี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA แต่สถาบันการเงิน
ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB กรอกข้อมูล 

1. เหตุผลความจ าเป็นที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถใช้วิธี IRB เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน
ในระดับ Solo basis ได ้

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ก าหนดเวลาที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วิธี IRB ได ้__________ 

3. กรณีลูกหนี้ธุรกิจเอกชน กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเลือกใช้น้ าหนักความเสี่ยง 

 ตาม Rating ที่ได้จาก ECAIs 

 ร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้ทุกรายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

4. ลูกหนี้ตามงบการเงินรวมกลุ่ม Full Consolidation ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ ในแต่ละประเภท
สินทรัพย์ มีจ านวนกี่รายและมียอดหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวดการรายงานล่าสุด เท่าใด 
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ประเภท* 

จ านวนราย 
ที่มี Rating 
จาก ECAIs  
ที่ ธปท. 
เห็นชอบ 

ยอดหนี้คงค้าง 
ที่มี Rating 
จาก ECAIs  
ที่ ธปท. 
เห็นชอบ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนของ 
จ านวนราย 
ที่มี Rating  
จาก ECAIs  

ที่ ธปท. เห็นชอบ 
ต่อจ านวนราย
ทั้งหมดของ
สินทรัพย ์

ประเภทนั้น (%) 

สัดส่วนของ 
ยอดหนี้ 

คงค้างที่มี Rating 
จาก ECAIs  

ที่ ธปท. เห็นชอบ 
ต่อยอดหนี้ทั้งหมด

ของสินทรัพย์
ประเภทนั้น (%) 

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล 
(1) รัฐบาลและธนาคารกลาง 
(2) องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจที่จัด 
อยู่ในประเภทลูกหนี้
ภาครัฐบาล 

    

2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพฒันา
ระหว่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์
น้ าหนักความเสี่ยง = 0 

    

3. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน 
(1) ลูกหนี้สถาบนัการเงิน

และบริษัทหลักทรัพย ์
(2) องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจที่จัด
อยู่ในประเภทลูกหนี้
สถาบนัการเงิน 

    

4. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน     

* โปรดอ้างอิงค าจ ากัดความของสินทรัพย์แต่ละประเภทจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การค านวณสนิทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชยโ์ดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงนิทนุ 

5. ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินระบุรายชื่อ ECAIs ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเลือกใช้ Rating 
ในการก าหนดน้ าหนักความเสี่ยงส าหรับลูกหนี้ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ดังนี้ 

(1) ลูกหนี้ภาครัฐบาลและลูกหนี้สถาบันการเงิน 

____________________________________________________________ 
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(2) ลูกหนี้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนักความเสี่ยงเท่ากับ 0 

____________________________________________________________ 

(3) ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน (กรณีไม่ได้เลือกใช้น้ าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชนทุกราย) 

___________________________________________________________ 

และโปรดระบุยอดหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวดการรายงานล่าสุด ของลูกหนี้ตามงบการเงินรวม 
กลุ่ม Full Consolidation ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ได้รับ Rating จาก ECAIs ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบ 

ประเภทของลูกหนี้ (พอร์ต) 

ยอดหนี้คงค้างที่ได้รับ Rating จาก ECAIs  
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ  

(ล้านบาท) 

อ่ืน ๆ * รวม 

S&P Moody Fitch Fitch 
(Thailand) 

TRIS 

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล 
(1) รัฐบาลและธนาคาร

กลาง 
(2) องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดอยู่ในประเภท
ลูกหนี้ภาครัฐบาล 

       

2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
ที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ าหนัก
ความเสี่ยง = 0 

       

3. ลูกหนี้สถาบนัการเงิน 
(1) ลูกหนี้สถาบนัการเงิน

และบริษัทหลักทรัพย์ 
(2) องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดอยู่ในประเภท
ลูกหนี้สถาบันการเงิน 

       

4. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน        

* หมายถึง ยอดหนี้คงค้างนอกเหนือจากยอดหนี้คงค้างทีไ่ด้รับ Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบ 
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6. วิธีการค านวณค่าปรับลด (Haircut) ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ภายใต้ 
Comprehensive Approach (ตอบเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกใช้ Comprehensive Approach) 

 Standard Supervisory Haircut 

 Own estimates for haircut 

 ประมาณค่า Haircut จากค่าความผันผวนของราคาตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน 

 ประมาณค่า Haircut โดยใช้แบบจ าลอง Value-at-Risk (VaR) 

ส่วนที่ 3 ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB กรอกข้อมูล 

1. ระบุแผนการ (ทยอย) ใช้วิธี IRB โดยระบุตารางเวลา (เดือน ปี) และวิธีย่อย (วิธี FIRB หรือ 
AIRB) ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องการใช้ส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท รวมทั้ง ระบุประเภทและสัดส่วน
ของสินทรัพย์ที่ไม่มีนัยส าคัญที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะใช้วิธี SA โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ - 
แผนการน าวิธี IRB มาใช้ในการค านวณเงินกองทุน โดยให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินระบุถึงทิศทางของกลยุทธ์
ทางธุรกิจว่ามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อใดที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างชัดเจน เช่น เน้นการท า
ธุรกิจกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนหรือลูกหนี้รายย่อย ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินระบุรายละเอียดให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบด้วย 

2. ระบุรายละเอียดของระบบย่อยของ Internal rating ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ส าหรับ
สินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น ส าหรับลูกหนีธุ้รกิจเอกชน ส าหรบัลูกหนี้รายย่อย เปน็ต้น ทั้งนี ้ระบบย่อย หมายถึง 
ระบบที่แตกต่างกันตามประเภทหรือลักษณะของธุรกิจหรือตลาด โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ - 
แผนการน าวิธ ีIRB มาใช้ในการค านวณเงินกองทุน และหากกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีรายละเอียดประกอบเพ่ิมเติม 
ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

3. ระบุช่วงเวลาที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินพร้อมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าท าการ pre-approve 
ระบบ Internal rating ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในตารางแนบ - แผนการน าวิธี IRB มาใช้ในการค านวณ
เงินกองทุน 

4. ระบุรายละเอียดของแผนงาน (ทั้งด้านระบบข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ จ านวนบุคลากร
และรายชื่อเจ้าหน้าที่ ต าแหน่งงาน หรือคณะท างานที่รับผิดชอบในเรื่องการน าวิธี IRB มาใช้ในการค านวณ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เอกสารที่ใช้และความถ่ีในการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทแม่ เป็นต้น) ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติได้ตามที่ระบุในแผนการ 
(ทยอย) ใช้วิธี IRB ตามข้อ 1. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้าม)ี 

5. ระบุวิธีค านวณเงินกองทุนที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ส าหรับแต่ละประเภทย่อยของ
สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ - แผนการน าวิธี IRB มาใช้ในการค านวณเงินกองทุน 

 วิธ ีSupervisory slotting criteria 

 ใช้สูตร Corporate risk weight function 
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6. ระบุวิธีค านวณเงินกองทุนที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ส าหรับแต่ละประเภทพอร์ตฐานะ
ที่เก่ียวข้องกับตราสารทุน พร้อมกับแสดงเหตุผลการเลือกใช้แต่ละวิธีส าหรับแต่ละประเภทพอร์ต โดยกรอก
รายละเอียดตามตารางแนบ - แผนการน าวิธี IRB มาใช้ในการค านวณเงินกองทุน 

 วิธี Market-based  

 Simple risk weight 

 Internal models method 

 วิธี PD/LGD 

 7. ส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่
อีกทอดหนึ่ง ให้ระบุนโยบายสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ การทบทวนหรือติดตามสินเชื่อในแต่ละประเภท
สินทรัพย์______________________________________________________________________ 
รวมทั้ง ระบุระบบ Internal rating (โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ - แผนการน าวิธี IRB มาใช้ในการ
ค านวณเงินกองทุน) ว่าถูกก าหนดหรือพัฒนามาจากสถาบันการเงินจดทะเบียนในต่างประเทศหรือพัฒนาขึ้นเอง 

8. โปรดระบุสัดส่วนของการทยอยใช้วิธี IRB ในช่วง 3 ปี ในตารางต่อไปนี้ (กรอกเฉพาะกลุ่ม
ที่ทยอยใช้วิธี IRB) 

ประเภท* 

วันที่เร่ิมทยอยใช ้
ปีแรก ………25X1 

วันที่เร่ิมทยอยใช ้
ปีที่ 2 ………25X2 

วันที่เร่ิมทยอยใช ้
ปีที่ 3 ………25X3 

วันที่เร่ิมทยอยใช ้
ปีที่ 4 ………25X4 

วิธี % ของ 
RWA 
ทั้งสิ้น 

วิธี % ของ 
RWA 
ทั้งสิ้น 

วิธี % ของ  
RWA 
ทั้งสิ้น 

วิธี % ของ 
RWA 
ทั้งสิ้น 

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล         
2. ลูกหนี้สถาบนัการเงนิ         
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน         
4. ลูกหนี้รายย่อย         
5. ฐานะที่เก่ียวข้องกับ

ตราสารทนุ 
        

รวมฐานะที่ใช้วิธี SA         
รวมฐานะที่ใช้วิธี IRB         
 รวม 100%  100%  100%  100% 

* โปรดอ้างอิงค าจ ากัดความของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) 
หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนและการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องส าหรับบริษัทเงนิทนุ 
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ส่วนที่ 4 เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ค านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยวิธี 
SA-OR หรือวิธี ASA 

ให้ระบุรายละเอียดแผนการเตรียมการรองรับการใช้วิธี SA-OR หรือวิธี ASA ตามท่ีกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเลือกใช้ในการด ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทั้งด้านระบบข้อมูล การจัดสรร
งบประมาณ จ านวนบุคลากร และรายชื่อเจ้าหน้าที่ ต าแหน่งงาน หรือคณะท างานที่รับผิดชอบ เอกสารที่ใช้
และความถี่ในการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ เป็นต้น) รวมทั้ง ปัญหาและ
อุปสรรค (ถ้ามี) 
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ตารางแนบ 
แผนการน าวิธี IRB มาใช้ในการค านวณเงินกองทุน 
ชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ประเภทสินทรัพย ์
ระบุวิธีที่จะใช้ (วิธี FIRB 
หรือ AIRB หรือ SA) และ 

เดือน ปี ทีเ่ริ่มใช ้

มูลค่าสินทรัพย์ในงบ Full 
Conso ณ วันสิ้นงวด 

การรายงานล่าสดุ 

มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม  
Full Conso ณ วันสิ้นงวด 

การรายงานล่าสดุ ตามวธิีค านวณ
เงินกองทุนปัจจุบัน (Current 

Accord) 

ระบบ Internal rating ระบุช่วงเวลา 
ที่กลุ่มพร้อมให ้

ธปท. เข้า  
Pre-approve 

ระบบ IRS 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
% ของมูลค่า
สินทรัพย์กลุ่ม 
Full Conso 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

% ของมูลค่า
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม 

Full Conso 

ชื่อระบบ (1) พัฒนาจาก
ธนาคารแม่หรือ 
(2) พัฒนาเอง* 

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล         
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง         
1.2 ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจตา่งประเทศ ที่ถือเสมือนลูกหนี้ภาครัฐบาล 
        

1.3 BIS IMF ECB EC         
1.4 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ         

2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน         
2.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์         
2.2 บริษัทหลักทรัพย ์         
2.3 ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจที่ถอืเสมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน 
        

3. ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน         
3.1 ลูกหนี้ธุรกจิเอกชนทั่วไป         
3.2 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่มียอดขายทั้งกลุ่มธุรกิจต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท         
3.3 สินเชื่อกลุ่มพิเศษ         

3.3.1 วิธี Supervisory slotting criteria         
- สินเชื่อโครงการ         
- สินเชื่อเพื่อจัดซื้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่         
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ประเภทสินทรัพย ์
ระบุวิธีที่จะใช้ (วิธี FIRB 
หรือ AIRB หรือ SA) และ 

เดือน ปี ทีเ่ริ่มใช ้

มูลค่าสินทรัพย์ในงบ Full 
Conso ณ วันสิ้นงวด 

การรายงานล่าสดุ 

มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม  
Full Conso ณ วันสิ้นงวด 

การรายงานล่าสดุ ตามวธิีค านวณ
เงินกองทุนปัจจุบัน (Current 

Accord) 

ระบบ Internal rating ระบุช่วงเวลา 
ที่กลุ่มพร้อมให ้

ธปท. เข้า  
Pre-approve 

ระบบ IRS 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
% ของมูลค่า
สินทรัพย์กลุ่ม 
Full Conso 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

% ของมูลค่า
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม 

Full Conso 

ชื่อระบบ (1) พัฒนาจาก
ธนาคารแม่หรือ 
(2) พัฒนาเอง* 

- สินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์         
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้         

3.3.2 ใช้สูตร Corporate risk weight function         
- สินเชื่อโครงการ         
- สินเชื่อเพื่อจัดซื้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่         
- สินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์         
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้         

3.4 ลูกหนี้ที่รับซ้ือมา         
4. ลูกหนี้รายย่อย         

4.1 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย         
4.2 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย         
4.3 สินเชื่อรายย่อยอื่น         
4.4 ลูกหนี้ที่รับซ้ือมา         

5. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน         
5.1 วิธี Market-based          

5.1.1 Simple risk weight         
5.1.2 Internal models method         

5.2 วิธี PD/LGD         
รวม         

* ตอบเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีมีสถาบันการเงินจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหน่ึง 
 



ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

ลงวันที่ 27 เมษำยน 2560 

ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

1. ในกรณีท่ีสถาบันการเงินถือหุ้นในบริษัท A 
ร้อยละ 45 และบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 
ร้อยละ 100 ซ่ึงทั้งบริษัท A และบริษัท B 
อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน
ต้องน าบริษัท B มาจัดท างบการเงินรวม
ตามหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินหรือไม่ 

สถำบันกำรเงินไม่ต้องน ำบริษัท B มำจัดท ำ 
งบกำรเงินรวม เนื่องจากสถาบันการเงินไม่ได้น า
บริษัท A มาจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่ทอดแรก 
ดังนั้น สถาบันการเงินจึงไม่ต้องน าบริษัท B ที่ลงทุน
โดยบริษัท A มาจัดท างบการเงินรวม อย่ำงไรก็ดี 
สถำบันกำรเงินต้องน ำเงินลงทุนในบริษัท A มำ
ค ำนวณเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

กำรค ำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
2. สถาบันการเงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินที่ต้องน ามาค านวณ
เงินกองทุนร้อยละ 23 (ลงทุนทางตรง
ร้อยละ 8 และลงทุนทางอ้อมโดยผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ร้อยละ 15) แต่บันทึกบัญชีใน
งบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนทั่วไปด้วยวิธี
ราคาทุน (Cost) เนื่องจากหุ้นที่ถือโดย 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
สถาบันการเงินต้องหักเงินลงทุนดังกล่าว
ด้วยวธิีราคาทุน (Cost) หรือวิธสี่วนได้เสยี 
(Equity) 

สถำบันกำรเงินต้องน ำเงินลงทุนร้อยละ 23  
มำค ำนวณเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
โดยใช้จ านวนเงนิลงทุนตามวิธเีดียวกับที่บันทึกบัญชี
ในงบการเงินรวม ซึ่งในกรณีนี้ เงินลงทุนร้อยละ 8 
แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost) ในงบการเงินรวม 

3. ในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นในบริษัท
ประกันร้อยละ 80 และสถาบันการเงินที่เป็น
บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทประกันนั้น ให้น า 
เงินลงทุนในบริษัทประกันไปหักออกจาก
เงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation 
และกลุ่ม Full Consolidation อย่างไร 

(1) เงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation –  
ให้น ำเงินลงทุนร้อยละ 20 มำค ำนวณ
เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(2) เงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation –  
ใหน้ ำเงินลงทุนร้อยละ 100 มำค ำนวณ
เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

4. ในกรณีบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทประกัน 
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินร้อยละ 40 
และบริษัทประกันดังกล่าวลงทนุในบริษัท
ประกันที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ในกำรค ำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
ใหน้ ำเงินลงทุนของบริษัทแม่ทีล่งทุนในบริษัท
ประกันที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินร้อยละ 40 
และที่ลงทุนในบริษัทประกันที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
ร้อยละ 9 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทประกันนั้น และบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนในบริษัท
ประกันที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ดังกล่าวอีกร้อยละ 8 รวมเป็นร้อยละ 17 
จะต้องน าเงินลงทุนในบริษัทประกันที่อยู่
นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มาค ำนวณ
เงินกองทุนด้วยจ านวนเท่าใด 

ทำงกำรเงินร้อยละ 17 (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) 
มำรวมค ำนวณเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5. ในกรณีท่ีบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ซึ่งไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์) ซื้อตราสารหนี้
ที่นับเป็นเงินกองทุนของบริษัทแม่ ในกำร
ค ำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินจะต้องน าเงินลงทุนที่บริษัทลูก
ไปซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวมาหักออกจาก
เงินกองทุนหรือไม่ 

การพิจารณาว่าจะต้องน าเงินลงทุนที่บริษัทลูกไปซื้อ
ตราสารหนี้ดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือไม่นั้น ให้แยกพิจารณา
เป็น 2 กรณี 
(1) กรณบีริษัทลูก ถูกน ามาจัดท างบการเงินรวม

กับบริษัทแม่ การซื้อขายตราสารหนี้จะถูกตัด
รายการระหว่างกัน จึงไม่ต้องน าเงินลงทุน
ดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุน 

(2) กรณีบริษัทลูก ไม่ได้ถูกน ามาจัดท างบการเงินรวม
กับบริษัทแม่ จะต้องน าเงินลงทนุในตราสารหนี้
ที่บริษัทแมน่ับเป็นเงินกองทุนมำหักออกจำก
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าแหล่งเงินที่น ามาลงทุนนั้น ไม่ได ้
มาจากบริษัทแม่ 

6. ในการจัดท ารายงานงวดสิ้นเดือน มิ.ย. 
หากสถาบันการเงินซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้
มอบหมายให้คณะกรรมกำรของสถำบัน
กำรเงินจัดสรรก าไรงวดครึ่งปีจาก 
งบการเงินเฉพาะของสถาบันการเงินเพ่ือ
จ่ายเงินปันผล โดยไม่ได้มีการพิจารณา
ก าไรจากงบการเงินรวม สถาบันการเงิน
จะสามารถน าก าไรของบริษัทลูกนับเข้า
เป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ได้หรือไม่ 

หำกไม่ได้มีกำรน ำงบกำรเงินรวมเข้ำพิจำรณำ 
ในคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงิน
ไม่สำมำรถน ำก ำไรของบริษัทลูกนับรวมเข้ำเป็น
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้  

7. ในการค านวณเงินกองทุนกลุ่ม Solo 
Consolidation และกลุ่ม Full  
Consolidation จะต้องน า General 
provision ที่นับเป็น Tier 2 มาปรับ 
ทุกเดือนหรือ 6 เดือน 

กำรค ำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ใหน้ับ General provision เป็น Tier 2 ได้ตำม
งวดระยะเวลำที่ก ำหนดในประกำศ ธปท. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนส ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน ทั้งนี้ หากเป็น General provision 
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ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
ของบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ที่ไม่ได้กัน
เงินส ารองตามเกณฑ์ ธปท. ต้องขออนุญาต 
เป็นรายกรณี 

กำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงส ำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
8. ในขณะที่ส่งแบบประเมิน Credit Risk 

Mitigation (CRM) ให้ ธปท. บริษัทลูก
บางแห่งยังไม่มี CRM จึงไม่ได้ประเมิน
บริษัทลูกนั้น หากต่อมาบริษัทลูกนั้นมี 
CRM ต้องส่งแบบประเมินให้ ธปท. ใหม่
หรือไม่ 

บริษัทแม่ต้องจัดท าแบบประเมินบริษัทลูกนั้นและ
เก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบของ ธปท. 

9. ส าหรับลูกหนี้ credit balance ของบริษัท
หลักทรัพย์ (บล.) ในกรณีหลักประกันที่เป็น
หุ้นทีม่ีความสัมพันธ์กับลูกหนี้ จะยกเว้นให้
สามารถน ามาเป็น Credit Risk Mitigation 
(CRM) ได้เช่นเดียวกับกรณหีลักประกัน
ที่เป็นหุ้นของบริษัทในกลุ่มหรือไม่ 

ไม่ยกเว้น เนื่องจากหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับลูกหนี้
มีความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันกับฐานะของลูกหนี้ 
เช่น กรณีลูกหนี้ default ราคาหุ้นอาจตกต่ าลง
อย่างรวดเร็ว 

10. ขอทราบแนวทางการจัดประเภท “ลูกหนี้
รายย่อย” และ “ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน” 
ในกรณีบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ธุรกิจ
ขนาดเล็ก และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
มีการกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ (ลูกหนี้ 
margin หรือลูกหนี้ credit balance) 
กับ บล. 

ในการจัดประเภทลูกหนี้ ให้พิจารณาดังนี้ 
(1) ในกรณทีีลู่กหนี้ มีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

และ/หรือ บริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วย 
ให้พิจารณาดังนี้ 
(1.1) กรณีท่ีลูกหนี้เป็นคณะบุคคล ธุรกิจ

ขนาดเล็ก หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ : 
การจะจัดลูกหนี้ credit balance กับ 
บล. เป็น “ลูกหนี้รายย่อย” หรือ “ลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน” นั้น ให้อิงตามการจัด
ประเภทลูกหนี้ของสถาบันการเงิน 
และ/หรือ บริษัทอ่ืนในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน 

(1.2) กรณีท่ีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา : ให้
จัดเป็น “ลูกหนี้รายย่อย” โดยไม่ต้อง
พิจารณาการจัดประเภทลูกหนี้ของ
สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทอ่ืน
ในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

(2) ในกรณีทีลู่กหนี้ มีเฉพาะ credit balance กับ 
บล. เท่านั้น ให้พิจารณาดังนี้ 
(2.1) กรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา คณะ

บุคคล หรือธุรกิจขนาดเล็ก : ให้จัดเป็น 



4 

ล ำดับ ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
“ลูกหนี้รายย่อย” 

(2.2) กรณีท่ีลูกหนี้เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
: หากเข้านิยาม “ธุรกจิขนาดเล็ก” ให้
จัดเป็น “ลูกหนี้รายย่อย” หากไม่เข้า
นิยาม ให้จัดเป็น “ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน” 

11. ลูกหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดเป็นลูกหนี้ประเภทใด 

ลูกหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเป็น
ลูกหนี้ PSEs และใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้
สถาบันการเงิน 

12. ลูกหนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) และลูกหนี้
บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (TCH) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดเป็น
ลูกหนี้ประเภทใด 

ลูกหนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (TSD) และลูกหนี้บริษัทส านักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TCH) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดเป็นลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน 

13. บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง รับ
บริหารหนี้ (เรียกเก็บหนี้) ให้ SPV ที่
บริษัทตนเองจัดตั้ง รายได้จากการรับ
บริหารหนี้ ถือเป็นรายได้ที่ต้องค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือไม่ 

รำยได้จำกกำรรับบริหำรหนี้ดังกล่ำวถือเป็นรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทลีสซิ่ง ดังนั้น ต้องน ำมำ
ค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรด้วย 

14. ในกรณีทีบ่ริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง 
มีก าไรจากการขายรถที่ยึดจากลูกหนี้ 
ก าไรดังกล่าวต้องน ามารวมค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือไม่ 

รายได้จากการจ าหน่ายรถที่ยึดจากมาจากลูกหนี้
ถือเป็นรำยได้ที่ไม่ไดม้ำจำกกำรด ำเนนิงำนตำมปกติ
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง ดังนั้น จึงไม่ต้อง
น ำมำค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 

15. เมื่อประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินต้องยื่นขออนุญำตใช้
วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
ต่อ ธปท. ใหม่หรือไม่ 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่ต้องยื่นขออนุญำตใช้
วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตใหม่ ไม่ว่ำ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้นจะใช้วิธีกำรค ำนวณที่
เหมือนหรือแตกต่ำงกับทีส่ถำบันกำรเงินในระดับ 
Solo basis ก่อนที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
แต่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องย่ืนขออนุญำตต่อ 
ธปท. ใหม่ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรค ำนวณ
ภำยหลังประกำศมีผลบังคับใช้ 

 




