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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลของตนเช่นเดิม
อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากบทเรียนจากวิกฤตการเงินโลกและปัญหาของสถาบันการเงินที่เกิดขึ้น
ในหลายประเทศที่ผ่านมา ประกอบกับการที่สถาบันการเงินในต่างประเทศมีการดาเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน
และมีความเชื่อมโยงต่อระบบการเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้น ทาให้หลายหน่วยงานในต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสถาบันการเงินได้ทบทวนแนวคิดในการกากับดูแลระบบการเงินของโลก
ให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งคือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ภายใต้หลักการของ Basel III โดยปรับปรุงองค์ประกอบของเงินกองทุนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเพียงพอ
ต่อการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายใต้หลักการ Basel II มาเป็น Basel III โดยมีผลบังคับใช้
กับสถาบันการเงินในระดับ Solo basis ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และบังคับใช้กับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุน
ที่มีคุณภาพ สามารถรองรับความเสียหายได้จริงในปริมาณที่สูงขึ้น อันจะส่งผลให้ระบบสถาบันการเงิน
มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินไทยมี
ภูมิต้านทานต่อวิกฤตการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในเวทีสากลได้
นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงตัวอย่างการคานวณเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินและถ้อยคาในส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์
Basel III และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น กรณีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด หรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน และ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ให้สอดคล้องและอ้างอิงหลักเกณฑ์ในระดับ Solo basis
ที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินในครั้งนี้
เป็นการเพิ่มเติมข้อยกเว้นรายการหักเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินกรณีที่บริษัทประกันชีวิต
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการถือหรือลงทุนในตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน อื่น เพื่อลดข้อจากัดในการลงทุนของบริษัทประกัน ชีวิต
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 31 มาตรา 57 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของสถาบันการเงินในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
3. ประกาศที่ยกเลิก
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
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4. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุกแห่ง
ของสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ยกเว้น สาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
5. เนื้อหา
5.1 คาจากัดความ
“การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” (Consolidated Supervision) หมายความว่า
การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยคานึงถึง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยรวมที่มีผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินและสถาบันการเงินนั้น ๆ ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะปรากฏอยู่ในบัญชีของสถาบันการเงิน
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการดาเนินธุรกิจในขอบเขต
ที่เหมาะสมและมีความมั่นคง
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
ก. ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อย และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ข. บริษัทเงินทุน
ค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“ธุรกิจทางการเงิน” ให้มีความหมายตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
“ธุรกิจสนับสนุน” ให้มีความหมายตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
“เงินกองทุนทั้งสิ้นของสถาบันการเงิน” ให้มีความหมายตามที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารง
สินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุน หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี
“ความเสี่ยงด้านเครดิต” หมายความว่า ความเสี่ยงที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้สินเชื่อ การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ ทาให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในฐานะเจ้าหนี้เกิดความเสียหาย
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“ความเสี่ยงด้านตลาด” หมายความว่า ความเสี่ยงที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งที่อยู่ในงบดุลและนอกงบดุลที่เกิด
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 ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หรือถูกทางการเปรียบเทียบปรับ
รวมทั้ง ความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล)
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational risk)
“บัญชีเพื่อการค้า (Trading book)” หมายความว่า ฐานะ (Position) ของตราสาร
การเงิน (Financial instruments) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มีเจตนาถือครองไว้เพื่อการค้า
(Trading intent) หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะอื่น ๆ ในบัญชีเพื่อการค้า รวมทั้ง อนุพันธ์ทางการเงิน
ทุกประเภทที่ไม่ได้นาไปใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book)
โดยตราสารการเงินที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้าต้องไม่มีข้อจากัดในการซื้อขายหรือในการป้องกันความเสี่ยง
นอกจากนี้ ฐานะเหล่านั้นต้องมีการประเมินมูลค่าอย่างถูกต้องที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
“บัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking book)” หมายความว่า ฐานะของเครื่องมือทาง
การเงินหรือธุรกรรมอื่นที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือตราสารทางการเงินที่มีเจตนาตั้งแต่แรก
ว่าจะถือครองระยะยาวหรือถือจนครบกาหนดอายุ
5.2 การกากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
5.2.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องดารงเงินกองทุนตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดตามหลักการ Consolidated basis ใน 2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo
Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation เพิ่มเติมจากการดารงเงินกองทุน
เพื่อรองรับความเสี่ยงของสถาบันการเงินตามหลักการ Solo basis
5.2.2 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกากับดูแลเฉพาะอื่น
เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังคงต้อ งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ของตนเช่นเดิม
5.3 การจัดทางบการเงินรวมตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เนื่องจากการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวม
ดังนั้น กลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งในกรณีที่บริษัทแม่เป็ นสถาบันการเงิน และกรณีที่บริษัทแม่ไม่ได้เป็น
สถาบันการเงิน ต้องจัดทางบการเงินรวมตามวิธีที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กาหนดสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้ง 2 ระดับ ได้แก่
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5.3.1 งบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation หมายถึง การจัดทางบการเงินรวม
ของสถาบันการเงินกับบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ทุกบริษัท
5.3.2 งบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation หมายถึง การจัดทางบการเงินรวม
ของบริษัทแม่กับบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นทางตรง และ/หรือ
ทางอ้อม รวมทั้ง การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น ยกเว้น บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต ไม่ต้องนามาจัดทา
งบการเงินรวมในทุกกรณี (แม้ว่าบริษัทแม่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปก็ตาม)
5.4 การดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยง
จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ
Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation ซึ่งทั้ง 2 ระดับ จะต้องดารง
เงินกองทุนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ทั้งนี้ สาหรับกลุ่ม Solo Consolidation ที่มีเฉพาะสถาบันการเงินให้ใช้ข้อมูลจาก
งบการเงินของสถาบันการเงินในระดับ Solo basis มาคานวณเงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation
โดยหากสถาบันการเงินนั้นมีเงินลงทุนในบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation เงินลงทุนในบริษัทร่วม1
หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า ให้จัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย2 เพื่อนามา
คานวณเงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation
5.4.1 การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ทั้งระดับ Solo Consolidation
และระดับ Full Consolidation ต้องดารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เพิ่มเติมในประกาศฉบับนี้ และให้นาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในระดับ Solo basis ว่าด้วยเรื่อง
ดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
ข. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุน
สาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ค. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)

1
2

หมายถึง บริษัทร่วมตามนิยามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ให้จดั ทาโดยใช้แบบรายงานงบการเงินรวมกลุ่ม Solo Consolidation
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ง. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
จ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
ฉ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับการผิดนัดชาระราคาและการส่งมอบ และธุรกรรม Non-delivery
versus payment (Non-DvP) สาหรับธนาคารพาณิชย์
ช. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการอนุญาตให้สถาบันการเงิน
ประกอบธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ซ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ความเสี่ยงด้านตลาดและการดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน
ฌ. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ญ. หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
5.4.1.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(1) การดารงเงินกองทุนขั้นต่า (Minimum capital requirement)
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด
และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ดังนี้
ก. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
(Common equity tier 1 ratio : CET1 ratio) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ข. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio : T1 ratio)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6
ค. อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio :
TC ratio) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5
(2) การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer)
(2.1) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ดารงอั ตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่า
ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบตามที่กาหนด
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis
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ทั้งนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มได้ตามที่กาหนด ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี จะต้องเก็บสะสม
เงินกาไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจากัดการจัดสรรกาไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ โดยจะยัง
ไม่ถือว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี เก็บสะสมกาไรสุทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว แต่กลุ่มธุรกิจทางการเงินยังไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทแม่หารือกับฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแผนการดารงเงินกองทุน และให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามแผนการดารง
เงินกองทุนตามที่หารือต่อไป
(2.2) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจ
กาหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) อีกร้อยละ 0 ถึง 2.5
ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis
เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง เมื่อมีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขาขึ้นและมีความจาเป็นที่จะดาเนินมาตรการนี้
5.4.1.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ต้องคานวณเงินกองทุน
กลุ่ม 2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดทาตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาคานวณ
เงินกองทุนตามองค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ตามเอกสารแนบ 1
5.4.1.3 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
(1) หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
(1.1) การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินมี 2 วิธี ดังนี้
ก. การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดย Standardised Approach (วิธี SA) ตามเอกสารแนบ 2
ข. การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ตามเอกสารแนบ 3
(1.2) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์
ในระดับ Solo basis เลือกใช้ โดยให้นาหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์
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โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในการใช้วิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช้ ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 2 หรือเอกสารแนบ 3 แล้วแต่กรณี
(1.3) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis
ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธี IRB ในการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะต้องดาเนินการ
พัฒนาไปใช้วิธี IRB ให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ในการดาเนินการพัฒนาไปใช้วิธี IRB ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตตามที่กาหนด
ในเอกสารแนบ 3
(1.4) ในกรณีที่มีการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External credit assessment institutions : ECAIs) วิธีการคานวณ
น้าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจ เอกชน หรือวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยหลักประกัน
ทางการเงิน ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดาเนินการดังนี้
ก. กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ให้กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินใช้รายชื่อ ECAIs หรือวิธีในการคานวณน้าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชนหรือวิธีในการ
ปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยหลักประกันทางการเงินตามที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้บริษัทแม่แจ้งการใช้รายชื่อ ECAIs
หรือวิธีการคานวณน้าหนักความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน หรือแจ้งพร้อมจัดส่งแบบประเมินความพร้อม
ในกรณีของการเปลี่ยนวิธีการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตโดยหลักประกันทางการเงินมายังฝ่ายกากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข. กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA แต่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB ให้บริษัทแม่
นาหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด
(2.1) การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมี 3 วิธี ดังนี้
ก. วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach)
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ข. วิธีแบบจาลอง (Internal Model Approach)
ค. วิธีผสมระหว่างวิธีมาตรฐานกับวิธีแบบจาลอง
(2.2) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านตลาดของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์
ในระดับ Solo basis เลือกใช้ และให้นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาดของสถาบันการเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตมายัง
ฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถใช้วิธี
การคานวณตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช้ได้ ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาต
มายังฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้อง
ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถใช้วิธีตามวิธีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ
Solo basis เลือกใช้ได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
(2.3) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ
Solo basis มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (Threshold) ในระดับที่มีนัยสาคัญตามที่กาหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการดารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้นคานวณ
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดทุกองค์ประกอบความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ องค์ประกอบ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านราคาตราสารทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
(2.4) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ
Solo basis มีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้าต่ากว่าระดับที่มีนัยสาคัญตามประกาศที่กล่าวในข้อ (2.3)
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด เฉพาะองค์ประกอบความเสี่ยง
ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสั่งการ
เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นอย่างอื่น
(2.5) ในกรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น หรือทาธุรกรรมทางการเงินที่มีตราสาร
อ้างอิงที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น ที่จัดอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า
และได้หักออกจากเงินกองทุนแล้ว ไม่ต้องนาเงินลงทุนในตราสารหรือจานวนเงินตามสัญญาของธุรกรรม
ดังกล่าวตามมูลค่าที่ได้นาไปหักออกจากเงินกองทุนแล้วมาคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด
(2.6) เมื่อคานวณเงินกองทุนจากปริมาณธุรกรรมรวม
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้นาผลลัพธ์ที่ได้มาคานวณเป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดโดยนาไปคูณกับ 12.5
เพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณเงินกองทุนขั้นต่าเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดต่อไป
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(2.7) กลุ่มธุรกิจทางการเงินใดประสงค์จะแยกคานวณ
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสีย่ งด้านตลาดเป็นรายบริษัท ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายกากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
(3.1) การคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี 2 วิธี ดังนี้
ก. Basic Indicator Approach (วิธี BIA)
ข. Standardised Approach (วิธี SA-OR)
รวมถึง Alternative Standardised Approach (วิธี ASA)
(3.2) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ตามวิธีที่
ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis เลือกใช้ โดยให้นาหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบัติการ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo
basis ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธี SA-OR หรือวิธี ASA ในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการตามวิธี
ของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เอกสารแนบ 4 พร้อมจัดส่งแบบประเมินความพร้อมมายังฝ่ายกากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
(3.3) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ใช้วธิ ี SA-OR หรือวิธี ASA
ในการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด โดยให้นาเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3.4) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวม
ที่จัดทาตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มาคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation โดยรายได้ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ต้องนามาคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการให้รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดจากธุรกิจหลักทั้งหมดของแต่ละบริษัท เช่น รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินรอการขาย3 ของบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ (หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สิน
3

รายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินรอการขายให้จัดเข้าสายธุรกิจประเภท Asset management
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รอการขาย) รายได้ค่านายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (หลังหักค่าใช้จ่าย
ทางตรง เช่น ค่าคอมมิชชั่นจ่าย) รายได้ของธุรกิจลีสซิ่ง (หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าคอมมิชชั่นจ่าย) ถึงแม้ธนาคารพาณิชย์จะมิได้นารายได้หรือค่าใช้จ่ายทางตรงประเภทดังกล่าวไปคานวณ
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ก็ตาม
5.4.2 การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน ทั้งระดับ Solo Consolidation
และระดับ Full Consolidation ต้องดารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของบริษัทเงินทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการเช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มเติมในประกาศฉบับนี้ และให้นาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
5.4.2.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(1) การดารงเงินกองทุนขั้นต่า (Minimum capital requirement)
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนดารงเงินกองทุนขั้นต่าเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิน้ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด
และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis ดังนี้
ก. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
(Common equity tier 1 ratio : CET1 ratio) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5
ข. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio : T1 ratio)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6
ค. อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio :
TC ratio) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5
(2) การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer)
(2.1) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนดารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5
ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก
มากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนครบตามที่กาหนดซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2564 เช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis ดังนี้
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อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
(Tier 1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
(Total capital ratio)

1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562
5.125
5.75

1 ม.ค. 2563
6.375

หน่วย: ร้อยละ
1 ม.ค. 2564
7

6.625

7.25

7.875

8.5

9.125

9.75

10.375

11

ทั้งนี้ หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มได้ตามที่กาหนด บริษัทเงินทุนหรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี จะต้องเก็บสะสม
เงินกาไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจากัดการจัดสรรกาไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สาหรับบริษัทเงินทุน โดยจะยังไม่ถือว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทแม่
แล้วแต่กรณี เก็บสะสมกาไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว แต่กลุ่มธุรกิจทางการเงินยังไม่สามารถ
ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทแม่หารือกับฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแผนการดารงเงินกองทุน และให้กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินปฏิบัติตามแผนการดารงเงินกองทุนตามที่หารือต่อไป
(2.2) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจกาหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) อีกร้อยละ 0
ถึง 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกับบริษัทเงินทุนในระดับ Solo basis
เพื่อรองรับความเสีย่ งเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง เมื่อมีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขาขึ้นและมีความจาเป็นที่จะดาเนินมาตรการนี้
5.4.2.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนต้องคานวณเงินกองทุนกลุ่ม
2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ Full Consolidation
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดทาตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาคานวณ
เงินกองทุนตามองค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุน โดยให้นาหลักเกณฑ์
ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและ
การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุนมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 1
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5.4.2.3 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
สาหรับหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต หลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด และหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเงินทุนนาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามที่กาหนดในข้อ 5.4.1.3
5.4.3 การดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งระดับ Solo Consolidation
และระดับ Full Consolidation ต้องดารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เพื่อรองรับความเสี่ยงของสินทรัพย์ และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ Solo basis โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มเติมในประกาศฉบับนี้ และให้นาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
5.4.3.1 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(1) การดารงเงินกองทุนขั้นต่า (Minimum capital
requirement) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งได้ แก่ สินทรัพย์ที่ต้องนามาดารง
เงินกองทุน และมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ
Solo basis โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio : TC ratio) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5
(2) การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer)
(2.1) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ดารงอัตราส่วน
เงินกองทุนเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยให้ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมากกว่าร้อยละ 0.625
ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนครบตามที่กาหนดซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม
2564 เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ Solo basis ดังนี้
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 หากกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มได้ตามที่กาหนด บริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี จะต้อง
เก็บสะสมเงินกาไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดโดยจากัดการจัดสรรกาไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์
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สภาพคล่องสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยจะยังไม่ถือว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และหากบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทแม่แล้วแต่กรณี เก็บสะสมกาไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว แต่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินยังไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้บริษัทแม่หารือกับฝ่ายกากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงแผนการดารงเงินกองทุน
และให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติตามแผนการดารงเงินกองทุนตามที่หารือต่อไป
(2.2) อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยง
เชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจกาหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) อีกร้อยละ 0 ถึง 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งสิ้นของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เช่นเดียวกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ในระดับ Solo basis เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง เมื่อมีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
ขาขึ้นและมีความจาเป็นที่จะดาเนินมาตรการนี้
5.4.3.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ต้องคานวณ
เงินกองทุนกลุ่ม 2 ระดับคือ เงินกองทุนกลุ่มระดับ Solo Consolidation และเงินกองทุนกลุ่มระดับ
Full Consolidation โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดทาตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินมาคานวณเงินกองทุนตามองค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ โดยให้นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพิ่มเติมสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเอกสารแนบ 1 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.4.3.3 การคานวณสินทรัพย์ที่ต้องนามาดารงเงินกองทุนหรือมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
(1) หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์ที่ต้องนามาดารงเงินกองทุน
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์นา
สินทรัพย์จากงบการเงินรวมที่จัดทาตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาคานวณหา
มูลค่าสินทรัพย์ที่กลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation ต้องนามาดารงเงินกองทุน
โดยให้นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) หลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมที่จัดทาตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาคานวณมูลค่า
เทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่ม Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation
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โดยให้นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
5.5 การยื่นขออนุญาตใช้วิธีคานวณสินทรัพย์เสี่ยงหรือมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ในกรณีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตการดารง
เงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินมาพร้อมกับการยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดยให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ มายังฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
5.5.1 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือขออนุญาตการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเอกสารแนบ 4
(2) แบบประเมินความพร้อมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการปรับลดความเสี่ยงด้า นเครดิต
เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณเงินกองทุน (Self-Assessment of Compliance – SAC-CRM) และ
ให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้าน
เงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
5.5.2 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB
ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(1) เอกสารทั้งหมดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.5.1
(2) ผลการประเมินความพร้อมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการดารงเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตโดยวิธี IRB โดยให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Rating-Based Approach
(วิธี IRB) หรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับบริษัท
เงินทุน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
5.5.3 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการโดยวิธี SA-OR หรือ ASA ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดแผนการเตรียมการรองรับการใช้วิธี SA-OR หรือวิธี ASA
ตามที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้ในการดารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามที่กาหนด
ในเอกสารแนบ 4
(2) แบบประเมินความพร้อมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยง
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ด้านปฏิบัติการโดยวิธี SA-OR และวิธี ASA (Self-Assessment of Compliance – SAC-OR) ตามที่
กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ หรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสาหรับ
บริษัทเงินทุน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(3) เอกสารแสดงการจัดแบ่งรายได้จากการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินตามประเภทสายธุรกิจ (เฉพาะรายได้ของบริษัทที่จัดทางบการเงินรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
5.5.4 กรณีกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่คานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดโดยวิธีที่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตพร้อมส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยให้นาหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านตลาดของสถาบันการเงิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจ ารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
5.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้บริษัทแม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน
สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6. บทเฉพาะกาล
6.1 การดารงเงินกองทุนตาม Basel III ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ถือปฏิบัติ ดังนี้
6.1.1 ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์มีตราสารทางการเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนได้ตาม Basel II ซึ่งออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบ
ของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศนั้น ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินลดการนับ
หรือทยอยลดการนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามรายละเอียด
ที่กาหนดในเอกสารแนบ 8 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุน
สาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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
ประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
เฉพาะรายการดังต่อไปนี้ ให้นับเพิ่มเงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60
ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ต่อปี ตามลาดับ ตามที่กาหนดในเอกสารแนบ 9 ของประกาศธนาคารแห่ง
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เอกสารแนบ 1

องค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1. องค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
องค์ประกอบเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแบ่งออกเป็นกลุ่ม Solo Consolidation
และกลุ่ม Full Consolidation โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุน
สำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ มำใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้ (ตัวอย่ำงกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและกำรคำนวณ
เงินกองทุนตำม Basel III สำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ตำมเอกสำรแนบ 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
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (Non-controlling interest : NCI)
หลังจำกหักจำนวนของส่วนที่เกินกว่ำจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation
buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม (Surplus CET1) ทั้งนี้ จำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำ
และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ดังกล่ำว เท่ำกับร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ในกำรคำนวณหำมูลค่ำของ NCI ที่สำมำรถนับเป็น CET 1 ตำมวรรคหนึ่ง
ให้นับ NCI ที่มีลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้
ก. เป็น NCI ที่เกิดจำกกำรจัดทำงบกำรเงินรวมระหว่ำงบริษัทแม่
และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เท่ำนั้น
ข. เข้ำเงื่อนไขเป็นรำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 เช่นเดียวกับ
กรณีของธนำคำรพำณิชย์
ค. เป็น NCI ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทแม่1

1

หมำยรวมถึง กรณีที่บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนเงินทุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมนั้นด้วย
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ในกำรคำนวณหำ Surplus CET1 ให้คำนวณตำมสูตร ดังต่อไปนี้

CET1

โดย NCI Proportion =

CET1 ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม

CET1 ทั้งสิ้นของบริษัทลูก
CET1 = มูลค่ำ CET1 ซึ่งเข้ำลักษณะตำมวรรค 2 ที่กล่ำวข้ำงต้น
Subsidiary CET1 Capital = จำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำง
 ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร กับ
 ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงินรวม
ทั้งนี้ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (NCI) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีลักษณะเป็นกำรควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ เช่น มีสัญญำร่วมลงทุน
ที่แสดงถึงเจตนำดังกล่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ ธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทแม่สำมำรถนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (NCI) ดังกล่ำวเป็นเงินกองทุนทั้งจำนวนได้
เมื่อได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
(2) รายการหักจาก CET1
ให้หักรำยกำรตำม (2.1) – (2.2) ต่อไปนี้ ก่อนรำยกำรเงินลงทุน
ในตรำสำรทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน 2 ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งกำหนดให้
นำผลรวมของเงินลงทุนมำเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของสุทธิ
(Net common equity tier 1) โดยให้นำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ Net common equity
tier 1 ไปหักออกจำกเงินกองทุน

2

ให้นับอัตรำกำรถือหุ้นและคำนวณผลรวมเงินลงทุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลควำมเสีย่ งของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน แม้ว่ำเงินลงทุนทำงอ้อมจะไม่แสดงอยู่ใน
งบกำรเงินรวมก็ตำม
ฝนสป90-กก00002 -25610411

1/3
(2.1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกนำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 ถือตรำสำรทุนที่นับเป็น CET1 ของสถำบัน
กำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักเงินลงทุนในตรำสำรนั้นออกจำก CET1
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรทุนดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำต
จำกหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำรทุนระยะสั้นในตลำด
ที่มีสภำพคล่องสูง หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing โดยปัจจุบัน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีดังต่อไปนี้
(2.1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนที่ถือตรำสำรทุนดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพื่อกำรค้ำ
(2.1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารทุนดังกล่าวเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
เฉพาะส่วนที่ลงทุนในตราสารที่นับเป็น CET1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น
ตามสัดส่วนของรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน4ต่อผลรวมของหนี้สิน
และส่วนของเจ้าของที่ได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่ต้องการใช้วิธีอื่นใด
นอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายกากับ
ธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี ทั้งนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำร
เป็นรำยกรณี หำกพบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิต
ถือตรำสำรทุนดังกล่ำวในจำนวนที่มีนัยสำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น
สำหรับกรณีอื่นให้บริษัทแม่ ทำหนังสือขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นรำยกรณี
ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน
(2.2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกนำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรทุน (equity
derivatives) ที่อ้ำงอิงตรำสำรทุนที่นับเป็น CET1 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักจำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก CET1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
3

4

หมำยรวมถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่กำหนดให้นำมำจัดทำงบกำรเงินรวม และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ที่ไม่ได้นำเงินลงทุนในบริษัทนั้นมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น บริษัทประกันวินำศภัย
บริษัทประกันชีวิต
เช่น หนี้สนิ ที่เกิดจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) เป็นต้น
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ตั้งแต่วันแรกของกำรทำธุรกรรม ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนตลำด (Market derivatives)
1.1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1 : AT1)
ได้แก่ รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น AT1 ภำยหลังรำยกำรปรับและรำยกำรหักต่ำง ๆ ดังนี้
(1) รายการที่สามารถนับเป็น AT1
รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น AT1 คำนวณจำก T1 (ประกอบด้วย
NCI และ AT1) หักด้วย (i) จำนวนของส่วนที่เกินกว่ำจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก5 (Surplus T1)
และ (ii) จำนวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 ตำมข้อ 1.1.1 (1) แล้ว ทั้งนี้ จำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและ
เงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งนี้ NCI และ AT1 ที่สำมำรถนับเป็น T1 ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมี
ลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้
ก. เป็น NCI ที่เกิดจำกกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตำมกำรกำกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หรือ AT1 ของบริษัทลูก6 ที่นำมำจัดทำงบกำรเงินรวมตำมกำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน
ข. เข้ำเงื่อนไขเป็นรำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 หรือ AT1
แล้วแต่กรณี เช่นเดียวกับกรณีของธนำคำรพำณิชย์
ค. เป็น NCI หรือ AT1 ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนำคำรพำณิชย์หรือ
บริษัทแม่1

5
6

หมำยถึง บุคคลภำยนอกกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินที่มิใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่
หมำยรวมถึง ธนำคำรพำณิชย์ด้วย ในกรณีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่มธี นำคำรพำณิชย์เป็นบริษัทลูก
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ในกำรคำนวณหำ Surplus T1 ให้คำนวณตำมสูตร ดังต่อไปนี้

CET1 + AT1

โดย T1 Proportion =

T1 ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก

T1 ทั้งสิ้นของบริษัทลูก
CET1 + AT1 = มูลค่ำ CET1 และ AT1 ที่สำมำรถนับเป็น T1 ซึ่งเข้ำลักษณะตำมวรรค 2
ที่กล่ำวข้ำงต้น
Subsidiary T1 Capital = จำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำง
 ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร กับ
 ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงินรวม
ทั้งนี้ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (NCI) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีลักษณะเป็นกำรควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ เช่น มีสัญญำร่วมลงทุน
ที่แสดงถึงเจตนำดังกล่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ ธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทแม่สำมำรถนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (NCI) ดังกล่ำวเป็นเงินกองทุนทั้งจำนวนได้
เมื่อได้รับ อนุ ญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้ บริษัทแม่ทำหนังสื อขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
(2) รายการหักจาก Additional tier 1
ให้หักรำยกำรตำม (2.1) – (2.3) ต่อไปนี้ ก่อนรำยกำรเงินลงทุน
ในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน2
เฉพำะกรณีที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ซึ่งกำหนดให้นำผลรวมของเงินลงทุนดังกล่ำวมำเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของสุทธิ (Net common equity tier 1) โดยให้นำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
Net common equity tier 1 ไปหักออกจำกเงินกองทุน
(2.1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกนำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 ถือตรำสำรที่นับเป็น AT1 ของสถำบัน
กำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักเงินลงทุนในตรำสำรนั้นออกจำก AT1
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน
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ทำงกำรเงิน ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำรระยะสั้นในตลำดที่มี
สภำพคล่องสูง หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
กรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing โดยปัจจุบนั ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีดังต่อไปนี้
(2.1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุนที่ถือตรำสำรดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพื่อกำรค้ำ
(2.1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารดังกล่าวเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต
เฉพาะส่วนที่ลงทุนในตราสารที่นับเป็น AT1 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น
ตามสัดส่วนของรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน 4ต่อผลรวมของ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่ต้องการ
ใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตมายัง
ฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำร
เป็นรำยกรณี หำกพบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิต
ถือตรำสำรดังกล่ำวในจำนวนที่มีนัยสำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น
สำหรับกรณีอื่นให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นรำยกรณี
ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน
(2.2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกนำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
เช่น เป็นผู้ออกตรำสำรประเภท credit linked note หรือผู้ขำย credit default swap ที่มีสินทรัพย์
อ้ำงอิงเป็นตรำสำรที่นับเป็น AT1 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น
ให้หักจำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก AT1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรก
ของกำรทำธุรกรรม
(2.3) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้น
ไม่ได้ถูกนำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรหนี้หรือ
ตรำสำรทุน (bond / equity derivatives) ที่อ้ำงอิงตรำสำรที่นับเป็น AT1 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักจำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก
AT1 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของกำรทำธุรกรรม ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนตลำด
(Market derivatives)
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1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 : T2) ได้แก่ ตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) และเงินสำรองส่วนเกิน (Surplus
of provision) ภำยหลังรำยกำรปรับและรำยกำรหักต่ำง ๆ ดังนี้
1.2.1 รายการที่สามารถนับเป็น T2
รำยกำรที่สำมำรถนับเป็น T2 คำนวณจำกเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC ซึ่งประกอบด้วย
NCI AT1 และ T2) หักด้วย (i) จำนวนของส่วนที่เกินกว่ำจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก5 (Surplus TC)
และ (ii) จำนวน NCI และ AT1 ที่ได้นับเป็น CET1 ตำมข้อ 1.1.1 (1) และ AT1 ตำมข้อ 1.1.2 (1) แล้ว
ทั้งนี้ จำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ดังกล่ำว เท่ำกับร้อยละ 11
ของสินทรัพย์เสี่ยง
ทั้งนี้ NCI AT1 และ T2 ที่สำมำรถนับเป็น TC ตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะ
ทุกข้อ ดังต่อไปนี้
ก. เป็น NCI ที่เกิดจำกกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตำมกำรกำกับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน หรือ AT1 ของบริษัทลูก6 ที่นำมำจัดทำงบกำรเงินรวมตำมกำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินหรือ T2 ของบริษัทลูก6 ที่นำมำจัดทำงบกำรเงินรวมตำมกำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ข. เข้ำเงื่อนไขเป็นรำยกำรที่สำมำรถนับเป็น CET1 AT1 หรือ T2 แล้วแต่กรณี
เช่นเดียวกับกรณีของธนำคำรพำณิชย์
ค. เป็น NCI AT1 หรือ T2 ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทแม่1
ในกำรคำนวณหำ Surplus TC ให้คำนวณตำมสูตร ดังต่อไปนี้

CET1 + AT1 + T2

โดย TC Proportion =
CET1 + AT1 + T2 =

TC ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอก
TC ทั้งสิ้นของบริษัทลูก
มูลค่ำ CET1 และ AT1 และ T2 ที่สำมำรถนับเป็น TC ซึ่งเข้ำลักษณะ
ตำมวรรค 2 ที่กล่ำวข้ำงต้น

Subsidiary TC Capital = จำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำง
 ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร กับ
 ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจำกงบกำรเงินรวม
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ทั้งนี้ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (NCI) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มลี ักษณะเป็นกำรควบคุมร่วมกับบริษัทแม่ เช่น มีสัญญำร่วมลงทุน
ทีแ่ สดงถึงเจตนำดังกล่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ ธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทแม่สำมำรถนับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม (NCI) ดังกล่ำวเป็นเงินกองทุนทั้งจำนวนได้
เมื่อได้รับ อนุ ญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้ บริษัทแม่ ทำหนังสื อขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
1.2.2 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision)
General Provision (เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติทั้งหมด
แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติส่วนที่นับเป็น Specific Provision แล้ว) ที่บริษัทในกลุ่ม
Solo Consolidation และบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ได้กันไว้ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน หรือตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัทนั้น หรือตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ให้นำมำนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ ทั้งนี้ บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation จะต้องได้รับ
อนุญำตในหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของแต่ละบริษัทจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยก่อน
โดยให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตพร้อมชี้แจงรำยละเอียดวิธีกำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของแต่ละ
บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation มำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่
ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
1.2.3 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
ให้หักรำยกำรตำม (1) – (3) ต่อไปนี้ ก่อนรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทำง
กำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน2 เฉพำะกรณีที่
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งกำหนดให้
นำผลรวมของเงินลงทุนดังกล่ำวมำเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้ำของสุทธิ (Net common equity tier 1) โดยให้นำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 10 ของ Net common
equity tier 1 ไปหักออกจำกเงินกองทุน
(1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูก
นำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 ถือตรำสำรที่นับเป็น T2 ของสถำบันกำรเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักเงินลงทุนในตรำสำรนั้นออกจำก T2 ของกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตำมที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำน
กำกับดูแล เพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำรระยะสั้นในตลำดที่มีสภำพคล่องสูง
หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์
ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing โดยปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทย
พิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีดังต่อไปนี้
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(1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนที่ถือ
ตรำสำรดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพื่อกำรค้ำ
(1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะส่วนที่ลงทุน
ในตราสารที่นับเป็น T2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่นตามสัดส่วนของรายการ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน4ต่อผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ได้
จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่ต้องการใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาตมายังฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำรเป็นรำยกรณี
หำกพบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิตถือตรำสำรดังกล่ำว
ในจำนวนที่มีนัยสำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น
สำหรับกรณีอื่นให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี ทั้งนี้
ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน
(2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูก
นำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เช่น
เป็นผู้ออกตรำสำรประเภท credit linked note หรือผู้ขำย credit default swap ที่มีสินทรัพย์อ้ำงอิง
เป็นตรำสำรที่นับเป็น T2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หัก
จำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก T2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของ
กำรทำธุรกรรม
(3) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูก
นำมำหักออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน3 เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน
(bond / equity derivatives) ที่อ้ำงอิงตรำสำรที่นับเป็น T2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักจำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำก T2 ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของกำรทำธุรกรรม ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนตลำด (Market derivatives)
รำยกำรใดที่กำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก่อนนับเข้ำเป็นเงินกองทุน ให้ใช้หลักกำรดังกล่ำวกับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
รำยกำรแต่ละประเภทที่นับเข้ำเป็น CET1 T1 T2 หรือหักออกจำกเงินกองทุน ให้นับเข้ำ
หรือหักออกตำมงวดระยะเวลำที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยองค์ประกอบของ
เงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ หรือประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้
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1. รำยกำรตำมข้อ 1.1.1 (1) ข้อ 1.1.2 (1) และข้อ 1.2.1 ให้ทยอยหักจำนวนของส่วนที่
เกินกว่ำจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม (Surplus CET1) และบุคคลภำยนอกสำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Surplus T1) และ
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกสำหรับเงินกองทุนทั้งสิ้น (Surplus TC)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป โดยในระยะเวลำ 5 ปีแรก ให้ทยอยหักในอัตรำร้อยละ 20 ร้อยละ 40
ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ต่อปี ตำมลำดับ
2. รำยกำรดังต่อไปนี้ให้นับเข้ำหรือหักออกตำมงวดระยะเวลำที่กำหนดดังนี้
รายการ

ทันที

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รำยกำรของบริษัทลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เฉพำะ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข้อ 1.1.1 (1))
รายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
(1) ผลกำไร (ขำดทุน) ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
(cash flow hedge reserve)
(1.1) ส่วนของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทแม่
(1.2) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(2) เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดง
√
สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของของ
สถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอืน่ นอกจำกกำรถือหุ้นไขว้กัน
ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กับบริษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
รวมถึง เงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่ำว และ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน รวมถึง เงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (ข้อ 1.1.1 (2))
(3) มูลค่ำของตรำสำรทุนอ้ำงอิงที่นับเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
√
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอื่น
กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรทุน (equity derivatives)
(ข้อ 1.1.1 (2))
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
(1) รำยกำรของบริษัทลูกเฉพำะส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
และบุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำง
กำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข้อ 1.1.2 (1))
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
(1) เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
√
ชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินอื่น นอกจำกกำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ไขว้กันระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กับบริษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธุรกิจ

ทุกไตรมาส
√

√
√

√
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รายการ
สนับสนุน และเงินลงทุนทีน่ ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนำคำรพำณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนอื่น (ข้อ 1.1.2 (2))
(2) มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงที่นับเข้ำเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน
(bond / equity derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำยข้อตกลงรับประกัน
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (credit derivatives) (ข้อ 1.1.2 (2))
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
(1) รำยกำรของบริษัทลูกเฉพำะส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและ
บุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
(ข้อ 1.2.1)
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
(1) เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
สถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอื่นนอกจำกกำรถือตรำสำรทำง
กำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กันระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์และบริษัท
ที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน และเงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนอื่น
(ข้อ 1.2.3)
(2) มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ำงอิงที่นบั เข้ำเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้อ
อนุพันธ์ทำงกำรเงินด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน (bond / equity
derivatives) และกรณีเป็นผู้ขำยข้อตกลงรับประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
(credit derivatives) (ข้อ 1.2.3)

ทันที

ทุกไตรมาส

√

√

√

√

ทั้งนี้ หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องกำรใช้งวดระยะเวลำกำรนับเข้ำหรือหักออกจำก
เงินกองทุนของรำยกำรตำมข้อ 1.1 (1.1) และ (1.2) ในตำรำงข้ำงต้นเช่นเดียวกับงวดระยะเวลำกำรนับเข้ำ
หรือหักออกจำกเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Solo basis ในส่วนของกำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือตำมข้อบังคับของธนำคำรพำณิชย์ ก็สำมำรถทำได้
เช่น นับเข้ำหรือหักออกทุกงวด 6 เดือน แต่ต้องใช้งวดระยะเวลำดังกล่ำวในกำรนับเข้ำหรือหักออกจำก
เงินกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจกำหนดเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
เพิ่มเติมในภำยหลังได้ ทั้งโดยเป็นกำรทั่วไปและเป็นรำยกรณี
2. องค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
องค์ประกอบเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแบ่งออกเป็นกลุ่ม Solo Consolidation
และกลุ่ม Full Consolidation โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนและรำยกำรหักจำกเงินกองทุน
ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลด้ำนเงินกองทุนและ
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กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องสำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 รายการหักจากเงินกองทุน โดยให้หักออกจำกเงินกองทุนกลุ่มทั้งจำนวน
(1) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินซึ่งเงินลงทุนในบริษัทนั้นไม่ได้ถูกนำมำหัก
ออกจำกเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 3 ถือตรำสำรทุนหรือตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็น
เงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของตนเองหรือกลุ่มอื่น ให้หักเงินลงทุนใน
ตรำสำรนั้นออกจำกเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมมูลค่ำรำคำตำมบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเว้นกรณีกำรถือครองตรำสำรดังกล่ำวที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท
ตำมที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือเป็นกำรซื้อขำยตรำสำร
ระยะสั้นในตลำดที่มีสภำพคล่องสูง หรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์
ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงเกณฑ์ Double gearing
โดยปัจจุบันธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีดังต่อไปนี้
(1.1) บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนที่ถือตรำสำร
ดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือที่จัดอยู่ในบัญชีเพื่อกำรค้ำ
(1.2) บริษัทประกันชีวิตที่ถือตราสารดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สาหรับจ่ายชาระคืนแก่ผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะส่วนที่ลงทุน
ในตราสารทุนหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอื่นตามสัดส่วนของรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและหนี้สินจากสัญญาลงทุน 4
ต่อผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ได้จากงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ หากบริษัทแม่
ต้องการใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ให้บริษัทแม่ทาหนังสือขออนุญาต
มายังฝ่ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำสั่งกำรเป็นรำยกรณี หำกพบว่ำ
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิตถือตรำสำรดังกล่ำวในจำนวน
ที่มีนัยสำคัญหรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรที่กล่ำวข้ำงต้น
สำหรับกรณีอื่นให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
(2) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่จัดทำงบกำรเงินรวมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน เป็นผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เช่น เป็นผู้ออกตรำสำรประเภท credit linked note
หรือผู้ขำย credit default swap ที่มีสินทรัพย์อ้ำงอิงเป็นตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุน
ของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอื่น ให้หักจำนวนเงินตำมสัญญำ (notional amount)
ของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำกเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตั้งแต่วันแรกของกำรทำธุรกรรม
ฝนสป90-กก00002 -25610411

1/13
(3) ในกรณีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่จัดทำงบกำรเงินรวมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ด้ำนตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุน (bond / equity derivatives) ที่อ้ำงอิง
ตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนที่นับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอื่น
ให้หักจำนวนเงินตำมสัญญำ (notional amount) ของธุรกรรมดังกล่ำวออกจำกเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน ตั้งแต่วันแรกของกำรทำธุรกรรม
(4) เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย
และธุรกิจประกันชีวิตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
(5) เงินลงทุนในบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนอกเหนือจำกเงินลงทุนตำม
ข้อ (4) ที่บริษัทแม่ถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมรวมกันไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(6) เงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่บริษัทแม่ถือหุ้นทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ยกเว้น เงินลงทุน
ในบริษัทดังต่อไปนี้
(6.1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของ
สถำบันกำรเงินและระบบสถำบันกำรเงินโดยรวม เช่น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด บริษัท เนชั่นแนล
ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด บริษัท S.W.I.F.T และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(6.2) บริษัทที่ได้มำจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ กำรชำระหนี้ กำรบังคับ
ชำระหนี้ หรือกำรประกันกำรให้สินเชื่อที่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
(6.3) บริษัทที่อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
ทั้งนี้ เงินลงทุนตำมข้อ (4) – (6) ให้หักออกจำกเงินกองทุนกลุ่มด้วยมูลค่ำเงินลงทุน
ตำมวิธีทมี่ ำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกำหนดในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
โดยพิจำรณำจำนวนหุ้นที่สถำบันกำรเงินหรือบริษัทแม่ถือทำงตรงและทำงอ้อมรวมกัน ทั้งนี้ เงินลงทุน
ในบริษัทใดที่ถูกหักออกจำกเงินกองทุนแล้ว ไม่ต้องนำเงินลงทุนที่บริษัทนั้นไปลงทุนในบริษัทอื่น ๆ มำหัก
ออกจำกเงินกองทุนอีก
2.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (Non-controlling interest : NCI) ที่เกิดจำก
กำรจัดทำงบกำรเงินรวมตำมกำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ให้นับเป็นเงินกองทุนได้เฉพำะ NCI
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำบันกำรเงินหรือบริษัทแม่ โดยนับเป็นเงินกองทุนและหักรำยกำรที่ต้องนำมำหัก
ออกจำกเงินกองทุน ตำมหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์หรือบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน
รำยกำรที่นับเข้ำเป็นเงินกองทุนหรือหักออกจำกเงินกองทุน ให้นับเข้ำหรือหักออกตำม
งวดระยะเวลำที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลด้ำนเงินกองทุน
และกำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องสำหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับรำยกำรตำม
ข้อ (1) – (6) ให้หักออกจำกเงินกองทุนทันที
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ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจกำหนดเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
เพิ่มเติมในภำยหลังได้ ทั้งโดยทั่วไปและรำยกรณี
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1.1/1
เอกสารแนบ 1.1

ตัวอย่างการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน
สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
1. กรณีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์

(มีอานาจควบคุม)

แฟ็กเตอริง

การจัดทางบการเงินรวมจะจัดทาเฉพาะสาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนทีธ่ นาคารพาณิชย์มอี านาจควบคุมกิจการเท่านั้น จากตัวอย่าง
ข้างต้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทแฟ็กเตอริง (ถือหุ้น 40% แต่มีอานาจควบคุม
กิจการ) และบริษัทบัตรเครดิต (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทลีสซิ่งและบริษัทเช่าซื้อรวม 60%)


บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทโรงแรม เนื่องจาก
บริษัทประกันชีวิต แม้จะประกอบธุรกิจทางการเงิน แต่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีอานาจควบคุมกิจการ ส่วนบริษัท
โรงแรม เป็นการประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนเกินร้อยละ 10 ซึง่ ธนาคารพาณิชย์
จะต้องลดการถือหุ้นลง
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ตัวอย่างข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่จะนามาใช้ประกอบ
การจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(หน่วย : ลบ.)
ธนาคารพาณิชย์
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1
เงินลงทุนใน
หนี้สิน
40,000
บบส.
1,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,000
ลีสซิ่ง
750
เช่าซื้อ
180
เทคโนโลยี
110
ประกันวินาศภัย
1,040
ประกันชีวิต
300
แฟ็กเตอริง
160
โรงแรม
75
สินทรัพย์อื่น
46,385
50,000
50,000

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

บัตรเครดิต
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์
1,500 หนี้สิน
800
ส่วนของผู้ถือหุ้น
700
1,500
1,500
สินทรัพย์

บริหารสินทรัพย์ (บบส.)
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
10 หนี้สิน
9,000
รอการตัดบัญชี
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,000
สินทรัพย์อื่น
9,990
10,000
10,000
ลีสซิ่ง
สินทรัพย์
เงินลงทุนในบัตรเครดิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์
เงินลงทุนในบัตรเครดิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น

1

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
140 หนี้สิน
1,500
10 ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,000
2,350
2,500

2,500

เช่าซื้อ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
280 หนี้สิน
700
20 ส่วนของผู้ถือหุ้น
300
700
1,000

เทคโนโลยี
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
50 หนี้สิน
300
450 ส่วนของผู้ถือหุ้น
200
500
500

สินทรัพย์

แฟ็กเตอริง
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
700 หนี้สิน
300
ส่วนของผู้ถือหุ้น
400
700
700

ประกันวินาศภัย
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์
5,000 หนี้สิน
3,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,600
5,000
5,000
ประกันชีวิต
สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์
15,000 หนี้สิน
13,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,000
15,000
15,000
สินทรัพย์
สินทรัพย์

โรงแรม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
800 หนี้สิน
500
ส่วนของผู้ถือหุ้น
300
800
800

1,000

แสดงด้วยราคาตามวิธสี ่วนได้เสีย ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทประกันชีวติ ที่แสดงด้วยราคาตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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การให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(หน่วย : ลบ.)
บริษัทที่ให้สินเชื่อ /
ลงทุน /
ก่อภาระผูกพัน

บริษัททีไ่ ด้รับสินเชื่อ /
ลงทุน / ภาระผูกพัน
ชื่อบริษัท

เงินลงทุน

ส่วนของผู้ถือหุน้

ร้อยละ จานวนเงิน

เงินให้
สินเชื่อ

ภาระ
ผูกพัน

รวม

ธนาคารพาณิชย์

บบส.

1,000

100

1,000

1,000

ธนาคารพาณิชย์

ลีสซิ่ง

1,000

75

750

750

ธนาคารพาณิชย์

เช่าซื้อ

300

60

180

ธนาคารพาณิชย์

เทคโนโลยี

200

55

110

ลีสซิ่ง

บัตรเครดิต

700

20

140

เช่าซื้อ

บัตรเครดิต

700

40

280

280

ธนาคารพาณิชย์

ประกันวินาศภัย

1,600

65

1,040

1,040

ธนาคารพาณิชย์

แฟ็กเตอริง

400

40

160

160

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

2,000

15

300

300

ธนาคารพาณิชย์

โรงแรม

300

25

75

75

500

20

700
110

50

190

สมมติฐานเพิ่มเติมประกอบการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นของธนาคารพาณิชย์ และสินทรัพย์และสินทรัพย์อื่นของบริษัทลูก มีน้าหนัก
ความเสี่ยงที่ร้อยละ 100



รายการระหว่างกันมีเพียงเงินลงทุน และเงินให้สินเชื่อเท่านั้น

รายการในส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพียงทุนและกาไรสะสม ซึ่งมีคุณสมบัติในการนับเป็น
เงินกองทุน CET1 ได้



บริษัทประกันชีวิตไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1 กลุ่ม Solo Consolidation
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือ
ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ
คานวณเงินกองทุน ดังนี้
บริษัท
บบส. / ลีสซิ่ง

แนวทางการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน
จัดทางบการเงินรวมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อคานวณเงินกองทุนในระดับ Solo Consolidation

เช่าซื้อ / เทคโนโลยี / ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวมในระดับ Solo Consolidation เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุม่ Full Consolidation
บัตรเครดิต
แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแต่ละบริษัทไปคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
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บริษัท

แนวทางการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน

ประกันวินาศภัย / ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม เนื่องจาก
ประกันชีวิต /
 บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัททีไ่ ด้รับการยกเว้นไม่ต้องนามาจัดทา
แฟ็กเตอริง
งบการเงินรวม ตามหลักเกณฑ์การคานวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 บริษัทแฟ็กเตอริง เป็นบริษัทที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด
แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทุกบริษัทไปรวมคานวณ Threshold deduction โดยนาเงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไปคานวณเปรียบเทียบกับ 10% Net CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ในระดับ Solo Consolidation โดยส่วนที่เกินกว่า 10% Net CET1 ให้นาไปหักออกจากเงินกองทุน
CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับ Solo Consolidation และส่วนทีไ่ ม่เกิน 10% Net CET1
ให้นาไปคานวณสินทรัพย์เสีย่ งโดยใช้น้าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 250 เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินทีธ่ นาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
โรงแรม

ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่น
ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปคานวณสินทรัพย์เสี่ยงโดยใช้น้าหนัก
ความเสีย่ งที่ร้อยละ 1250

1.1.1 การจัดทางบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation
จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ตามตาราง ดังนี้
(หน่วย : ลบ.)
ธนาคาร
พาณิชย์

บบส.

ลีสซิ่ง

รวม

รายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

1,750 (1)

60,750

-

50,500

สินทรัพย์

50,000 10,000 2,500 62,500

หนี้สิน

40,000

9,000 1,500 50,500

ส่วนของผู้ถือหุ้น*

10,000

1,000 1,000 12,000 2,000 (2)

-

10,000
250 (3)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

250
60,750

* เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

รายละเอียดการคานวณรายการระหว่างกัน
(1) ตัดรายการเงินลงทุนระหว่างกัน (สินทรัพย์) โดยใช้มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(Equity) ใน บบส. และบริษัทลีสซิ่ง
= เงินลงทุนใน บบส. + เงินลงทุนในบริษัทลีสซิ่ง
= 1,000 + 750

= 1,750
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(2) ตัดรายการส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างกัน
= ส่วนของผู้ถือหุ้นใน บบส. + ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง
= 1,000 + 1,000

= 2,000

(3) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เกิดจากการทางบการเงินรวม
= สัดส่วนของ NCI x ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง
= 25% x 1,000

= 250

การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดทางบการเงินรวม
Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,000

Cr. เงินลงทุน

1,750

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

250

1.1.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation
จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถคานวณเงินกองทุนได้ดังนี้
(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 ที่สามารถนับเป็น
CET1 ได้ ต้องเป็น NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
ดังนั้น กรณีของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีบริษัทแม่เป็นธนาคารพาณิชย์ จะไม่มี NCI ส่วนที่สามารถนับ
เข้าเป็น CET1 ได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถนา NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation
ไปใช้ในการพิจารณานับเข้าเป็น AT1 ได้
ข. รายการปรับและรายการหัก ได้แก่
(i) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก บบส. และบริษัทลีสซิ่ง
= 10 + 10
= 20 ลบ.
(ii) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนทีไ่ ม่ได้
จัดทางบการเงินรวม ซึ่งสามารถคานวณ2 ได้ดังนี้
2

เป็นส่วนของการคานวณ Threshold deduction โดยสามารถอ้างอิงรายละเอียดการคานวณเพิ่มเติมได้จากประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
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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 โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่นามาจัดทางบการเงินรวมทีส่ ามารถนับเป็น 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) จานวนของส่วนที่
เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จานวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 ของกลุ่ม
Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i)

จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer

(Subsidiary T1 Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสีย่ งของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
= 8.5% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง3
= 8.5% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)]
3

= 211.65 ลบ.

จากตัวอย่างนี้กาหนดให้สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกมีน้าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 100
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(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1)
CET1+AT1

= 25% x (1,000 – 211.65)

= 197.09 ลบ.

ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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 ของบริษัทลูกที่นามา
จัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น 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) จานวนของส่วนที่เกินกว่า
จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จานวน NCI และ AT1 ที่ได้นับเป็น CET1
และ AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้

ฝนสป90-กก00002 -25610411

1.1/8
(i)

จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer

(Subsidiary TC Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษทั ลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสีย่ งของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
= 11% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง3
= 11% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)]

= 273.90 ลบ.

(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC)
CET1+AT1
+T2

= 25% x (1,000 – 273.90)

= 181.53 ลบ.

ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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.
1.1.3

= 9,546.47 ลบ.

การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง

(1) นาผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้
จัดทางบการเงินรวม ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET1 มาคานวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้าหนัก
ความเสี่ยงร้อยละ 2504 (ข้อมูลจากข้อ 1.1.2 (1) ข. (ii))

4

ตามที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตสาหรับ
ธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA)
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= [10% x (10,000 – 20)] x 250%
= 998 x 250%

=

2,495 ลบ.

(2) นาเงินลงทุนในโรงแรมซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
มาคานวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 12502
= 75 x 1250%

=

937.50 ลบ.

(3) นาสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation ในส่วนที่นอกเหนือ
จากข้อ (1) และข้อ (2) มาพิจารณาน้าหนักความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้กาหนดให้สินทรัพย์ประเภทอื่น
มีน้าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100
= [(60,750 – 1,040 – 300 - 160 – 75 – 20) x 100%] + (20 x 0%)
= 59,155 ลบ.
(4) นารายการภาระผูกพันจานวน 20 ลบ. มาคานวณค่าแปลงสภาพ (Credit
conversion factor: CCF) และน้าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้กาหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ทาสัญญากับคู่สัญญาที่มีน้าหนักความเสีย่ งเท่ากับร้อยละ 100
= 20 x 100% x 100%

=

20 ลบ.

=

62,607.50 ลบ.

ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Solo Consolidation
=
1.1.4

2,495 + 937.50 + 59,155 + 20

การคานวณ BIS Ratio

นาเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Solo Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ของกลุ่ม Solo Consolidation
= (9,546.47 / 62,607.50) x 100 = 15.25%
1.2 กลุ่ม Full Consolidation
ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทลูกที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไป ยกเว้น บริษัทประกันวินาศภัย (สาหรับบริษัทประกันชีวิตตามตัวอย่างนั้นไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน) และคานวณเงินกองทุน ดังนี้
บริษัท
บบส. / ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ
เทคโนโลยี / บัตรเครดิต
ประกันวินาศภัย /
ประกันชีวิต / แฟ็กเตอริง

แนวทางการคานวณเงินกองทุน
จัดทางบการเงินรวมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อคานวณเงินกองทุนในระดับ Full Consolidation
ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม เนื่องจาก
 บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัททีไ่ ด้รับการยกเว้นไม่ต้องนามา
จัดทางบการเงินรวม ตามหลักเกณฑ์การคานวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 บริษัทแฟ็กเตอริง เป็นบริษัทที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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บริษัท

โรงแรม

แนวทางการคานวณเงินกองทุน
แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทุกบริษัทไปรวมคานวณ Threshold deduction โดยนา
เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไปคานวณเปรียบเทียบกับ 10% Net CET1 ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินในระดับ Full Consolidation โดยส่วนที่เกินกว่า 10% Net CET1 ให้นาไปหัก
ออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับ Full Consolidation และ
ส่วนที่ไม่เกิน 10% Net CET1 ให้นาไปคานวณสินทรัพย์เสีย่ ง โดยใช้น้าหนักความเสีย่ งที่
ร้อยละ 250 เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์
ถือหุ้นเกินกว่า 10% ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงโดยใช้น้าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 1250

1.2.1 การจัดทางบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation
จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ตามตาราง ดังนี้
ธนาคาร
บบส. ลีสซิ่ง เช่าซื้อ เทคโนโลยี บัตรเครดิต รวม
พาณิชย์

(หน่วย : ลบ.)
รายการ
งบการเงิน
ระหว่างกัน
รวม

สินทรัพย์

50,000 10,000 2,500 1,000

500

1,500

65,500

หนี้สิน

40,000 9,000 1,500

700

300

800

52,300 550 (2)

ส่วนของผู้ถือหุ้น*

10,000 1,000 1,000

300

200

700

13,200 3,200 (3)

3,010 (1)

62,490

-

51,750
10,000

740 (4)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม
รวมหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุน้

740
62,490

* เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

รายละเอียดการคานวณรายการระหว่างกัน
(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) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เกิดจากการทางบการเงินรวม
= (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
การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดทางบการเงินรวม
Dr. เงินกู้ยืม

550

Cr. เงินให้กู้ยืม
Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น

550
3,200

Cr. เงินลงทุน

2,460

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

740

1.2.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่ม Full Consolidation
จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถคานวณเงินกองทุนได้ดังนี้
(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 ธนาคารพาณิชย์สามารถนา NCI ของบริษัทลูกในกลุ่ม
Full Consolidation ไปใช้ในการพิจารณานับเข้าเป็น AT1 ได้
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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
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้
จัดทางบการเงินรวม ซึ่งสามารถคานวณ2 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 =
(2)

9,401 ลบ.

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1
และเงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการของ
บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี และบริษัทบัตรเครดิตเท่านั้น เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่อยู่
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) จานวนของส่วนที่
เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จานวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1
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ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i) จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation
buffer (Subsidiary T1 Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
บริษัทเทคโนโลยี
บริษัทบัตรเครดิต
Subsidiary T1 = 8.5% x [(2,490 x 100%) = 8.5% x [(980 x 100%) = 8.5% x [(450 x = 8.5% x (1,500 x
Capital
+ (10 x 0%)]3
+ (20 x 0%)]3
100%) + (50 x 0%)]3 100%)3
= 211.65
= 83.30
= 38.25
= 127.50

= 211.65 + 83.30 + 38.25 + 127.50

=

460.70 ลบ.

(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1)
CET1+AT1

Surplus T1

บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
บริษัทเทคโนโลยี
บริษัทบัตรเครดิต
= 25% x (1,000 -211.65) = 40% x (300 – 83.30) = 45% x (200 – 38.25) = 40% x (700 – 127.50)
= 197.09
= 86.68
= 72.79
= 229.00

= 197.09 + 86.68 + 72.79 + 229

=

585.56 ลบ.

ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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.
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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
ที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น 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) จานวนของส่วนที่เกินกว่า
จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จานวน NCI และ AT1 ทีไ่ ด้นับเป็น CET1
และ AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i) จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer
(Subsidiary TC Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสีย่ งของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
บริษัทเทคโนโลยี
บริษัทบัตรเครดิต
Subsidiary TC = 11% x [(2,490 x 100%) = 11% x [(980 x 100%) = 11% x [(450 x
= 11% x (1,500 x
3
3
3
Capital
+ (10 x 0%)]
+ (20 x 0%)]
100%) + (50 x 0%)] 100%)3
= 273.90
= 107.80
= 49.50
= 165.00

= 273.90 + 107.80 + 49.50 + 165.00

=

596.20 ลบ.

(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC)
CET1+AT1
+T2

Surplus TC

บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
บริษัทเทคโนโลยี
บริษัทบัตรเครดิต
= 25% x (1,000 – 273.90) = 40% x (300 – 107.80) = 45% x (200 – 49.50) = 40% x (700 – 165)
= 181.53
= 76.88
= 67.73
= 214.00
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= 181.53 + 76.88 + 67.73 + 214.00

=

540.14 ลบ.

ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
(1) นาผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้
จัดทางบการเงินรวม ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET1 มาคานวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้าหนัก
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) นาเงินลงทุนในโรงแรมซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
มาคานวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 1250
= 75 x 1250%

=

937.50 ลบ.

(3) นาสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ในส่วนที่นอกเหนือ
จากข้อ (1) และข้อ (2) มาพิจารณาน้าหนักความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้กาหนดให้สินทรัพย์ประเภทอื่น
มีน้าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100
= [(62,490 - 1,040 – 300 - 160 – 75 – 90) x 100%] + (90 x 0%)
= 60,825 ลบ.
(4) นารายการภาระผูกพันจานวน 20 ลบ. มาคานวณค่าแปลงสภาพ (Credit
conversion factor: CCF) และน้าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้กาหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ทาสัญญากับคู่สัญญาที่มีน้าหนักความเสีย่ งเท่ากับร้อยละ 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 การคานวณ BIS Ratio
นาเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Full Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ของกลุ่ม Full Consolidation
= (9,600.86 / 64,260) x 100 = 14.94%
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2. กรณีบริษัทแม่เป็นนิติบุคคลอื่น

(มีอานาจควบคุม)

เทคโนโลยี

ประกันวินาศภัย

แฟ็กเตอริง

บบส.

การจัดทางบการเงินรวมจะจัดทาเฉพาะสาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทแม่มีอานาจควบคุมกิจการเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.)
บริษัทลีสซิ่ง บริษัทเช่าซื้อ บริษัทเทคโนโลยี บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทแฟ็กเตอริง (ถือหุ้น 40% แต่มี
อานาจควบคุมกิจการ) และบริษัทบัตรเครดิต (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทลีสซิ่งและบริษัทเช่าซื้อรวม 60%)


บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้แก่ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทโรงแรม เนื่องจาก
บริษัทประกันชีวิต แม้จะประกอบธุรกิจทางการเงิน แต่บริษัทแม่ไม่มีอานาจควบคุมกิจการ ส่วนบริษัท
โรงแรม เป็นการประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่อนุญาตให้บริษัทแม่ลงทุนเกินร้อยละ 10 ซึง่ บริษัทแม่จะต้องลด
การถือหุ้นลง
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ตัวอย่างข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่จะนามาใช้ประกอบ
การจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(หน่วย : ลบ.)
นิติบุคคล
สินทรัพย์

5

เงินลงทุนใน
ธพ.
เช่าซื้อ
เทคโนโลยี
ประกันวินาศภัย
ประกันชีวิต
แฟ็กเตอริง
โรงแรม
สินทรัพย์อื่น

เทคโนโลยี

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สิน
3,200
8,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น
8,000
180
110
1,040
300
160
75
1,335
11,200
11,200

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
50 หนี้สิน
300
450 ส่วนของผู้ถือหุ้น
200
500
500
บัตรเครดิต

สินทรัพย์
สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,500 หนี้สิน
800
ส่วนของผู้ถือหุ้น
700
1,500
1,500
แฟ็กเตอริง

สินทรัพย์
เงินลงทุนใน
บบส.
ลีสซิ่ง
สินทรัพย์อื่น

ธนาคารพาณิชย์
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สิน
40,000
1,000 ส่วนของผู้ถือหุ้น
10,000
750
48,250
50,000
50,000

สินทรัพย์
สินทรัพย์

สินทรัพย์
สินทรัพย์

บบส.
สินทรัพย์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
10 หนี้สิน
9,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,000
9,990
10,000
10,000

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
140 หนี้สิน
1,500
10 ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,000
2,500

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
15,000 หนี้สิน
13,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,000
15,000
15,000
โรงแรม

สินทรัพย์
สินทรัพย์

2,350
2,500

ประกันวินาศภัย
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
5,000 หนี้สิน
3,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,600
5,000
5,000
ประกันชีวิต

สินทรัพย์

ลีสซิ่ง
สินทรัพย์
เงินลงทุนในบัตรเครดิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
700 หนี้สิน
300
ส่วนของผู้ถือหุ้น
400
700
700

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
800 หนี้สิน
500
ส่วนของผู้ถือหุ้น
300
800
800

เช่าซื้อ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในบัตรเครดิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น

5

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
280 หนี้สิน
700
20 ส่วนของผู้ถือหุ้น
300
700
1,000

1,000

แสดงด้วยราคาตามวิธีส่วนได้เสีย ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทประกันชีวิตที่แสดงด้วยราคาตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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การให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(หน่วย : ลบ.)
บริษัทที่ให้สินเชื่อ/
ลงทุน/ก่อภาระ
ผูกพัน

บริษัทที่ได้รับสินเชื่อ/ลงทุน/
ภาระผูกพัน
ชื่อบริษัท

เงินลงทุน

เงินให้ ภาระ
สินเชื่อ ผูกพัน

รวม

ส่วนของผู้ถือหุน้

ร้อยละ

จานวนเงิน

10,000

80

8,000

8,000

นิติบุคคล

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์

บบส.

1,000

100

1,000

1,000

ธนาคารพาณิชย์

ลีสซิ่ง

1,000

75

750

750

ธนาคารพาณิชย์

เช่าซื้อ

นิติบุคคล

เช่าซื้อ

300

60

180

180

นิติบุคคล

เทคโนโลยี

200

55

110

110

ลีสซิ่ง

บัตรเครดิต

700

20

140

เช่าซื้อ

บัตรเครดิต

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

500

20

520

50

190

สมมติฐานเพิ่มเติมประกอบการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สินทรัพย์อื่นของนิติบุคคล สินทรัพย์และสินทรัพย์อื่นของธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทลูกอื่น ๆ มีน้าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 100



รายการระหว่างกันมีเพียงเงินลงทุน และเงินให้สินเชื่อเท่านั้น

รายการในส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพียงทุนและกาไรสะสม ซึ่งมีคุณสมบัติในการนับเป็น
เงินกองทุน CET1 ได้



บริษัทประกันชีวิตไม่ใช่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.1 กลุ่ม Solo Consolidation
บริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคลต้องจัดทางบการเงินรวมสาหรับธนาคารพาณิชย์กับบริษัทลูก
ที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้น
โดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และคานวณเงินกองทุนดังนี้
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บริษัท

แนวทางการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน

บบส. / ลีสซิ่ง

จัดทางบการเงินรวมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อคานวณเงินกองทุนในระดับ Solo Consolidation

บัตรเครดิต

ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวมในระดับ Solo Consolidation เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation
แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแต่ละบริษัทไปคานวณสินทรัพย์เสี่ยง

2.1.1 การจัดทางบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation
จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ตามตาราง ดังนี้
(หน่วย : ลบ.)
ธนาคาร
พาณิชย์

บบส.

ลีสซิ่ง

รวม

รายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

1,750 (1)

60,750

-

50,500

สินทรัพย์

50,000 10,000 2,500 62,500

หนี้สิน

40,000

9,000 1,500 50,500

ส่วนของผู้ถือหุ้น*

10,000

1,000 1,000 12,000 2,000 (2)

-

10,000
250 (3)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

250
60,750

* เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

รายละเอียดการคานวณรายการระหว่างกัน
(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) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เกิดจากการทางบการเงินรวม
= สัดส่วนของ NCI × ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทลีสซิ่ง
= 25% × 1,000

=

250
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การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดทางบการเงินรวม
Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,000

Cr. เงินลงทุน

1,750

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

250

2.1.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่ม Solo Consolidation
จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถคานวณเงินกองทุนได้ดังนี้
(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 กรณีที่บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation มิได้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
จะไม่มี NCI ส่วนที่สามารถนับเข้าเป็น CET1 ได้ อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์สามารถนา 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
(2)

=

9,980 ลบ.

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Solo Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1
และเงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น 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) จานวนของส่วนที่
เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จานวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1 ของ
กลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i) จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer
(Subsidiary T1 Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
= 8.5% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง
= 8.5% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)] = 211.65 ลบ.
(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1)
CET1+AT1

= 25% x (1,000 – 211.65)

= 197.09 ลบ.

ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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.
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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
นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น 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) จานวนของส่วนที่
เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จานวน NCI และ AT1 ที่ได้นับเป็น
CET1 และ AT1 ของกลุ่ม Solo Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i)

จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer

(Subsidiary TC Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (กรณีนใี้ ช้
ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
= 11% x สินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลีสซิ่ง
= 11% x [(2,490 x 100%) + (10 x 0%)] = 273.90 ลบ.
(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC)
CET1+AT1
+T2

= 25% x (1,000 – 273.90)

= 181.53 ลบ.

ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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.
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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 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
(1) นาสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Solo Consolidation มาพิจารณาน้าหนัก
ความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้กาหนดให้สินทรัพย์ประเภทอื่นมีน้าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100
= [(60,750 – 20) x 100%] + (20 x 0%)

= 60,730 ลบ.

(2) นารายการภาระผูกพันจานวน 20 ลบ. มาคานวณค่าแปลงสภาพ (Credit
conversion factor: CCF) และน้าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้กาหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ทาสัญญากับคู่สัญญาที่มีน้าหนักความเสีย่ งเท่ากับร้อยละ 100
= 20 x 100% x 100%

= 20 ลบ.

ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Solo Consolidation
= 60,730 + 20

= 60,750 ลบ.

2.1.4 การคานวณ BIS Ratio
นาเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Solo Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์
เสี่ยงของกลุ่ม Solo Consolidation = (10,048.47 / 60,750) x 100 = 16.54%
2.2 กลุ่ม Full Consolidation
บริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคลต้องจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทลูกที่บริษัทแม่ที่เป็นนิติบุคคล
ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ยกเว้น บริษัทประกันวินาศภัย (สาหรับบริษัทประกันชีวิตตาม
ตัวอย่างนั้นไม่ใช่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน) และคานวณเงินกองทุนดังนี้
บริษัท
แนวทางการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ / บบส./ จัดทางบการเงินรวมกับบริษัทแม่เพื่อคานวณเงินกองทุนในระดับ Full Consolidation
ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ /
เทคโนโลยี / บัตรเครดิต
ประกันวินาศภัย /
ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม เนื่องจาก
ประกันชีวิต / แฟ็กเตอริง  บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัททีไ่ ด้รับการยกเว้นไม่ต้องนามา
จัดทางบการเงินรวม ตามหลักเกณฑ์การคานวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 บริษัทแฟ็กเตอริง เป็นบริษัททีบ
่ ริษัทแม่ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด
แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทุกบริษัทไปรวมคานวณ Threshold deduction โดยนา
เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไปคานวณเปรียบเทียบกับ 10% Net CET1 ของกลุ่มธุรกิจ
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บริษัท

แนวทางการจัดทางบการเงินรวมและการคานวณเงินกองทุน
ทางการเงินในระดับ Full Consolidation โดยส่วนที่เกินกว่า 10% Net CET1 ให้นาไปหัก
ออกจากเงินกองทุน CET1 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับ Full Consolidation และ
ส่วนที่ไม่เกิน 10% Net CET1 ให้นาไปคานวณสินทรัพย์เสีย่ ง โดยใช้น้าหนักความเสีย่ งที่
ร้อยละ 250 เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินทีบ่ ริษัทแม่ถือหุ้น
เกินกว่า 10% ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม เนื่องจากถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทแม่ถือหุน้ เกินกว่า 10% ของหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น แต่ให้นาเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงโดยใช้น้าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 1250

โรงแรม

2.2.1 การจัดทางบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation
จากตัวอย่างโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ตามตารางดังนี้
นิตบิ ุคคล

ธนาคาร
บัตร
บบส. ลีสซิ่ง เช่าซื้อ เทคโนโลยี
รวม
พาณิชย์
เครดิต

(หน่วย : ลบ.)
รายการ
งบการเงิน
ระหว่างกัน
รวม
11,010 (1) 65,690

สินทรัพย์

11,200

50,000 10,000 2,500 1,000

500

1,500 76,700

หนี้สิน

3,200

40,000

9,000 1,500

700

300

800 55,500

ส่วนของผู้ถือหุ้น* 8,000

10,000

1,000 1,000

300

200

700 21,200 13,200 (3)

550 (2)

-

8,000
2,740 (4)

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

54,950

รวมหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,740
65,690

* เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

รายละเอียดการคานวณรายการระหว่างกัน
(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) บันทึกรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่เกิดจากการทางบการเงินรวม
= (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
การบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันในการจัดทางบการเงินรวม
Dr. เงินกู้ยืม

550

Cr. เงินให้กู้ยืม
Dr. ส่วนของผู้ถือหุ้น

550
13,200

Cr. เงินลงทุน

10,460

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,740

2.2.2 การคานวณเงินกองทุนของกลุ่ม Full Consolidation
จากข้อมูลงบการเงินรวมข้างต้น สามารถคานวณเงินกองทุนได้ดังนี้
(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 มีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
(1.1) จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation
buffer (Subsidiary CET1 Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ กับร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 7 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
= 7% x 50,000

=

3,500 ลบ.

(1.2) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุน
ส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (Surplus CET1)
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) เงินลงทุนในตราสารทุนทีบ่ ริษัทแม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่ไม่ได้จัดทา
งบการเงินรวมซึ่งสามารถคานวณ2 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.
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ค. เงินกองทุน CET1 ของกลุ่ม Full Consolidation
= เงินกองทุน CET1 ก่อนรายการปรับและรายการหัก (ข้อ ก.) - รายการ
ปรับและรายการหัก (ข้อ ข.)
= 8,700 - 40 - 50 – 639
(2)

=

7,971 ลบ.

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation

เงินกองทุน T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน CET1
และเงินกองทุน AT1 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ CET1 และ AT1 ของบริษัทลูก
ที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น T1 ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการ
ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง 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) จานวนของส่วนที่
เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1) และ (2) จานวน NCI ที่ได้นับเป็น CET1
ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ AT1 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i) จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer
(Subsidiary T1 Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการกับร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 8.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
บริษัทเทคโนโลยี
Subsidiary = 8.5% x (50,000 = 8.5% x [(2,490 = 8.5% x [(980 x = 8.5% x [(450 x
T1 Capital x 100%)
x 100%) + (10 x 0%)] 100%) + (20 x 0%)] 100%) + (50 x 0%)]
= 4,250.00
= 211.65
= 83.30
= 38.25

บริษัทบัตรเครดิต
= 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) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus T1)
CET1+AT1

ธนาคารพาณิชย์
Surplus T1 = 20% x (10,000
– 4,250)
= 1,150.00

บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
= 25% x (1,000 – = 40% x (300 –
211.65)
83.30)
= 197.09
= 86.68

บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบัตรเครดิต
= 45% x (200 – = 40% x (700 –
38.25)
127.50)
= 72.79
= 229.00

= 1,150.00 + 197.09 + 86.68 + 72.79 + 229.00
= 1,735.56 ลบ.
ดังนั้น NCI และ AT1 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
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
(3)

=

8,275.44 ลบ.

เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation

เงินกองทุน TC ของกลุ่ม Full Consolidation ประกอบด้วย เงินกองทุน T1
และเงินกองทุน T2 ของบริษัทในกลุ่ม Full Consolidation โดยกรณีนี้ T1 และ T2 ของบริษัทลูกที่
นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถนับเป็น TC ของกลุ่ม Full Consolidation ได้จะมีเฉพาะรายการ
ของธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง 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.
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ข. เงินกองทุน T2 ของกลุ่ม Full Consolidation
T2 ของกลุ่ม Full Consolidation คือ TC หลังหัก (1) จานวนของส่วนที่
เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC) และ (2) จานวน NCI และ AT1 ทีไ่ ด้นับเป็น
CET1 และ AT1 ของกลุ่ม Full Consolidation แล้ว ซึ่งการคานวณ T2 ของบริษัทลูกเป็นดังนี้
(i) จานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer
(Subsidiary TC Capital)
= จานวนที่ต่ากว่าระหว่างร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูก
จากงบการเงินเฉพาะกิจการกับร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินรวม (ซึ่งในกรณีนี้
ใช้ร้อยละ 11 ของสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทลูกจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ธนาคารพาณิชย์
Subsidiary = 11% x 50,000
TC Capital = 5,500.00

บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
บริษัทเทคโนโลยี
= 11% x [(2,490 x = 11% x [(980 x = 11% x [(450 x
100%) + (10 x 0%)] 100%) + (20 x 0%)] 100%) + (50 x 0%)]
= 273.90
= 107.80
= 49.50

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

= 5,500.00 + 273.90 + 107.80 + 49.50 + 165.00
= 6,096.20 ลบ.
(ii) จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
Conservation buffer ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก (Surplus TC)
CET1+AT1
+T2

Surplus
TC

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

บริษัทลีสซิ่ง
บริษัทเช่าซื้อ
= 25% x (1,000 – = 40% x (300 –
273.90)
107.80)
= 181.53
= 76.88

บริษัทเทคโนโลยี บริษัทบัตรเครดิต
= 45% x (200 – = 40% x (700 –
49.50)
165)
= 67.73
= 214.00

= 900.00 + 181.53 + 76.88 + 67.73 + 214.00
= 1,440.14 ลบ.
ดังนั้น NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกที่นามาจัดทางบการเงินรวมที่สามารถ
นับเข้าเป็น T2 ของกลุ่ม Full Consolidation จึงเท่ากับ
= TC – Surplus TC – NCI และ AT1 ที่นับเป็น CET1 และ AT1 แล้ว
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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 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
(1)
นาผลรวมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่บริษัทแม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ไม่ได้จัดทา
งบการเงินรวม ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET1 มาคานวณสินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้าหนัก
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)
นาเงินลงทุนในโรงแรมซึ่งถือเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทแม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 มาคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยง โดยใช้น้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 1250
= 75 x 1250%

=

937.50 ลบ.

(3)
นาสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของกลุ่ม Full Consolidation ในส่วนที่นอกเหนือ
จากข้อ (1) และข้อ (2) มาพิจารณาน้าหนักความเสี่ยง โดยในตัวอย่างนี้กาหนดให้สินทรัพย์ประเภทอื่น
มีน้าหนักความเสี่ยงเท่ากับร้อยละ 100
= [(65,690 - 1,040 – 160 - 300 – 75 – 90) x 100%] + (90 x 0%)
= 64,025 ลบ.
(4)
นารายการภาระผูกพันจานวน 20 ลบ. มาคานวณค่าแปลงสภาพ (Credit
conversion factor: CCF) และน้าหนักความเสี่ยง ซึ่งในตัวอย่างนี้กาหนดให้รายการภาระผูกพันมีค่า
แปลงสภาพ ที่ร้อยละ 100 และเป็นรายการที่ทาสัญญากับคู่สญ
ั ญาที่มีน้าหนักความเสีย่ งเท่ากับร้อยละ 100
= 20 x 100% x 100%

=

20 ลบ.

ดังนั้น สินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม Full Consolidation
= 2,152.50 + 937.50 + 64,025 + 20

=

67,135 ลบ.
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2.2.4 การคานวณ BIS Ratio
นาเงินกองทุนทั้งสิ้นของกลุ่ม Full Consolidation มาคิดเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยง
ของกลุ่ม Full Consolidation
= (8,570.86 / 67,135) x 100 = 12.77%
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เอกสารแนบ 2

หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดย Standardised Approach (วิธี SA)
1. คาจากัดความ
ให้นำคำจำกัดควำมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม
2. หลักการ
Standardised Approach (วิธี SA) เป็นวิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตที่กำหนดให้
ใช้ข้อมูลจำกสถำบันจัดอันดับเครดิตภำยนอกในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต โดยนำหนักควำมเสี่ยง
จะขึนอยู่กับประเภทและคุณภำพของสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุลของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ซึง่ เป็นวิธี
ที่มีควำมซับซ้อนน้อยกว่ำกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดย Internal Ratings-Based Approach
(วิธี IRB) โดยกำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised
Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีกำรประกำศกำหนดเป็นอย่ำงอื่นไว้ในเอกสำรแนบ
ฉบับนี
3. หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของกลุ่ม Solo Consolidation
และกลุ่ม Full Consolidation โดยให้นำหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised
Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทังปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนดเพิ่มเติม ดังนี
3.1 วิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุลจำกงบกำรเงินรวม
ที่จัดทำตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มำคำนวณหำยอดสุทธิของสินทรัพย์เพื่อนำไป
คำนวณหำสินทรัพย์เสี่ยง โดยคูณกับนำหนักควำมเสี่ยงตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised
Approach (วิธี SA)
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3.2 การกาหนดนาหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์และรายการนอกงบดุล
3.2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุลตำมข้อ 3.1
มำพิจำรณำจัดประเภทและคุณภำพของสินทรัพย์ และใช้นำหนักควำมเสี่ยงตำมที่กำหนดในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์
โดย Standardised Approach (วิธี SA)
3.2.2 เงินสารอง
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และรำยกำรนอกงบดุล ในกรณี Specific provision
ที่บริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ได้กันไว้ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจัดชันและกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน หรือตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแล
บริษัทนัน หรือตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ให้นำมำหักออกจำกสินทรัพย์
และรำยกำรนอกงบดุลหรือมูลค่ำเทียบเท่ำสินทรัพย์ในงบดุลก่อนกำรคูณด้วยนำหนักควำมเสี่ยงที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนด และนำอัตรำกำรกันเงินสำรองมำเปรียบเทียบกับอัตรำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนดเพื่อใช้นำหนักควำมเสี่ยงของลูกหนีที่ลดลงได้ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised
Approach (วิธี SA)
3.2.3 ลูกหนีธุรกิจเอกชน
(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี SA
ต้องคำนวณควำมเสี่ยงของลูกหนีธุรกิจเอกชนด้วยวิธีเดียวกับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis
(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB
ให้คำนวณควำมเสี่ยงของลูกหนีธุรกิจเอกชนโดยเลือกใช้นำหนักควำมเสี่ยงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนดตำม Rating ที่ลูกหนีได้รับจำกสถำบันจัดอันดับเครดิตภำยนอก (External credit assessment
institutions : ECAIs) หรือใช้นำหนักควำมเสี่ยงร้อยละ 100 กับลูกหนีธุรกิจเอกชนทุกรำย
3.2.4 ลูกหนีรายย่อย
ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติในเรือ่ ง Granularity criterion และ Low value of
individual exposure ของลูกหนีรำยย่อยของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเพื่อใช้นำหนักควำมเสีย่ งร้อยละ 75 นัน
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องนับรวมวงเงินสินเชื่อและกำรก่อภำระผูกพันที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ทุกบริษัทให้แก่ลูกหนีรำยย่อยรำยเดียวกันรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำข้อกำหนด
ในหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.1413/2551 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำง
กำรตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทำง
ในกำรพิสูจน์ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับลูกหนีรำยใหญ่ ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรกำกับลูกหนีรำยใหญ่ (Single Lending Limit) มำใช้บังคับโดยอนุโลม
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3.2.5 ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
(1) ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซือหลักทรัพย์โดยนำ
หลักทรัพย์นันวำงเป็นประกัน (ลูกหนี margin หรือลูกหนี credit balance) ให้ใช้นำหนักควำมเสี่ยง
ดังต่อไปนี ตังแต่วันที่สั่งซือ (trade date)
(1.1) ลูกหนีรำยย่อยให้ใช้นำหนักควำมเสี่ยงร้อยละ 100 โดย
ไม่ต้องนำไปนับรวมในวงเงินของลูกหนีรำยย่อยตำมข้อ 3.2.4
(1.2) ลูกหนีที่ไม่ใช่รำยย่อย เช่น ลูกหนีธุรกิจเอกชน ลูกหนี
สถำบันกำรเงิน ให้ใช้นำหนักควำมเสี่ยงตำมประเภทลูกหนีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
(2) ลูกหนีธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทซือหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ให้ใช้นำหนัก
ควำมเสีย่ งร้อยละ 0 ตังแต่วนั ที่สั่งซือ (trade date) จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระรำคำ (settlement date)
หำกลูกหนีผิดนัดชำระรำคำในวันดังกล่ำว ให้ใช้นำหนักควำมเสี่ยงตำมข้อ (1) ตังแต่วันที่ครบกำหนด
ชำระรำคำ
3.2.6 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์ด้อยคุณภำพที่บริษัทบริหำรสินทรัพย์รับโอนจำกธนำคำรพำณิชย์
ที่เป็นบริษัทแม่ ให้จัดชันและกันเงินสำรองโดยนับระยะเวลำค้ำงชำระหนีต่อเนื่องจำกธนำคำรพำณิชย์
3.3 การใช้อันดับเครดิต (Rating) จากสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (External
credit assessment institutions : ECAIs)
3.3.1 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี SA
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้ Rating ที่ลูกหนีแต่ละประเภทของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินได้รับจำก ECAIs รำยเดียวกันกับที่ธนำคำรพำณิชย์เลือกใช้ในระดับ Solo basis
3.3.2 กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารพาณิชย์ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB
ให้บริษัทแม่แจ้งรำยชื่อ ECAIs ที่จะเลือกใช้กับลูกหนีแต่ละประเภทของ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน โดยอ้ำงอิงรำยชื่อ ECAIs ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach
(วิธี SA) โดยกรอกรำยละเอียดในหนังสือขออนุญำตกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ตำมเอกสำรแนบ 4 และส่งมำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ตำมที่กำหนดในข้อ 4.4.1.3 (1.4) (ข) ของประกำศฉบับนี
3.4 การปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Mitigation: CRM)
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยใช้หลักประกันทำง
กำรเงิน (Financial collateral) กำรหักกลบหนีในงบดุล (On-balance sheet netting) และกำรคำประกัน
และอนุพันธ์ด้ำนเครดิต (Guarantee and credit derivatives) โดยให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์
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โดย Standardised Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทังต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมดังนี
3.4.1 หลักประกันทางการเงิน (Financial collateral)
(1) วิธีคำนวณกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้วยหลักประกันทำงกำรเงิน
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธีคำนวณกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้วย
หลักประกันทำงกำรเงินด้วยวิธีเดียวกับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis
ในกรณีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินประมำณค่ำปรับลดเอง (Own estimates
for haircut) ภำยใต้วิธี Comprehensive จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย และต้อง
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนขันต่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
(2) ประเภทของหลักประกันทำงกำรเงิน (Eligible financial collateral)
หลักประกันทำงกำรเงินที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถนำมำปรับลด
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงได้ ต้องเป็นหลักประกันทำงกำรเงินที่มีคุณสมบัติตำมที่
กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) ทังนี หลักประกันทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน
ต้องเป็นตรำสำรที่ออกโดยบริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำง
เดียวกัน (Positive correlation) กับลูกหนีอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทังนี ในกรณีที่ได้รับตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของตนมำใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติภำยใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนกำกับดูแลซึ่งมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน ที่ไม่มีกำรโอนหลักประกันดังกล่ำว
มำเป็นของตนในภำยหลัง ให้นำหลักประกันดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ โดยปัจจุบัน
ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีกำรให้สินเชื่อเพื่อซือหลักทรัพย์
(Margin loans) สำหรับกรณีอื่นให้ขออนุญำตเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยัง
ฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทังนี ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
(3) กำรปรับลดควำมเสี่ยงโดยวิธี Comprehensive
กรณีธุรกรรม Repo-style transaction หรือ OTC derivatives ที่อยู่
ภำยใต้สัญญำหักกลบหนีหลัก (Master Netting Agreement) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแต่ละแห่ง
สำมำรถหักกลบหนีตำมแต่ละประเภทธุรกรรมกับคู่สัญญำของตนได้ เมื่อมีเงื่อนไขทุกข้อเป็นไปตำมที่
กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) ทังนี สำหรับกำรหักกลบหนีดังกล่ำวระหว่ำง
บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกับคู่สัญญำรำยเดียวกันจะสำมำรถทำได้ เฉพำะกรณีที่มีกำรระบุ
ไว้ในสัญญำหักกลบหนีหลัก และสัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยเท่ำนัน
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(4) กำรใช้หลักประกันทำงกำรเงินระหว่ำงบริษัทภำยในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำหลักประกันทำงกำรเงินในส่วน
ที่เหลือของลูกหนีรำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนีของลูกหนีรำยนันกับ
อีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระทำได้ตำม
กฎหมำยเท่ำนัน
3.4.2 การหักกลบหนีในงบดุล (On-balance sheet netting)
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้วิธีหักกลบหนีในงบดุลระหว่ำงสินทรัพย์และ
หนีสินของคู่สัญญำรำยเดียวกันเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ หำกสำมำรถปฏิบัติได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ขันต่ำตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) ทังนี กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ไม่สำมำรถนำฐำนะคงค้ำงด้ำนสินทรัพย์ในงบดุลของบริษัทหนึ่งมำหักกลบกับฐำนะคงค้ำงด้ำนหนีสิน
ในงบดุลของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำหรับกำรทำธุรกรรมกับคู่สัญญำรำยเดียวกันได้
เว้นแต่จะสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนัน
3.4.3 การคาประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต (Guarantee and credit
derivatives)
(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำกำรคำประกันและอนุพันธ์ด้ำน
เครดิตมำปรับลดควำมเสี่ยงได้ ในกรณีที่ผู้คำประกันและผู้ขำยข้อตกลงรับประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
(Protection seller) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หรือในกรณีที่ผู้ขำยข้อตกลงรับประกันควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต (Protection seller) เป็นบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วมของลูกหนี
(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำกำรคำประกันในส่วนที่เหลือของ
ลูกหนีรำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนีของลูกหนีรำยนันกับอีกบริษัทหนึ่ง
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนัน
4. การยื่นขออนุญาตใช้วิธี SA
ให้บริษัทแม่ทปี่ ระสงค์จะคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี SA จัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี
4.1 หนังสือขออนุญำตกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ตำมเอกสำรแนบ 4
4.2 แบบประเมินควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ขันต่ำ ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
คำนวณเงินกองทุน (Self-Assessment of Compliance – SAC-CRM)
โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ทังนี ให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตกำรใช้วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินโดยวิธี SA มำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
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เอกสารแนบ 3

หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
1. คาจากัดความ
ให้นำคำจำกัดควำมตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
มำใช้บังคับโดยอนุโลม
2. หลักการ
Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) เป็นวิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
ที่มีควำมซับซ้อนและสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ดีกว่ำกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
โดย Standardised Approach (วิธี SA) และกำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้เครื่องมือภำยใน
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้ดังนี้
(1) ค่ำควำมเสียหำยที่เกินกว่ำระดับที่คำดไว้ (Unexpected loss: UL) ซึ่งเป็นส่วนที่
ควรมีเงินกองทุนรองรับ โดยจำนวนเงินกองทุนขั้นต่ำที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะต้องดำรงเพื่อรองรับ UL
จะประเมินจำกมูลค่ำสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตที่คำนวณได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
(2) ค่ำควำมเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL) ซึ่งเป็นส่วนที่ควรมี
เงินสำรองที่กันไว้รองรับ โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะต้องนำค่ำ EL ที่คำนวณได้ตำมเอกสำรแนบฉบับนี้
เปรียบเทียบกับเงินสำรองที่กันไว้แล้ว (Total eligible provisions) ซึ่งหำกมีส่วนต่ำงเกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach
(วิธี IRB)
วิธีกำรประมำณค่ำควำมเสี่ยงข้ำงต้นมีได้หลำยวิธี ซึ่งวิธีหลักของกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
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 แต่ค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงอื่นให้ใช้ค่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนด
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(2) Advanced Internal Ratings-Based Approach (วิธี AIRB) คือ วิธีที่กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินต้องประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงทั้ง 4 ตัวแปรเอง
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธี IRB ในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตได้
เมื่อกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนขั้นต่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด โดยให้
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB
ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่จะมี
กำรประกำศกำหนดเป็นอย่ำงอื่นไว้ในเอกสำรแนบฉบับนี้
3. หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี IRB ในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของกลุ่ม
Solo Consolidation และกลุ่ม Full Consolidation นำหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ประเภทสินทรัพย์ (Asset class)
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือปฏิบัติในเรื่องประเภทสินทรัพย์ (Asset class) รวมถึง
คำจำกัดควำมของสินทรัพย์แต่ละประเภท ภำยใต้วิธี IRB ซึ่งมีจำนวน 7 ประเภท ได้แก่ ลูกหนี้ภำครัฐบำล
ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน ลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน ลูกหนี้รำยย่อย ฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน ลูกหนี้ที่รับซื้อมำ
และสินทรัพย์อื่น ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ หำกสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถจัดเข้ำเป็นสินทรัพย์
ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 6 ประเภทแรกได้ ให้จัดสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้นเข้ำเป็น
สินทรัพย์อื่น (สินทรัพย์ประเภทที่ 7)
3.2 วิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำวิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับสินทรัพย์
5 กลุ่ม รวมถึง กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ และฐำนะที่
เกี่ยวข้องกับกำรชำระรำคำและกำรส่งมอบที่ยังไม่เสร็จสิ้น (Unsettled transaction) ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในประเด็นที่จะกล่ำว
ดังต่อไปนี้ ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินปฏิบัติตำมที่ระบุไว้เฉพำะเรื่องนั้น
3.2.1 กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน
(1) สำหรับกำรประมำณค่ำ PD ของลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ค่ำ PD
ของลูกหนี้ (หรือของผู้ค้ำประกัน) แต่ละรำยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีเพียงค่ำเดียว ยกเว้นในกรณี
ที่มีกำรค้ำประกันหรือกำรใช้อนุพันธ์ด้ำนเครดิต หรือวงเงินสินเชื่อมีควำมแตกต่ำงด้ำนสกุลเงิน หรือได้รับ
ฝนสป90-กก00002 -25610411

3/3
อนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
นอกจำกนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนมีกำรผิดนัดชำระหนี้ใน
วงเงินหนึ่งที่มีกับบริษัทใด ๆ ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ให้ถือว่ำลูกหนี้รำยนั้นผิดนัดชำระหนี้ทุกวงเงิน
ซึ่งรวมถึง วงเงินที่ยังไม่มีกำรเบิกใช้ด้วย แม้ว่ำยอดหนี้หรือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ในส่วนของบริษัทอื่น
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ก็ตำม
(2) สำหรับกำรคำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องหลักประกันทำงกำรเงิน
(Financial collateral) ที่นำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง1 ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี AIRB หลักประกันทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถ
นำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงได้นั้น ต้องเป็นตรำสำรทุนที่ออกโดย
บริษัทที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและต้องไม่มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน (Positive correlation)
กับลูกหนี้อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินของตนมำใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติภำยใต้ ขอบเขตที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนกำกับดูแล ซึ่งมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน ที่ไม่มีกำรโอนหลักประกันดังกล่ำว
มำเป็นของตนในภำยหลัง ให้นำหลักประกันดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้
โดยปัจจุบัน ธนำคำรแห่งประเทศไทยพิจำรณำอนุญำตเฉพำะกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีกำรให้สินเชื่อ
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin loans) สำหรับกรณีอื่นให้ขออนุญำตมำเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่
ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
และเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำหลักประกันทำงกำรเงินในส่วน
ที่เหลือของลูกหนี้รำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนี้ของลูกหนี้รำยนั้นกับ
อีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่ กรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระทำได้
ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(3) สำหรับกำรคำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรค้ำประกันและ
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี AIRB กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำ
กำรค้ำประกันและอนุพันธ์ด้ำนเครดิตมำปรับลดควำมเสี่ยงได้ ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันหรือ Protection
อนุพันธ์ด้ำนเครดิต2
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ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แนวทำงเดียวกันนี้ในกำรคำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องหลักประกันทำงกำรเงิน
(Financial collateral) ที่นำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แนวทำงเดียวกันนี้ในกำรคำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรค้ำประกันและอนุพันธ์
ด้ำนเครดิตที่นำมำปรับลดควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท
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seller3 เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หรือในกรณีที่ Protection seller เป็นบริษัทแม่ บริษัทลูก
บริษัทร่วมของลูกหนี้
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำกำรค้ำประกันในส่วนที่เหลือ
ของลูกหนี้รำยหนึ่งกับบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมำใช้กับหนี้ของลูกหนี้รำยนั้นกับอีกบริษัทหนึ่ง
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่กรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำและสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(4) สำหรับกำรคำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรหักกลบหนี้ภำยใต้
สัญญำหักกลบหนี้หลัก (Master netting agreement)4 สำหรับธุรกรรม Repo-style transaction หรือ
OTC derivatives ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี AIRB บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแต่ละแห่ง
สำมำรถหักกลบหนี้ตำมแต่ละประเภทธุรกรรมกับคู่สัญญำของตนได้ เฉพำะกรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำ
หักกลบหนี้หลัก และกำรหักกลบหนี้นั้นสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
ทั้งนี้ สำหรับกำรหักกลบหนี้ดังกล่ำวระหว่ำงบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินกับคู่สัญญำรำยเดียวกันจะสำมำรถทำได้ เฉพำะกรณีที่มีกำรระบุไว้ในสัญญำหักกลบหนี้หลัก
และสัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
(5) สำหรับกำรคำนวณค่ำ EAD โดยพิจำรณำเรื่องกำรหักกลบหนี้ในงบดุล
(On-balance sheet netting) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่สำมำรถนำฐำนะคงค้ำงด้ำนสินทรัพย์ในงบดุล
ของบริษัทหนึ่งมำหักกลบกับฐำนะคงค้ำงด้ำนหนี้สินในงบดุลของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
สำหรับกำรทำธุรกรรมกับคู่สัญญำรำยเดียวกัน เว้นแต่จะสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น
3.2.2 กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้รายย่อย
(1) สำหรับกำรพิจำรณำลูกหนี้รำยย่อย ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินพิจำรณำ
จำกลักษณะของกำรบริหำรพอร์ตลูกหนี้ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน และลักษณะของสินเชื่อ
ที่ให้แก่ลูกหนี้นั้น หำกบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใดไม่ได้มีกำรบริหำรลูกหนี้ในลักษณะเป็นรำยกลุ่ม
(Pooled basis) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้นจะไม่สำมำรถจัดประเภทลูกหนี้เป็นลูกหนี้รำยย่อยได้
(2) สำหรับกำรคำนวณค่ำควำมผันผวนของอัตรำกำรสูญเสีย (Volatility
of loss rate) ของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรำยย่อยสำหรับลูกหนี้เป็นรำยพอร์ต กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ต้องใช้ข้อมูลที่สะท้อนลักษณะของลูกหนี้ในพอร์ตที่ใช้ระบบ Internal rating เดียวกันของทั้งกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ำ ค่ำควำมผันผวนที่คำนวณได้สะท้อนควำมเสี่ยงของลูกหนี้วงเงินหมุนเวียน
เพื่อรำยย่อยของทั้งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำหรับพอร์ตที่ใช้ระบบ Internal rating เดียวกัน
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คำจำกัดควำมตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์
ทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้ำนเครดิต (credit derivatives)
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แนวทำงเดียวกันนี้ในกำรคำนวณค่ำ LGD โดยพิจำรณำเรื่องกำรหักกลบหนีภ้ ำยใต้สญ
ั ญำ
หักกลบหนี้หลัก (Master netting agreement) ที่นำมำปรับลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
สำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท
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3.2.3 กลุ่มที่ 3 ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
(1) สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรที่นบั เป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอื่นที่กำหนดให้หักออกจำกเงินกองทุนกลุ่ม ให้มีน้ำหนักควำมเสี่ยงเท่ำกับ 0
(2) สำหรับเงินลงทุนในบริษัท เฉพำะส่วนที่กำหนดให้หักออกจำก
เงินกองทุนกลุ่ม ให้มีน้ำหนักควำมเสี่ยงเท่ำกับ 0
(3) สำหรับกำรคำนวณค่ำ EAD กรณีของกำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถหักกลบฐำนะกับเงินลงทุนในตรำสำรตัวเดียวกันได้
เฉพำะกรณีที่เป็นธุรกรรมด้ำนตรงข้ำมที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ทำในบริษัท
เดียวกันเท่ำนั้น และต้องมีกำรกำหนดไว้ในสัญญำและสำมำรถกระทำได้ตำมกฎหมำย
(4) สำหรับในช่วงแรกของกำรใช้วิธี IRB กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้รับ
กำรผ่อนผันให้สำมำรถใช้วธิ ี SA กับฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนได้ โดยเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลำ
ของกำรผ่อนผันยังคงเป็นไปตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
3.2.4 กลุ่มที่ 4 ลูกหนี้ที่รับซื้อมา
ในกรณีที่มีกำรแยกพอร์ตลูกหนี้ที่รับซื้อมำให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินหลำยแห่ง ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินประมำณค่ำ EL ของ Dilution risk ใหม่ให้สะท้อนถึงควำมเสี่ยง
ของพอร์ตลูกหนี้แต่ละพอร์ตอย่ำงเหมำะสม
4. หลักเกณฑ์สาหรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss) และเงินสารองที่กันไว้แล้ว
(Total eligible provisions)
ในส่วนของกำรเปรียบเทียบผลรวมของค่ำ EL ทั้งหมดที่คำนวณได้สำหรับสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB กับผลรวมเงินสำรองที่กันไว้แล้ว5 หำกเป็นกรณีที่เงินสำรองที่กันไว้แล้วมำกกว่ำ
ค่ำ EL คือ มีสำรองส่วนเกิน (Surplus of provision) ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนับสำรองส่วนเกินเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach
(วิธี IRB) ทั้งนี้ หำกบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ต้องกำรนับเงินสำรองที่กันไว้ตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของสถำบันกำรเงิน หรือตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัทนั้น หรือตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำน
5

เงินสำรองที่กันไว้แล้วสำหรับกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินจะประกอบไปด้วย
(1) เงินสำรองที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกันไว้ตำมหลักเกณฑ์ที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับ
สินทรัพย์ทุกประเภทที่คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB (เงินสำรองที่กันไว้ของธนำคำรพำณิชย์
และบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation) และ
(2) เงินสำรองที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกันไว้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัทนั้น หรือ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทที่คำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB (เงินสำรองที่กันไว้ของบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ที่ไม่ได้เลือกใช้วิธีที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนดสำหรับธนำคำรพำณิชย์และบริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation)
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กำรรำยงำนทำงกำรเงินเข้ำเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตพร้อมชี้แจงรำยละเอียด
วิธีกำรจัดชั้นและกำรกันเงินสำรองของแต่ละบริษัทที่ประสงค์จะนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มำยังฝ่ำยกำกับ
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
5. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าสาหรับวิธี IRB (Minimum requirements for IRB approach)
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนำเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับวิธี IRB ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในประเด็นที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินปฏิบัติตำมที่ระบุไว้เฉพำะเรื่องนั้น
5.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ Internal rating (Rating system design)
(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจมีระบบ Internal rating หลำยระบบในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงของลูกหนี้ตำมลักษณะของสินเชื่อเฉพำะแต่ละพอร์ตได้ หำกกำรใช้ระบบ Internal rating
หลำยระบบสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงของพอร์ตลูกหนี้แต่ละพอร์ตได้อย่ำงเหมำะสม
(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจมีระบบ Internal rating ที่แตกต่ำงกัน
สำหรับพอร์ตสินเชื่อประเภทเดียวกันได้ หำกระบบ Internal rating ที่แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินนั้นใช้สำมำรถสะท้อนลักษณะเฉพำะของสินเชื่อของพอร์ตของแต่ละบริษัทได้อย่ำงเหมำะสม
ยกเว้นในกรณีของลูกหนี้กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ภำครัฐบำล สถำบันกำรเงิน และธุรกิจเอกชน ต้องมีระบบ Internal
rating ระบบเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรค้ำประกันหรือกำรใช้อนุพันธ์ด้ำนเครดิต หรือวงเงินสินเชื่อ
มีควำมแตกต่ำงด้ำนสกุลเงิน หรือได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่
ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
และเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
(3) ระบบ Internal rating ที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินทุกระบบต้องผ่ำน
มำตรฐำนขั้นต่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด6
(4) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องกำหนดคำจำกัดควำมของแต่ละ Rating รวมทั้ง
กระบวนกำรและเกณฑ์ในกำรให้ Rating ของลูกหนี้ในแต่ละเกรดที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน
เพื่อให้สำมำรถใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและค่ำ PD ของลูกหนี้ในแต่ละเกรดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกันสำหรับลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน

6

ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้ระบบ Internal rating ร่วมกัน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องแสดงให้ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเห็นได้ว่ำ ระบบ Internal rating ที่ใช้ร่วมกันนั้นสำมำรถสะท้อนลักษณะและควำมเสี่ยงของลูกหนี้หรือ
วงเงินสินเชื่อของทั้งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเหมำะสม
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5.2 วิธีปฏิบัติสาหรับระบบการให้ Internal rating (Risk rating system operations)
(1) กระบวนกำรให้และกำรทบทวน Rating ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องกระทำโดย
หรือได้รับกำรอนุมัติโดยหน่วยงำนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรให้สินเชื่อของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งร่วมกันในกำรทำ
หน้ำที่ดังกล่ำวได้ เว้นแต่ งำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ จะต้องมีอยู่ในทุกบริษัทที่ทำธุรกรรม
กำรให้สินเชื่อ
(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญ
ของลูกหนี้และธุรกรรมหรือวงเงิน เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Internal rating ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน
5.3 ธรรมาภิบาลและการควบคุม (Corporate governance and oversight)
(1) คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรอื่นที่ได้รับมอบหมำยของแต่ละบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ต้องทำหน้ำที่อนุมัติขั้ นตอนและวิธีกำรให้ Rating รวมถึงกระบวนกำรที่ใช้
ในกำรประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ตำมกรอบนโยบำยหรือหลักกำรที่กำหนดโดยบริษัทแม่
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถให้คณะกรรมกำรบริษัทแม่หรือคณะกรรมกำรอื่นที่ได้รับ
มอบหมำยของบริษัทแม่ทำหน้ำที่ดังกล่ำวแทนได้ นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีกำรจัดทำรำยงำน
Internal rating โดยจะต้องเป็นส่วนสำคัญของรำยงำนที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทแม่หรือคณะกรรมกำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทแม่
(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรพิจำรณำ
อนุมัติสินเชื่อ หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่พัฒนำหรือ
คัดเลือก Internal rating ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดร่วมกันในกำรทำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ เว้นแต่ งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อจะต้อง
มีอยู่ในทุกบริษัทที่ทำธุรกรรมกำรให้สินเชื่อ
(3) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีหน่วยงำนที่เป็นอิสระทำหน้ำที่สอบทำน
ระบบ Internal rating กำรออกแบบและพัฒนำระบบ กำรนำระบบไปใช้งำน กำรทำงำนของหน่วยงำน
ควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และกระบวนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือทั้งหมดร่วมกันในกำรทำหน้ำที่ดังกล่ำวได้
5.4 การใช้ Internal rating (Use of internal rating)
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องใช้ระบบ Internal rating และค่ำองค์ประกอบ
ควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ที่คำนวณได้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรอนุมัติสินเชื่อ กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กำรจัดสรรเงินกองทุน และต้องใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงไรก็ตำม ขอบเขตกำรใช้
ระบบ Internal rating และค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
สำมำรถแตกต่ำงกันได้ตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท
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5.5 การกาหนดค่าความเสี่ยง (Risk quantification)
(1) ข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน ต้องได้จำกข้อมูลในอดีตที่มีระยะเวลำนำนเพียงพอและมีหลักฐำนสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึง
จำนวนตัวอย่ำงลูกหนี้ มำตรฐำนกำรให้สินเชื่อ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้อมูลที่ใช้ประมำณกำร
ต้องใกล้เคียงหรือเทียบเคียงได้กับลูกหนี้หรือมำตรฐำนกำรให้สินเชื่อจริงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่จะเป็น
ตัวแทนและสำมำรถสะท้อนควำมเสี่ยงของลูกหนี้ในพอร์ตได้อย่ำงเหมำะสม7
(2) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องพิจำรณำกำรผิดนัดชำระหนี้ตำมคำจำกัดควำม
ของกำรผิดนัดชำระหนี้ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
โดยต้องมีกำรเก็บข้อมูลกำรผิดนัดชำระหนี้ตำมคำจำกัดควำมดังกล่ำว และใช้ข้อมูลนั้นในกำรประมำณค่ำ
องค์ประกอบควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้ข้อมูลกำรผิดนัดชำระหนี้
จำกภำยนอก กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องแสดงให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นว่ำได้ปรับปรุงข้อมูล
ให้สอดคล้องกับคำจำกัดควำมตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach
(วิธี IRB) และสะท้อนพฤติกรรมกำรผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
(3) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องกำหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุดที่กลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินจะอนุมัติให้แก่ลูกหนี้ได้ เพื่อไว้ใช้ในกำรพิจำรณำวงเงินเบิกเกินบัญชีของลูกหนี้ในกำรคำนวณ
กำรผิดนัดชำระหนี้
(4) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องพิจำรณำค่ำควำมเสียหำยตำมคำจำกัดควำม
ของค่ำควำมเสียหำยที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
โดยในกำรคำนวณหำค่ำควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตรำต้นทุนที่เหมำะสมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนทำงตรงและทำงอ้อมที่เกี่ยวข้อง
(5) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีนโยบำยและกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำร
ติดตำมกำรกระจุกตัวของลูกหนี้ที่รับซื้อมำรำยใดรำยหนึ่ง (Single-obligor concentration) ทั้งที่อยู่
ในกลุ่มลูกหนี้เดียวกันและข้ำมระหว่ำงกลุ่มลูกหนี้ที่รับซื้อมำของทั้งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
5.6 การทดสอบความถูกต้องของค่าประมาณการ (Validation of internal estimate)
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีกำรทดสอบควำมถูกต้องแม่นยำและควำมสม่ำเสมอของ
ระบบ Internal rating กระบวนกำรในกำรให้ Rating และกำรประมำณค่ำองค์ประกอบควำมเสี่ยงทุกค่ำ
ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือทั้งหมดร่วมกันในกำรทำหน้ำที่
ดังกล่ำวได้
7

ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินควรประกอบไปด้วยข้อมูลของทั้งบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้แบบจำลองและระบบ Internal rating ร่วมกัน
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5.7 มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการใช้ค่า LGD และค่า EAD ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่เลือกใช้วิธี FIRB สำมำรถนำเอำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรพำณิชย์ (Commercial real estate : CRE) และอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัย (Residential
real estate : RRE) มำเป็นหลักประกันได้ เฉพำะเมื่อกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ในแนวนโยบำยธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยแนวนโยบำยกำรประเมินรำคำหลักประกันและอสังหำริมทรัพย์
รอกำรขำยที่ได้มำจำกกำรรับชำระหนี้ กำรประกันกำรให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจำกกำรขำยทอดตลำดของ
สถำบันกำรเงิน แล้วเท่ำนั้น
(2) ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินรับหลักประกันเป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินผิดนัดชำระหนี้และกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องไล่เบี้ยเอำกับลูกหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่มีต่อลูกหนี้ของลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้น
เกินกว่ำอัตรำที่กำหนดในกำรกำกับลูกหนี้รำยใหญ่ อัตรำที่กำหนดในกำรทำธุรกรรมกับผู้ที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Solo Consolidation หรืออัตรำที่กำหนดในกำรทำธุรกรรมภำยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
แล้วแต่กรณี
5.8 เกณฑ์ปฏิบัติสาหรับการให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Requirements for recognition
of leasing)
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในฐำนะผู้ให้เช่ำต้องมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีตำมประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อและให้เช่ำแบบ
ลีสซิ่ง
5.9 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
(1) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีนโยบำยในกำรจัดฐำนะตรำสำรทุนของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ชัดเจนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่น
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและกำรดำรง
เงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดของสถำบันกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) และหลักเกณฑ์
กำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรของสถำบันกำรเงิน (เป็นฐำนะในบัญชี
เพื่อกำรค้ำ หรือฐำนะในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร) และกำหนดแนวปฏิบัติภำยในในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรธนำคำรของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนด
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(2) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องเลือกใช้วิธีกำรคำนวณเงินกองทุนสำหรับฐำนะ
ที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนให้เหมำะสมกับลักษณะควำมเสี่ยงและควำมซับซ้อนของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับ
ตรำสำรทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน8
(3) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องมีระบบกำรทดสอบควำมถูกต้องและควำมสม่ำเสมอ
ของแบบจำลองและกระบวนกำรพัฒนำแบบจำลอง และมีกำรทบทวนแบบจำลองและกระบวนกำร
พัฒนำแบบจำลอง ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถใช้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งหรือทั้งหมด
ร่วมกันในกำรทำหน้ำที่ดังกล่ำวได้
5.10 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Disclosure requirement)
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
6. การยื่นขออนุญาตและกรอบการใช้วิธี IRB
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตได้ตำม
ควำมเหมำะสมกับควำมซับซ้อนของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ซึ่งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธี IRB ในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตได้
ก็ต่อเมื่อกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
และได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแล้วเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ให้อ้ำงอิงกำรยื่นขออนุญำตและกรอบกำรใช้วิธี IRB ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) เว้นแต่ในประเด็นที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้ ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้เฉพำะเรื่องนั้น
6.1 การยื่นขออนุญาตใช้วิธี IRB
ให้บริษัทแม่ที่ประสงค์จะคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB ทำหนังสือ
ขออนุญำตกำรดำรงเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 4 พร้อมเอกสำรประกอบ
กำรขออนุญำตใช้วิธี IRB โดยนำหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based
Approach (วิธี IRB) มำใช้บังคับโดยอนุโลม มำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบันกำรเงิน สำยนโยบำยสถำบัน
กำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญำตใช้วิธี IRB อย่ำงน้อย 6 เดือนก่อนเริ่มทดลองคำนวณ
เงินกองทุน (Parallel calculation)
ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน

8

หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเลือกใช้วิธีแบบจำลองภำยใน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องใช้แบบจำลองดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุนในบัญชี
เพื่อกำรธนำคำรของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
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6.2 การใช้วิธี IRB กับพอร์ตสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ใช้วิธี IRB ในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำมำรถ
เลือกใช้วิธี SA กับพอร์ตสินทรัพย์บำงประเภทหรือบำงประเภทย่อย (Sub-asset class) ในกรณีของ
ลูกหนี้รำยย่อย พอร์ตสินทรัพย์ของหน่วยธุรกิจบำงหน่วยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ 9
หรือธุรกรรมบำงประเภทที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่สำมำรถใช้วิธี IRB กับธุรกรรมนั้นได้ ทั้งนี้ ผลรวมของ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตที่คำนวณโดยวิธี IRB ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
ทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (โดยไม่ต้องรวมสินทรัพย์เสี่ยงของฐำนะที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรทุน
ในกำรคำนวณสัดส่วนดังกล่ำวทั้งเศษและส่วน)
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 กับประเภทสินทรัพย์หรือหน่วยธุรกิจที่มีขนำดใหญ่และมีควำมเสี่ยงสูงก่อนในปีแรกของกำรทยอยใช้
และภำยในสิ้นปีที่ 3 ต้องสำมำรถใช้วิธี IRB ให้ได้ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85
ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน10
6.4 การทดลองคานวณเงินกองทุน (Parallel calculation)
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและเพื่อให้ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยมั่นใจว่ำ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจะสำมำรถใช้วิธี IRB ตำมที่ยื่นขออนุญำตได้จริง ดังนั้น กลุ่มธุรกิจ
9

10

ตัวอย่ำงรูปแบบในกำรเลือกใช้วิธี IRB ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น
(1) ใช้วิธี IRB กับพอร์ตสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งของธนำคำรพำณิชย์และของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
และใช้วิธี SA กับพอร์ตสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญของธนำคำรพำณิชย์และของบริษัทอื่นในกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น ใช้วิธี IRB กับพอร์ตรำยย่อยของทั้งธนำคำรพำณิชย์และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
(2) ใช้วิธี IRB กับพอร์ตสินทรัพย์ที่มีนยั สำคัญของธนำคำรพำณิชย์ และใช้วิธี SA กับพอร์ตสินทรัพย์ที่ไม่มนี ัยสำคัญ
ของธนำคำรพำณิชย์และพอร์ตสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ทั้งนี้ พอร์ตสินทรัพย์
ประเภทเดียวกันของธนำคำรพำณิชย์และบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องใช้วิธีเดียวกัน เว้นแต่ได้รับอนุญำต
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นรำยกรณี โดยให้บริษัทแม่ทำหนังสือขออนุญำตมำยังฝ่ำยกำกับธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งในช่วงทยอยใช้ 3 ปี ดังนี้
(1) หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธี IRB ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน หมำยถึง กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยังไม่ได้รับอนุญำตให้ทยอยใช้
วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตโดยวิธี IRB ดังนั้น กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินต้องดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
ที่คำนวณตำมวิธี SA เท่ำนั้น
(2) หำกกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธี IRB ครอบคลุมสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตแล้วอย่ำงน้อยร้อยละ 60 ของสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำม
สัดส่วนที่แท้จริงที่คำนวณโดยใช้วิธี IRB และวิธี SA
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ทำงกำรเงินต้องทดลองคำนวณเงินกองทุนตำมวิธี IRB ขนำนกับวิธีเดิมก่อนที่จะใช้วิธี IRB เพื่อเปรียบเทียบผล
อย่ำงน้อย 1 ปี สำหรับวิธี FIRB และอย่ำงน้อย 2 ปี สำหรับวิธี AIRB อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรแห่งประเทศไทย
อำจลดระยะเวลำที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องทดลองคำนวณเงินกองทุนให้น้อยกว่ำที่กำหนดได้ตำม
ควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจขยำยระยะเวลำให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้อง
ทดลองคำนวณเงินกองทุนนำนกว่ำที่กำหนดได้ หำกธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นว่ำ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ยังไม่พร้อมที่จะใช้วิธี IRB ในกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
6.5 การดารงเงินกองทุนไม่ต่ากว่าระดับที่กาหนด (Capital floor)
ให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินดำรงเงินกองทุนไม่ต่ำกว่ำระดับที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนดในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตสำหรับ
ธนำคำรพำณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) เว้นแต่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
จะอนุญำตเป็นอย่ำงอื่น
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เอกสารแนบ 4

หนังสือขออนุญาตการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ชื่อบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ______________________________________________
ชื่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแม่ _______________________ ลงนาม ________________
ชื่อและตาแหน่งผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อได้
______________________________________________________ โทรศัพท์ _______________
ส่วนที่ 1

กลุ่มธุรกิจทางการเงินทีค่ านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA ให้จัดทารายละเอียด ดังนี้

แผนการเตรียมการรองรับการใช้วิธี SA และการปรับลดความเสี่ยงด้านเครดิตในการคานวณ
เงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ทั้งด้านระบบข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ จานวนบุคลากรและรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ ตาแหน่งงาน หรือคณะทางานที่รับผิดชอบ เอกสารที่ใช้และความถี่ในการรายงานความคืบหน้า
ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ เป็นต้น) รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
ส่วนที่ 2

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี SA แต่สถาบันการเงิน
ในระดับ Solo basis ใช้วิธี IRB กรอกข้อมูล

1. เหตุผลความจาเป็นที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่สามารถใช้วิธี IRB เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน
ในระดับ Solo basis ได้
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. กาหนดเวลาที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วิธี IRB ได้ __________
3. กรณีลูกหนี้ธุรกิจเอกชน กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะเลือกใช้น้าหนักความเสี่ยง
 ตาม Rating ที่ได้จาก ECAIs
 ร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ทุกรายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
4. ลูกหนี้ตามงบการเงินรวมกลุ่ม Full Consolidation ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก
สถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก (ECAIs) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ ในแต่ละประเภท
สินทรัพย์ มีจานวนกี่รายและมียอดหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวดการรายงานล่าสุด เท่าใด
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จานวนราย ยอดหนี้คงค้าง
สัดส่วนของ
สัดส่วนของ
ที่มี Rating ที่มี Rating
จานวนราย
ยอดหนี้
จาก ECAIs จาก ECAIs
ที่มี Rating
คงค้างที่มี Rating
ที่ ธปท.
ที่ ธปท.
จาก ECAIs
จาก ECAIs
เห็นชอบ
เห็นชอบ
ที่ ธปท. เห็นชอบ ที่ ธปท. เห็นชอบ
(ล้านบาท)
ต่อจานวนราย ต่อยอดหนี้ทั้งหมด
ทั้งหมดของ
ของสินทรัพย์
สินทรัพย์
ประเภทนัน้ (%)
ประเภทนั้น (%)

ประเภท*

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล
(1) รัฐบาลและธนาคารกลาง
(2) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจที่จัด
อยู่ในประเภทลูกหนี้
ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์
น้าหนักความเสี่ยง = 0
3. ลูกหนี้สถาบันการเงิน
(1) ลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
(2) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจที่จัด
อยู่ในประเภทลูกหนี้
สถาบันการเงิน
4. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
* โปรดอ้างอิงคาจากัดความของสินทรัพย์แต่ละประเภทจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุน

5. ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ระบุรายชื่อ ECAIs ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะเลือกใช้ Rating
ในการกาหนดน้าหนักความเสี่ยงสาหรับลูกหนี้ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ ดังนี้
(1) ลูกหนี้ภาครัฐบาลและลูกหนี้สถาบันการเงิน
____________________________________________________________
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(2) ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์น้าหนักความเสี่ยงเท่ากับ 0
____________________________________________________________
(3) ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน (กรณีไม่ได้เลือกใช้น้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชนทุกราย)
___________________________________________________________
และโปรดระบุยอดหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวดการรายงานล่าสุด ของลูกหนี้ตามงบการเงินรวม
กลุ่ม Full Consolidation ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ได้รับ Rating จาก ECAIs ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบ

ประเภทของลูกหนี้ (พอร์ต)

ยอดหนี้คงค้างที่ได้รับ Rating จาก ECAIs
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ
(ล้านบาท)
S&P Moody Fitch
Fitch
TRIS
(Thailand)

อื่น ๆ *

รวม

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล
(1) รัฐบาลและธนาคาร
กลาง
(2) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดอยู่ในประเภท
ลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ
ที่ไม่เข้าเกณฑ์น้าหนัก
ความเสี่ยง = 0
3. ลูกหนี้สถาบันการเงิน
(1) ลูกหนี้สถาบันการเงิน
และบริษัทหลักทรัพย์
(2) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดอยู่ในประเภท
ลูกหนี้สถาบันการเงิน
4. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
* หมายถึง ยอดหนี้คงค้างนอกเหนือจากยอดหนี้คงค้างทีไ่ ด้รับ Rating จาก ECAIs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบ
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6. วิธีการคานวณค่าปรับลด (Haircut) ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เลือกใช้ภายใต้
Comprehensive Approach (ตอบเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกใช้ Comprehensive Approach)
 Standard Supervisory Haircut
 Own estimates for haircut
 ประมาณค่า Haircut จากค่าความผันผวนของราคาตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน
 ประมาณค่า Haircut โดยใช้แบบจาลอง Value-at-Risk (VaR)
ส่วนที่ 3

ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่เลือกคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยวิธี IRB กรอกข้อมูล

1. ระบุแผนการ (ทยอย) ใช้วิธี IRB โดยระบุตารางเวลา (เดือน ปี) และวิธีย่อย (วิธี FIRB หรือ
AIRB) ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องการใช้สาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท รวมทั้ง ระบุประเภทและสัดส่วน
ของสินทรัพย์ที่ไม่มีนัยสาคัญที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินจะใช้วิธี SA โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณเงินกองทุน โดยให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินระบุถึงทิศทางของกลยุทธ์
ทางธุรกิจว่ามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อใดที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างชัดเจน เช่น เน้นการทา
ธุรกิจกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชนหรือลูกหนี้รายย่อย ให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินระบุรายละเอียดให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบด้วย
2. ระบุรายละเอียดของระบบย่อยของ Internal rating ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินใช้สาหรับ
สินทรัพย์แต่ละประเภท เช่น สาหรับลูกหนีธ้ ุรกิจเอกชน สาหรับลูกหนี้รายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบย่อย หมายถึง
ระบบที่แตกต่างกันตามประเภทหรือลักษณะของธุรกิจหรือตลาด โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณเงินกองทุน และหากกลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีรายละเอียดประกอบเพิ่มเติม
ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบ
3. ระบุช่วงเวลาที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินพร้อมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าทาการ pre-approve
ระบบ Internal rating ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในตารางแนบ - แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณ
เงินกองทุน
4. ระบุรายละเอียดของแผนงาน (ทั้งด้านระบบข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ จานวนบุคลากร
และรายชื่อเจ้าหน้าที่ ตาแหน่งงาน หรือคณะทางานที่รับผิดชอบในเรื่องการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เอกสารที่ใช้และความถี่ในการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทแม่ เป็นต้น) ที่ต้องดาเนินการเพื่อให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินปฏิบัติได้ตามที่ระบุในแผนการ
(ทยอย) ใช้วิธี IRB ตามข้อ 1. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
5. ระบุวิธีคานวณเงินกองทุนที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้สาหรับแต่ละประเภทย่อยของ
สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ - แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณเงินกองทุน
 วิธี Supervisory slotting criteria
 ใช้สูตร Corporate risk weight function
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6. ระบุวิธีคานวณเงินกองทุนที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเลือกใช้สาหรับแต่ละประเภทพอร์ตฐานะ
ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พร้อมกับแสดงเหตุผลการเลือกใช้แต่ละวิธีสาหรับแต่ละประเภทพอร์ต โดยกรอก
รายละเอียดตามตารางแนบ - แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณเงินกองทุน
 วิธี Market-based
 Simple risk weight
 Internal models method
 วิธี PD/LGD
7. สาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่
อีกทอดหนึ่ง ให้ระบุนโยบายสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ การทบทวนหรือติดตามสินเชื่อในแต่ละประเภท
สินทรัพย์______________________________________________________________________
รวมทั้ง ระบุระบบ Internal rating (โดยกรอกรายละเอียดตามตารางแนบ - แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการ
คานวณเงินกองทุน) ว่าถูกกาหนดหรือพัฒนามาจากสถาบันการเงินจดทะเบียนในต่างประเทศหรือพัฒนาขึ้นเอง
8. โปรดระบุสัดส่วนของการทยอยใช้วิธี IRB ในช่วง 3 ปี ในตารางต่อไปนี้ (กรอกเฉพาะกลุ่ม
ที่ทยอยใช้วิธี IRB)

ประเภท*

วันที่เริ่มทยอยใช้ วันที่เริ่มทยอยใช้ วันที่เริ่มทยอยใช้ วันที่เริ่มทยอยใช้
ปีแรก ………25X1 ปีที่ 2 ………25X2 ปีที่ 3 ………25X3 ปีที่ 4 ………25X4
วิธี
% ของ วิธี
% ของ
วิธี % ของ
วิธี
% ของ
RWA
RWA
RWA
RWA
ทั้งสิ้น
ทั้งสิ้น
ทั้งสิ้น
ทั้งสิ้น

1.
2.
3.
4.
5.

ลูกหนี้ภาครัฐบาล
ลูกหนี้สถาบันการเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้รายย่อย
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารทุน
รวมฐานะที่ใช้วิธี SA
รวมฐานะที่ใช้วิธี IRB
รวม

100%

100%

100%

100%

* โปรดอ้างอิงคาจากัดความของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนและการดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องสาหรับบริษัทเงินทุน
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ส่วนที่ 4

เฉพาะกลุม่ ธุรกิจทางการเงินที่คานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยวิธี
SA-OR หรือวิธี ASA

ให้ระบุรายละเอียดแผนการเตรียมการรองรับการใช้วิธี SA-OR หรือวิธี ASA ตามที่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินเลือกใช้ในการดารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทั้งด้านระบบข้อมูล การจัดสรร
งบประมาณ จานวนบุคลากร และรายชื่อเจ้าหน้าที่ ตาแหน่งงาน หรือคณะทางานที่รับผิดชอบ เอกสารที่ใช้
และความถี่ในการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ เป็นต้น) รวมทั้ง ปัญหาและ
อุปสรรค (ถ้ามี)
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ตารางแนบ
แผนการนาวิธี IRB มาใช้ในการคานวณเงินกองทุน
ชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ประเภทสินทรัพย์

ระบุวิธีที่จะใช้ (วิธี FIRB
หรือ AIRB หรือ SA) และ
เดือน ปี ทีเ่ ริ่มใช้

มูลค่าสินทรัพย์ในงบ Full
Conso ณ วันสิ้นงวด
การรายงานล่าสุด
มูลค่า
(ล้านบาท)

% ของมูลค่า
สินทรัพย์กลุ่ม
Full Conso

มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม
Full Conso ณ วันสิ้นงวด
การรายงานล่าสุด ตามวิธีคานวณ
เงินกองทุนปัจจุบัน (Current
Accord)
มูลค่า
% ของมูลค่า
(ล้านบาท)
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม
Full Conso

ระบบ Internal rating

ชื่อระบบ

ระบุช่วงเวลา
ที่กลุ่มพร้อมให้
ธปท. เข้า
Pre-approve
ระบบ IRS

(1) พัฒนาจาก
ธนาคารแม่หรือ
(2) พัฒนาเอง*

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง
1.2 ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ที่ถือเสมือนลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.3 BIS IMF ECB EC
1.4 ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน
2.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
2.2 บริษัทหลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจที่ถอื เสมือนลูกหนี้สถาบันการเงิน
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
3.1 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนทั่วไป
3.2 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชนที่มียอดขายทั้งกลุ่มธุรกิจต่ากว่า 1,000 ล้านบาท
3.3 สินเชื่อกลุ่มพิเศษ
3.3.1 วิธี Supervisory slotting criteria
- สินเชื่อโครงการ
- สินเชื่อเพื่อจัดซื้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
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ระบุวิธีที่จะใช้ (วิธี FIRB
หรือ AIRB หรือ SA) และ
เดือน ปี ทีเ่ ริ่มใช้

ประเภทสินทรัพย์

มูลค่าสินทรัพย์ในงบ Full
Conso ณ วันสิ้นงวด
การรายงานล่าสุด
มูลค่า
(ล้านบาท)

% ของมูลค่า
สินทรัพย์กลุ่ม
Full Conso

มูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม
Full Conso ณ วันสิ้นงวด
การรายงานล่าสุด ตามวิธีคานวณ
เงินกองทุนปัจจุบัน (Current
Accord)
มูลค่า
% ของมูลค่า
(ล้านบาท)
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม
Full Conso

ระบบ Internal rating

ชื่อระบบ

ระบุช่วงเวลา
ที่กลุ่มพร้อมให้
ธปท. เข้า
Pre-approve
ระบบ IRS

(1) พัฒนาจาก
ธนาคารแม่หรือ
(2) พัฒนาเอง*

- สินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้
3.3.2 ใช้สูตร Corporate risk weight function
- สินเชื่อโครงการ
- สินเชื่อเพื่อจัดซื้อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
- สินเชื่อเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อรายได้
3.4 ลูกหนี้ที่รับซื้อมา
4. ลูกหนี้รายย่อย
4.1 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
4.2 วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อรายย่อย
4.3 สินเชื่อรายย่อยอื่น
4.4 ลูกหนี้ที่รับซื้อมา
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

*

ตอบเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีสถาบันการเงินจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นบริษัทแม่อีกทอดหนึ่ง

ฝนสป90-กก00002 -25610411

คำถำม – คำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ลงวันที่ 27 เมษำยน 2560
ลำดับ
ประเด็นหำรือ
แนวคำตอบ
กำรจัดทำงบกำรเงินรวมตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
1. ในกรณีที่สถาบันการเงินถือหุ้นในบริษัท A สถำบันกำรเงินไม่ต้องนำบริษัท B มำจัดทำ
ร้อยละ 45 และบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B งบกำรเงินรวม เนื่องจากสถาบันการเงินไม่ได้นา
ร้อยละ 100 ซึง่ ทั้งบริษัท A และบริษัท B บริษัท A มาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่ทอดแรก
อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ดังนั้น สถาบันการเงินจึงไม่ต้องนาบริษัท B ที่ลงทุน
ต้องนาบริษัท B มาจัดทางบการเงินรวม โดยบริษัท A มาจัดทางบการเงินรวม อย่ำงไรก็ดี
ตามหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ สถำบันกำรเงินต้องนำเงินลงทุนในบริษัท A มำ
ทำงกำรเงินหรือไม่
คำนวณเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กำรคำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
2. สถาบันการเงินลงทุนในบริษัทนอกกลุ่ม สถำบันกำรเงินต้องนำเงินลงทุนร้อยละ 23
ธุรกิจทางการเงินที่ต้องนามาคานวณ
มำคำนวณเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เงินกองทุนร้อยละ 23 (ลงทุนทางตรง โดยใช้จานวนเงินลงทุนตามวิธเี ดียวกับที่บันทึกบัญชี
ร้อยละ 8 และลงทุนทางอ้อมโดยผู้ถือหุ้น ในงบการเงินรวม ซึ่งในกรณีนี้ เงินลงทุนร้อยละ 8
รายใหญ่ร้อยละ 15) แต่บันทึกบัญชีใน แสดงด้วยวิธีราคาทุน (Cost) ในงบการเงินรวม
งบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนทั่วไปด้วยวิธี
ราคาทุน (Cost) เนื่องจากหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่แสดงอยู่ในงบการเงิน
สถาบันการเงินต้องหักเงินลงทุนดังกล่าว
ด้วยวิธีราคาทุน (Cost) หรือวิธสี ่วนได้เสีย
(Equity)
3. ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของ (1) เงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation –
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นในบริษัท
ให้นำเงินลงทุนร้อยละ 20 มำคำนวณ
ประกันร้อยละ 80 และสถาบันการเงินที่เป็น
เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นอีก (2) เงินกองทุนกลุ่ม Full Consolidation –
ร้อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ให้นำเงินลงทุนร้อยละ 100 มำคำนวณ
ทั้งหมดของบริษัทประกันนั้น ให้นา
เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เงินลงทุนในบริษัทประกันไปหักออกจาก
เงินกองทุนกลุ่ม Solo Consolidation
และกลุ่ม Full Consolidation อย่างไร
4. ในกรณีบริษัทแม่ลงทุนในบริษัทประกัน ในกำรคำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินร้อยละ 40 ให้นำเงินลงทุนของบริษัทแม่ทลี่ งทุนในบริษัท
และบริษัทประกันดังกล่าวลงทุนในบริษัท ประกันที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินร้อยละ 40
ประกันที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และที่ลงทุนในบริษัทประกันที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ
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5.

6.

7.

ประเด็นหำรือ
ร้อยละ 9 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทประกันนั้น และบริษัทแม่
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนในบริษัท
ประกันที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ดังกล่าวอีกร้อยละ 8 รวมเป็นร้อยละ 17
จะต้องนาเงินลงทุนในบริษัทประกันที่อยู่
นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มาคำนวณ
เงินกองทุนด้วยจานวนเท่าใด
ในกรณีที่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ซึ่งไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์) ซื้อตราสารหนี้
ที่นับเป็นเงินกองทุนของบริษัทแม่ ในกำร
คำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินจะต้องนาเงินลงทุนที่บริษัทลูก
ไปซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวมาหักออกจาก
เงินกองทุนหรือไม่

ในการจัดทารายงานงวดสิ้นเดือน มิ.ย.
หากสถาบันการเงินซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้
มอบหมายให้คณะกรรมกำรของสถำบัน
กำรเงินจัดสรรกาไรงวดครึ่งปีจาก
งบการเงินเฉพาะของสถาบันการเงินเพื่อ
จ่ายเงินปันผล โดยไม่ได้มีการพิจารณา
กาไรจากงบการเงินรวม สถาบันการเงิน
จะสามารถนากาไรของบริษัทลูกนับเข้า
เป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ได้หรือไม่
ในการคานวณเงินกองทุนกลุ่ม Solo
Consolidation และกลุ่ม Full
Consolidation จะต้องนา General
provision ที่นับเป็น Tier 2 มาปรับ
ทุกเดือนหรือ 6 เดือน

แนวคำตอบ
ทำงกำรเงินร้อยละ 17 (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม)
มำรวมคำนวณเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การพิจารณาว่าจะต้องนาเงินลงทุนที่บริษัทลูกไปซื้อ
ตราสารหนี้ดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือไม่นั้น ให้แยกพิจารณา
เป็น 2 กรณี
(1) กรณีบริษัทลูก ถูกนามาจัดทางบการเงินรวม
กับบริษัทแม่ การซื้อขายตราสารหนี้จะถูกตัด
รายการระหว่างกัน จึงไม่ต้องนาเงินลงทุน
ดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุน
(2) กรณีบริษัทลูก ไม่ได้ถูกนามาจัดทางบการเงินรวม
กับบริษัทแม่ จะต้องนาเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่บริษัทแม่นับเป็นเงินกองทุนมำหักออกจำก
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าแหล่งเงินที่นามาลงทุนนั้น ไม่ได้
มาจากบริษัทแม่
หำกไม่ได้มีกำรนำงบกำรเงินรวมเข้ำพิจำรณำ
ในคณะกรรมกำรของสถำบันกำรเงิน สถำบันกำรเงิน
ไม่สำมำรถนำกำไรของบริษัทลูกนับรวมเข้ำเป็น
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้

กำรคำนวณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ให้นับ General provision เป็น Tier 2 ได้ตำม
งวดระยะเวลำที่กำหนดในประกำศ ธปท. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน ทั้งนี้ หากเป็น General provision
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ประเด็นหำรือ

แนวคำตอบ
ของบริษัทนอกกลุ่ม Solo Consolidation ที่ไม่ได้กัน
เงินสารองตามเกณฑ์ ธปท. ต้องขออนุญาต
เป็นรายกรณี
กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงสำหรับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
8. ในขณะที่ส่งแบบประเมิน Credit Risk บริษัทแม่ต้องจัดทาแบบประเมินบริษัทลูกนั้นและ
Mitigation (CRM) ให้ ธปท. บริษัทลูก เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบของ ธปท.
บางแห่งยังไม่มี CRM จึงไม่ได้ประเมิน
บริษัทลูกนั้น หากต่อมาบริษัทลูกนั้นมี
CRM ต้องส่งแบบประเมินให้ ธปท. ใหม่
หรือไม่
9. สาหรับลูกหนี้ credit balance ของบริษัท ไม่ยกเว้น เนื่องจากหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับลูกหนี้
หลักทรัพย์ (บล.) ในกรณีหลักประกันที่เป็น มีความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันกับฐานะของลูกหนี้
หุ้นทีม่ ีความสัมพันธ์กับลูกหนี้ จะยกเว้นให้ เช่น กรณีลูกหนี้ default ราคาหุ้นอาจตกต่าลง
สามารถนามาเป็น Credit Risk Mitigation อย่างรวดเร็ว
(CRM) ได้เช่นเดียวกับกรณีหลักประกัน
ที่เป็นหุ้นของบริษัทในกลุ่มหรือไม่
10. ขอทราบแนวทางการจัดประเภท “ลูกหนี้ ในการจัดประเภทลูกหนี้ ให้พิจารณาดังนี้
รายย่อย” และ “ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน” (1) ในกรณีทลี่ ูกหนี้ มีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ในกรณีบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ธุรกิจ
และ/หรือ บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วย
ขนาดเล็ก และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ให้พิจารณาดังนี้
มีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ลูกหนี้
(1.1) กรณีทลี่ ูกหนี้เป็นคณะบุคคล ธุรกิจ
margin หรือลูกหนี้ credit balance)
ขนาดเล็ก หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ :
กับ บล.
การจะจัดลูกหนี้ credit balance กับ
บล. เป็น “ลูกหนี้รายย่อย” หรือ “ลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน” นั้น ให้อิงตามการจัด
ประเภทลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
และ/หรือ บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
(1.2) กรณีทลี่ ูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา : ให้
จัดเป็น “ลูกหนี้รายย่อย” โดยไม่ต้อง
พิจารณาการจัดประเภทลูกหนี้ของ
สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทอื่น
ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(2) ในกรณีทลี่ ูกหนี้ มีเฉพาะ credit balance กับ
บล. เท่านั้น ให้พิจารณาดังนี้
(2.1) กรณีที่ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา คณะ
บุคคล หรือธุรกิจขนาดเล็ก : ให้จัดเป็น
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11.
12.

13.

14.

15.

ประเด็นหำรือ

แนวคำตอบ
“ลูกหนี้รายย่อย”
(2.2) กรณีที่ลูกหนี้เป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
: หากเข้านิยาม “ธุรกิจขนาดเล็ก” ให้
จัดเป็น “ลูกหนี้รายย่อย” หากไม่เข้า
นิยาม ให้จัดเป็น “ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน”
ลูกหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเป็น
จัดเป็นลูกหนี้ประเภทใด
ลูกหนี้ PSEs และใช้น้าหนักความเสี่ยงเหมือนลูกหนี้
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ลูกหนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) และลูกหนี้ จากัด (TSD) และลูกหนี้บริษัทสานักหักบัญชี
บริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จากัด (TCH) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
จากัด (TCH) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดเป็นลูกหนี้
ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดเป็น ธุรกิจเอกชน
ลูกหนี้ประเภทใด
บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง รับ
รำยได้จำกกำรรับบริหำรหนี้ดังกล่ำวถือเป็นรำยได้
บริหารหนี้ (เรียกเก็บหนี้) ให้ SPV ที่
จำกกำรดำเนินงำนของบริษัทลีสซิ่ง ดังนั้น ต้องนำมำ
บริษัทตนเองจัดตั้ง รายได้จากการรับ
คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรด้วย
บริหารหนี้ ถือเป็นรายได้ที่ต้องคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือไม่
ในกรณีทบี่ ริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง รายได้จากการจาหน่ายรถที่ยึดจากมาจากลูกหนี้
มีกาไรจากการขายรถที่ยึดจากลูกหนี้
ถือเป็นรำยได้ที่ไม่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ
กาไรดังกล่าวต้องนามารวมคานวณ
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง ดังนั้น จึงไม่ต้อง
สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือไม่
นำมำคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
เมื่อประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กลุ่ม กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่ต้องยื่นขออนุญำตใช้
ธุรกิจทำงกำรเงินต้องยื่นขออนุญำตใช้ วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตใหม่ ไม่ว่ำ
วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินนั้นจะใช้วิธีกำรคำนวณที่
ต่อ ธปท. ใหม่หรือไม่
เหมือนหรือแตกต่ำงกับทีส่ ถำบันกำรเงินในระดับ
Solo basis ก่อนที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
แต่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องยื่นขออนุญำตต่อ
ธปท. ใหม่ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรคำนวณ
ภำยหลังประกำศมีผลบังคับใช้

