การกากับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
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หัวข้อบรรยาย
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ?
• ภาพรวม operational risk management
– แนวปฏิบัติ ธปท. เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
– แนวปฏิบตั ิ ธปท. เรื่อง BCP/BCP

• หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ operational risk
– ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 95/2551
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
– ประกาศ ธปท. สนส. 5/2555
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ op risk โดยวิธี AMA
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk)
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของ
- กระบวนการควบคุมภายในของ สง. (Internal control )
- บุคลากรและระบบงานของ สง. (People and system)
- เหตุการณ์ภายนอก (external)
รวมถึงความเสี่ยงด้านกฏหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

The nature : Wide range of definition, therefore hard to identify and assess,
taking OR not rewarded with return (as may be the cases of credit and market
risks)
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ภาพรวม operational risk management
Operational risk

BCM/BCP

Capital / Risk
transferred

Regular Risk Management
• Proactive identification of risks
• Assessment and evaluation
• Scenario analysis
• Tools: Internal controls, CSA, KRI, etc.
Crisis Management
• Mitigation of losses
• Business Continuity Plan (BCP)
• Recovery strategy
• Regularly tested
Capital against unexpected losses
• Calculation and planning (Basel II)
• Risk transfer : Insurance

หลักเกณฑ์ ธปท. ทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ ธปท. เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

แนวปฏิบัติ ธปท. เรื่อง BCP/BCP

ประกาศ ธปท. สนส. 95/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ
op risk
ประกาศ ธปท. สนส. 5/2555 เรื่องหลักเกณฑ์
การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ op risk โดย
วิธี AMA
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แนวปฏิบัติ ธปท. เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแนวทางแก่ ธพ. เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร (Operational risk)
Operational Risk
Staff
Risk

Process
Risk

System
Risk

External
Event Risk

Legal Risk

Reputational Risk

Strategic Risk
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk) คืออะไร (3/3)
Causes

Events

Effects

P&L

Loss components
persons
processes
systems
external

internal fraud

direct losses

external fraud
workplace safety

indirect
losses

clients & products

near-losses

physical damage
business disruption
process failure
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ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
Modern
Finance

Cross products;
Insurance
included

Changes in
Banking
business
Outsourcing

IT concentration

Higher
OR

รูปแบบ
ความเสี่ยง
ซับซ้อนขึ้น
(More Complicated
Risk Profiles)

Unexpected Events
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การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management)
มี 5 หัวข้อสาคัญ คือ
1.

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.

การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)

4.

การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control / Mitigation)

5. การจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานความเสี่ยง (Data
Collection and Reporting
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รายละเอียดข้อมูลความเสียหายที่ควรจัดเก็บ
•
•
•
•
•
•

Loss Threshold
วันที่เกิดเหตุ และวันที่ตรวจพบ
หน่วยงานที่เกิดความเสียหาย (map กับ 8 Business Lines)
รายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ (map กับ 7 Loss Event Types)
จานวนเงินที่เกิดความเสียหาย
จานวนเงินที่เรียกคืนได้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกคืน และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ
• การดาเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ธพ. ควรจัดเก็บข้อมูลประเภท Near-misses ด้วย
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Loss Data Matrix
Event Type

Business Line

Internal
Fraud

External
Fraud

Employment
practice and
Workplace
Safety

Clients,
Products and
Business
practices

Damage to Business
physical
disruptions
assets
and system
failures

Execution,
Delivery and
Process
Management

Corporate
Finance
Trading & Sales
Commercial
Banking
Retail Banking
Payment &
Settlement
Agency Services &
Custody
Asset
Management
Retail Brokerage
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แนวปฏิบัติ ธปท. เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)
และการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP) ของ สง.
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแนวทางแก่ ธพ. ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับ BCM/BCP เพื่อให้
มั่นใจว่า หากมีเหตุการณ์ที่ทาให้งานปกติหยุดชะงัก งานที่สาคัญ (Critical Business
Function) จะสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  ลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย
ชื่อเสียง และผลกระทบอื่นๆ ต่อ สง.
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ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ

Fire

Hackers

Flood

Power

Terrorism

IT
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 95/2551
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ประกาศ ธปท. สนส. 5/2555
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ op risk โดยวิธี AMA
วัตถุประสงค์: แม้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีแผน BCP แล้ว ธพ. อาจจะมีความ
สูญเสียที่เกิดจาก operational risk ธปท. จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ธพ. มีเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความสูญเสียดังกล่าว เพื่อมิให้ความสูญเสียมีผลกระทบกับความมั่นคงของ ธพ.
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Pillar 1 : การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
BIS Ratio

เงินกองทุน

RWA CR

Credit risk
Standardised Approach
- วิธีง่าย ใช้สูตรอย่างง่าย
- ใช้ External Ratings จาก ECAIs ใน
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง

Internal RatingRating-Based Approach
- วิธีซับซ้อน ใช้สูตรซับซ้อนกว่า
- ใช้ข้อมูลจาก internal rating system
คานวณหาค่าองค์ประกอบความเสี่ยง
ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 4 ตัวแปร
ได้แก่ PD, LGD, EAD และ M
เพื่อคานวณ Expected loss และ
Unexpected loss

+

RWA MR

+

RWA

Market risk
วิธีมาตรฐาน
- ธปท. เป็นผู้กาหนดน้าหนักความ
เสี่ยงให้ สง. คานวณเงินกองทุน
สาหรับ Specific risk และ General
market risk
วิธีแบบจาลอง
- ใช้แบบจาลองภายในที่สามารถ
ประเมินความเสี่ยงด้านตลาดได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ให้ค่าความเสี่ยงที่แม่นยากว่า และ
ได้ประโยชน์จากการบริหารฐานะใน
ลักษณะกระจายความเสีย่ งของ
Port

วิธีผสม

>

8.5%

OR

Operational risk
Basic Indicator Approach
คานวณเงินกองทุนจากค่าเฉลี่ย
Gross income ย้อนหลังคูณค่าคงที่
Standardised Approach
คล้ายวิธี BIA แต่แยก Gross
income ตามประเภทของสายธุรกิจ
โดยแต่ละสายธุรกิจจะมีคา่ คงที่ที่
นามาคูณแตกต่างกัน
Advanced Measurement
Approach
- ใช้แบบจาลองของ สง.ในการ
คานวณเงินกองทุน
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วิธีการคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
Measuring OR exposure / Basel II Approaches

Basel II defines three approaches to calculate the regulatory capital requirement for
OR:
Advance Measurement
Approaches (AMA)

Internal (statistical) model

Standardized Approach
(SA-OR)
Gross income per business
line multiplied with β =
12%,15% , or 18%
Basic Indicator Approach
(BIA)
Gross income multiplied
with α = 15%

Risk Sensitivity
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ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 95/2551
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ประกาศ ธปท. สนส. 5/2555
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ op risk โดยวิธี AMA
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Business Line
1. Corporate finance

SA-OR
GI x 18%

ASA
GI x 18%

2. Trading and sales

GI x 18%

GI x 18%

3. Retail banking
4. Commercial banking

GI x 12%

LA x 0.035 x 12%

GI x 15%

LA x 0.035 x 15%
GI x 18%
GI x 15%
GI x 12%
GI x 12%
ผลรวมข้อ 1-8
x 12.5

5. Payment and settlement
6. Agency services
7. Asset management
8. Retail brokerage
มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (RWAOR)

BIA

GI รวม x 15%
x 12.5

GI x 18%
GI x 15%
GI x 12%
GI x 12%
ผลรวมข้อ 1-8
x 12.5

GI = Gross income (รายได้จากการดาเนินงาน)  วิธีการคานวณ
LA = Loan amount (ยอดคงค้าง)  วิธีการคานวณ
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รายได้จากการดาเนินงาน (Gross income – GI) = Op risk indicator
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
+ รายได้ดอกเบี้ย + เงินปันผล ทั้งจาก
Banking book และ Trading book
- คชจ. ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้
ซึ่ง SOF ที่สนับสนุนการได้มาของรายได้
ดังกล่าว

“รายได้ข้างต้นจะต้องไม่หัก”

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
+ รายได้ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมจ่ายโดยตรงกรณี ธพ.
เป็นตัวกลางในการให้บริการ
+ กาไรจากการขายและประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของธุรกรรมใน Trading book และ Banking
book (FX + commodity)
- คชจ. ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้ซึ่ง
SOF ที่สนับสนุนการได้มาของรายได้ดังกล่าว

• เงินสารองและการด้อยค่าของสินทรัพย์
• ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทุกประเภท
• รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานตามปกติของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ (Non-core business)
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การคานวณรายได้จากการดาเนินงาน (Gross income – GI)
• ให้ใช้รายได้จากการดาเนินงานเฉลี่ยของงวดการบัญชีครึง่ ปีล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี
(หรือ 6 งวดการบัญชี)
• งวดการบัญชีครึ่งปี หมายถึง งวดรายงานทุกสิ้นเดือนมิถนุ ายนและธันวาคม

งวดการ บ/ช
สิ้นปี
งวดการ บ/ช
กลางปี

ปีที่ 1
ธ.ค. 53

ปีที่ 1

ปีที่ 2
มิ.ย. 53

ธ.ค. 52

ปีที่ 2

ปีที่ 3
มิ.ย. 52 ธ.ค. 51 มิ.ย. 51

ปีที่ 3

มิ.ย. 54 ธ.ค. 53 มิ.ย. 53 ธ.ค. 52 มิ.ย. 52 ธ.ค. 51
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การคานวณยอดคงค้าง (Loan amount - LA)
 “ยอดคงค้าง” หมายความว่า เงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ และมูลค่าตามบัญชี
(Book value) ของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (ไม่
รวมรายการนอกงบดุล) ก่อนหักเงินสารองที่กันไว้
 ยกเว้น กรณียอดคงค้างที่กันสารองไว้เต็มจานวนแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นา
เงินสารองที่กันไว้ดังกล่าวมาหักจากยอดคงค้างได้
 ให้ใช้ยอดคงค้างเฉลี่ยของงวดการบัญชีครึ่งปีล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี (หรือ 6 งวดการบัญชี)
เมื่อคานวณยอดคงค้างได้แล้วจะต้องนาค่าดังกล่าว ไปคูณกับ
Conversion factor (m) = 0.035 เพื่อแปลงเป็น (มูลค่าเทียบเท่า)
รายได้จากการดาเนินงาน (GI)
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Business line

•
•
•

ตัวอย่างกิจกรรม

Corporate finance – 18%

•

Corporate/ Government finance
Merchant banking
Advisory services

•

•
•

การเป็นที่ปรึกษาในการซื้อหรือรวมกิจการ (Merger
and acquisition)
การจัดการออก หรือจัดจาหน่าย หรือประกัน
การจาหน่ายตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
(Underwriting) รวมทั้งกรณี Firm underwriting
และ Best effort
การเป็นที่ปรึกษาเพื่อนาบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น จัดหาแหล่งเงินกู้
หรือจัดการสัญญาเงินกู้ร่วม (Loan syndications)
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation)
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการ
ลงทุน
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ตัวอย่างกิจกรรม

Business line
Trading and sales – 18%

•
•
•
•

•

Sales
Market making
Proprietary positions
Treasury

•

•

•
•

การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินในบัญชีเพื่อการค้า (เช่น
ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ เงินตรา
ต่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์) ทั้งเพื่อการลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย์เอง และกรณีธนาคารพาณิชย์เป็น Market
maker รวมทั้งการทาธุรกรรมเพื่อบริหารความเสีย่ งด้าน
ตลาดของธนาคารพาณิชย์
การบริหารเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ รูปแบบ
อื่น ๆ เช่น การทาธุรกรรมซื้อคืนทั้งกับธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และภาคเอกชน เป็นต้น
การประกอบธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities
borrowing and lending) กรณีทาหน้าที่เป็นคู่สัญญา
การเป็นนายหน้า (Brokerage) ซื้อขายหน่วยลงทุนแก่ลูกค้า
รายใหญ่
การเป็น Dealer หน่วยลงทุนและตราสารหนี้
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Business line
Retail banking – 12%

•
•
•

Retail banking
Private banking
Card services

ตัวอย่างกิจกรรม
•

•

•
•
•

การให้บริการสินเชื่อ (รวมทั้งการค้าประกัน รับรอง
อาวัล และเช่าซือ้ ) แก่ลูกหนี้รายย่อย (Retail lending)
การให้บริการทางการธนาคารแก่ลูกค้ารายย่อย เช่น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
การบริการตู้นิรภัย เป็นต้น
การให้บริการโอนเงิน ชาระค่าสินค้าและบริการภายใน
ธนาคารพาณิชย์เดียวกัน และภายในประเทศ
การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร ATM และ
การออกบัตรร่วมกับบริษัทต่าง ๆ (Private labels)
การทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
ของธนาคารพาณิชย์ ที่เกิดจาก Portfolio สินเชื่อ
ที่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อย
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Business line
Commercial banking – 15%

•

ตัวอย่างกิจกรรม
•

Commercial banking
•

•
•
•

การให้บริการสินเชื่อ (รวมทั้งการรับรอง อาวัล และค้า
ประกัน L/C) แก่ลูกหนี้รายใหญ่ (Commercial
lending)
การให้สินเชื่อโครงการ (Project finance)
การให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export finance) และ
Trade finance
ธุรกิจแฟ็กเตอริง (Factoring) และธุรกิจให้เช่า
แบบลิสซิ่ง (Leasing)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
การทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสีย่ งของ
ธนาคารพาณิชย์ที่เกิดจาก Portfolio สินเชื่อทีใ่ ห้แก่
ลูกหนี้รายใหญ่
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Business line
Payment & Settlement - 18%

•

ตัวอย่างกิจกรรม
•

Payment and settlement
•

•
•
•

•

การให้บริการโอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการระหว่างธนาคาร
พาณิชย์หรือต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมทั้งการให้บริการโอนเงินผ่าน
เครือข่ายกลาง เช่น Bahtnet SMART Swift หรือ Western union
เป็นต้น
การให้บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน (เช็คตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน) ให้แก่ลูกค้า เช่น ECS (Electronic check clearing
services)
บริการด้านเช็คคืน บริการรับซื้อ/ขาย Draft จาหน่ายเช็คเดินทาง
และเช็ค
การให้บริการบริหารเงินสด (Cash management)
การให้บริการเครื่องรูดบัตรเครดิต (Card acquirer) และชาระดุลบัตร
เครดิต (Credit card settlement) ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าของ
และดูแลระบบงานเอง
การให้บริการด้านงานสนับสนุน (เช่น Insourcing
งาน Back office) ที่เกี่ยวกับการโอนเงินและชาระเงิน
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Business line
Agency services – 15%
•
•

Custody and trust
Corporate agency

ตัวอย่างกิจกรรม
•
•
•

•
•
•
•

•

การให้บริการ Escrow account
การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (Registra)
การให้บริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ บัตรเงินฝาก
ตราสารแห่งหนี้ เอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สินและเอกสาร
อืน่ ๆ (Custodian service)
การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(Trustee)
การประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
borrowing and lending) กรณีทาหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้า
การเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้
การให้บริการด้านงานสนับสนุน (Back office) แก่บุคคลอื่นในด้านที่ไม่
สามารถจัดอยู่ในสายธุรกิจอื่นใดได้ เช่น งานบัญชีและการเงิน งานด้าน
กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) เป็นต้น
การเป็นตัวแทนของผู้ออกตราสารในการจ่ายเงินให้กับผู้ถือตราสาร
(Issuer and paying agent)
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Business line
Asset management – 12%

•

Asset management

Retail brokerage – 12%

•

Retail brokerage

ตัวอย่างกิจกรรม
•
•

•
•
•

•

การรับบริหารกองทุนประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ เป็นต้น
การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กรณีที่ได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
การเป็นตัวแทนจาหน่าย (Selling agent) ตราสารทุน
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยลงทุน
การเป็นนายหน้าซือ้ ขาย (Broker) หน่วยลงทุน
แก่รายย่อย
การเผยแพร่แผ่นพับโฆษณาและเป็นตัวแทนของบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
การติดต่อหรือแนะนาบริการของบริษัทหลักทรัพย์ให้แก่
ลูกค้า (Introducing broker)
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Standard business lines & Loss event types
Business Line

Loss Event Type

1. Corporate finance (18%)

1. Internal Fraud

2. Trading and sales (18%)

2. External Fraud

3. Retail banking (12%)

3. Employment Practices and workplace
safety
4. Clients, Product & Business Practices

4. Commercial banking (15%)
5. Payment and settlement
(18%)
6. Agency services (15%)
7. Asset management (12%)
8. Retail brokerage (12%)

5. Damage to Physical Assets
6. Business Disruption and system
Failures
7. Execution, Delivery & Process Mgt.
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าสาหรับวิธี SA-OR / ASA

30

30

หลักเกณฑ์สาหรับการจัดประเภทสายธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ให้จัดสรรรายได้ลงใน 8 สายธุรกิจที่กาหนดไว้เท่านั้น
ในกรณีที่จัดสรรรายได้ลงสายใดสายหนึ่งไม่ได้ ให้ดูว่าสนับสนุนสายธุรกิจใดเป็นหลักก็ให้จัดลงสายธุรกิจ
นั้น
หากยังไม่สามารถจัดสรรได้ (ตามข้อ 2) ให้จัดเข้าสายธุรกิจที่มีค่า  สูงสุด
การจัดประเภทสายธุรกิจจะต้องสอดคล้องกับความเสีย่ งด้านอื่นๆ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต / ความ
เสีย่ งด้านตลาด
กระบวนการจัดประเภทสายธุรกิจต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (+ข้อยกเว้น/การเปลีย่ นแปลงที่
เกี่ยวข้องต้องบันทึกไว้ด้วย)
กระบวนการจัดประเภทสายธุรกิจต้องครอบคลุมธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ ธพ. ทาด้วย
ผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบต่อนโยบายการจัดประเภทสายธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก BOD
ให้มีการสอบทานกระบวนการจัดประเภทสายธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือมีการทาธุรกิจใหม่ที่มี
นัยสาคัญ
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ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 95/2551
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ประกาศ ธปท. สนส. 5/2555
เรื่องหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ op risk โดยวิธี AMA
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Advanced Measurement Approaches (AMA)
วิธี AMA คือ วิธีการคานวณฐานเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk - OR) เพื่อรองรับ
EL และ UL โดยใช้แบบจาลองภายในของ ธพ. และข้อมูล 4 ประเภทประกอบกัน
Mean

OR Capital99.9%

= ฐานเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ Op. Risk

Expected
Loss (EL)

OR

Unexpected Loss (UL)

12.5

ฐานเงินกองทุนขั้นต่า
สาหรับ OR

Catastrophic loss

RWA--OR
RWA

RWA--CR
RWA

8.5%

เงินกองทุน
ขั้นต่า
ที่ต้องดารง
ตาม
กฎหมาย

RWA--MR
RWA
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II. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าสาหรับวิธี AMA

II.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพ
II.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ
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เกณฑ์มาตรฐานขัน้ ต่าเชิงคุณภาพ
1. กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (กรอบ ORM)
2. คณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

5. การรายงาน OR

3. งานบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ

6. การจัดทากรอบ ORM
เป็นเอกสาร

4. ความเพียงพอ
ของทรัพยากร

7. การสอบทาน
กระบวนการบริหารและ
ระบบการวัด OR
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1. กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

1. กรอบ ORM มี
หลักการที่เหมาะสม
น่าเชื่อถือ และสอดคล้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ
ธพ.

2. ธพ. มีกระบวนการ
กาหนดและติดตามดูแล
กรอบให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของ ธพ. อย่าง
ต่อเนื่อง

3. วิธี AMA มีบทบาท
สาคัญในกระบวนการ
ORM และ
กระบวนการตัดสินใจ
ของ ธพ.
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ผบ.ระดับสูง
คณะกรรมการชุดย่อย*

คณะกรรมการ
1.

1.

อนุมัตกิ รอบ นโยบาย กลยุทธ์
และกรอบวิธีปฏิบัติเรื่อง ORM
(กรอบฯ)

2.

3.

OR

OR

ควบคุมดูแล OR profile และกรอบฯ และดูแล
ให้มีการทบทวนกรอบฯ อย่างน้อยปีละครั้ง
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ

เข้าใจภาพรวม OR
และการบริหาร OR

ควบคุมดูแลให้ ธพ. มี
เงินกองทุนรองรับ OR
อย่างเพียงพอ

2.
มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการควบคุมดูแลวิธีการ
บริหารและการวัด OR

3.

ควบคุมดูแลให้มีการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือ
ของระบบการวัด OR
และสอบทานกรอบฯ

ผู้บริหารระดับสูง

4.
พิจารณารายงาน ORM และติดตามดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการตามกรอบฯ ที่ได้
อนุมัติ

1.

2.

าใจกรอบ
กี าร
มีสเข้
่วนร่
วมอย่างจริงจังในดูแลให้สื่อมสารให้
พนักงานเข้าใจและดูแล
ORM
ปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามกรอบ
การบังคับใช้กรอบฯ
ให้ปฏิบัตติ ามกรอบฯ

* หากคณะ กก. ไม่ได้มีการมอบหมายให้คณะ กก. ชุดย่อยทาหน้าที่ดังกล่าวแทน คณะ กก. ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบข้างต้นด้วย
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3. งานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk Management Function - ORMF)
โครงสร้าง

2. รายงานตรงต่อคณะ กก.
และคณะ กก. ชุดย่อยเป็นประจา

หน้าที่

3. กาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ORM

ร่วมกับ
ผบ.ระดับสูง

4. จัดทา ทบทวน และนากรอบฯ
ไปบังคับใช้ และนาไปกาหนด
กระบวนการ
1. ORMF เป็นอิสระจาก
BL และ BU ที่ก่อให้เกิด OR
และแยกจากงานตรวจสอบภายใน

5. ติดตามการปฏิบัติตามกรอบฯ
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4. ความเพียงพอของทรัพยากรสาหรับการใช้วิธี AMA
หน่วยงาน

หน่วยงาน ORM

สายธุรกิจ/
หน่วยงานหลัก

หน่วยงานควบคุมและ
ตรวจสอบงาน ORM

ทรัพยากร

1. มีทรัพยากรเพียงพอ
สาหรับการใช้วิธี AMA
ในการบริหารและวัด
OR

2. มีบุคลากรที่มีทกั ษะ
ความชานาญ และ
ประสบการณ์เหมาะสม
ในจานวนที่เพียงพอสาหรับ
การบริหารและ
การวัด OR
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5. การรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. รายงานต้องครอบคลุมข้อมูล เช่น
ลักษณะ OR และ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับความเสียหาย
ที่ต้องรายงาน

1. มีการรายงานข้อมูลต่อคณะ กก. คณะ
กก. ชุดย่อย ผบ.ระดับสูง และ
ผบ.สายธุรกิจ เป็นประจา

ผลลัพธ์
จากระบบการวัด

3. มีกระบวนการให้ คณะ กก. หรือคณะ กก. ชุดย่อยสามารถให้
แนวทาง และ ผบ. ระดับสูงสามารถดาเนินการอย่างเหมาะสมตาม
ข้อมูลที่ได้รับ
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6. การจัดทากรอบ ORM ไว้เป็นเอกสาร
1. จัดทากรอบฯ เป็นเอกสาร และจัดเตรียม
ไว้เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบได้
2. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับระบบการวัด OR
ที่ครอบคลุมครบถ้วน และมีรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการคานวณเงินกองทุนโปร่งใส
สามารถสอบทานและทดสอบความน่าเชื่อถือได้

3. เอกสารเกี่ยวกับระบบการวัด OR ต้องครอบคลุมข้อมูล เช่น
สมมติฐาน เหตุผลสนับสนุนสมมติฐาน และรายละเอียดของระบบวัด OR
ทฤษฎีและการวิเคราะห์ที่ใช้อ้างอิงในการคานวณ
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7. การสอบทานกระบวนการบริหารและระบบการวัด OR
1. ธพ. ต้องจัดให้มีการสอบทานโดยผู้ทาหน้าที่
สอบทานต้องมีความสามารถและเป็นอิสระจาก BL/BU
ที่ก่อให้เกิด OR และจาก ORMF
2.1 กระบวนการและระบบครอบคลุม
ธุรกรรมและความเสี่ยง
ที่มีนัยสาคัญทั้งหมด

2.2 ความเพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสม และ
การนาไปใช้อย่างสอดคล้องกันของ
กระบวนการพัฒนาและทดสอบความ
น่าเชื่อถือของระบบการวัด OR

2. การสอบทานกระบวนการบริหาร
และระบบการวัด OR ต้องครอบคลุมหัวข้อดังนี้

สอบทานอย่าง
น้อย
ปีละครั้ง
และเมื่อ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
อย่างมี
นัยสาคัญ

2.3 ความถูกต้องและเพียงพอ
ของเอกสาร
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II. เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าสาหรับวิธี AMA

II.1 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพ
II.2 เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ
หลักการของระบบการวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ระบบการวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
Internal

Mean

OR Capital99.9%

= ฐานเงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับ Op. Risk

External
Scenario

100% minus
Confidence
Level

Expected Loss (EL) Unexpected Loss (UL) Catastrophic loss

EL offset

BEICF

Event Type

Business Line
การทาประกันภัย
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หลักการของระบบการวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ระบบการวัด OR ของ ธพ. ต้อง

1. มีหลักการที่เหมาะสม
น่าเชื่อถือ

2. ครอบคลุมแหล่งที่มาของ
OR ที่มีนัยสาคัญทั้งหมด

4. ธพ. พัฒนาระบบ
การวัด OR ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจและยึดหลัก
ความระมัดระวัง

OR
และได้รับการสอบทานและ
ทดสอบความน่าเชื่อถือ
อย่างเป็นอิสระ

3. ฐานเงินกองทุนขั้นต่า
ที่คานวณได้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับ OR profile
ของ ธพ.

5. มีกระบวนการพัฒนาและ
ทดสอบความน่าเชื่อถือระบบ
การวัด OR ที่ดี
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ระบบการวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3) ข้อมูล 4 ประเภท
Mean

Internal

4) การปรับลดความเสีย่ ง

OR Capital99.9%

= ฐานเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ Op. Risk
100% minus
Confidence
Level

External

Expected Loss (EL)

Scenario
Event Type

BEICF

Business Line

6) การทดสอบความน่าเชื่อถือ

Unexpected Loss (UL)

Catastrophic loss

EL offset

2) วิธีการ/แบบจาลอง
1) ขอบเขต OR และการ
แบ่งกลุ่มความเสี่ยง

การทาประกันภัย

5) Dependence ระหว่างกลุ่มความเสี่ยง
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ
Business Line

Event Type

Event Type

Business Line

1

ขอบเขต OR และ
การแบ่งกลุ่มความเสี่ยง

Mean

OR Capital99.9%

= ฐานเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับ Op. Risk

EL

2

UL

Catastrophic loss

วิธีการ / แบบจาลอง

1.1 ระบบการวัด OR สอดคล้องตาม
ขอบเขตคาจากัดความและ
ประเภทเหตุการณ์ที่ ธปท. กาหนด
2.1 ฐานเงินกองทุนขัน้ ต่า
ครอบคลุม EL และ UL

1.2 มีการแบ่งกลุ่ม OR
อย่างเพียงพอ

EL + UL

2.2 วิธีการวัด OR ครอบคลุม Severe loss และสามารถรองรับ
OR loss ได้ตลอดช่วงเวลา 1 ปี ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99.9%
2.3 มีการเลือก Distribution ที่สะท้อนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมี
การทา Sensitivity analysis
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ (2)
1. พิจารณานาข้อมูล 4 ประเภทมาใช้ประกอบกัน
และปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูล 4 ประเภท

3

2. มีกระบวนการเก็บข้อมูล
OR loss ภายในอย่างเป็นระบบ

ข้อมูล
4 ประเภท
3. มีวิธีการน่าเชื่อถือและโปร่งใสใน
การให้น้าหนัก
ข้อมูลแต่ละประเภท
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ (3)

1. การจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกธุรกิจ 3. มีนโยบายและกระบวนการประเมิน
ความเกี่ยวข้องของข้อมูลย้อนหลังกับการ
และธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั
2. มีการกาหนด Threshold
การเก็บข้อมูลที่เหมาะสม

4. มีการกาหนดมาตรฐาน
มีการทบทวนและสอบทานที่เป็นอิสระ
เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ
ข้อมูล

Internal data
3

5. ใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ใน
การคานวณเงินกองทุน

6. ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ เช่น
Gross loss amount
วันที่เกิดเหตุการณ์
Recoveries
คาอธิบายปัจจัย/สาเหตุ

ข้อมูล
4 ประเภท
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ (4)
1. มีกระบวนการพิจารณา
การนาข้อมูลภายนอกมาใช้และ
มีวิธีการนาข้อมูลมาปรับใช้
2. มีการทบทวนและสอบทาน
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การนาข้อมูลภายนอกมาใช้
อย่างเป็นอิสระเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ปีละครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสาคัญ

External
data
3

ข้อมูล
4 ประเภท
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ (5)
1. มีการพัฒนาชุดสถานการณ์จาลองที่
ครอบคลุมแหล่งทีม่ าของ OR ที่มี
นัยสาคัญทัง้ หมด

3

ข้อมูล
4 ประเภท

Scenario
analysis

2. กระบวนการพัฒนา
สถานการณ์จาลองมีความน่าเชื่อถือ
3. มีการทบทวนสถานการณ์จาลองที่ใช้และ
มีการทดสอบความน่าเชื่อถือและ
ความสมเหตุสมผลเป็นระยะ ๆ
อย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
มีนัยสาคัญ
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เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเชิงปริมาณ (6)
3

ข้อมูล
4 ประเภท

BEICF

1. มีกรอบในการคัดเลือกปัจจัย
และมีนโยบายและ
กระบวนการพัฒนา
และนาปัจจัยไปใช้

2. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
BEICF อย่างสม่าเสมอ โดยรายงานต่อ
คณะ กก. และ ผบ.ระดับสูง และ
สามารถอธิบายได้ว่ามีผลกระทบต่อการ
ประมาณค่า
ความเสี่ยงอย่างไร

3. มีการสอบทานและทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของกระบวน
และผลลัพธ์ที่ได้จากการ
พิจารณา BEICF เป็นระยะๆ
อย่างน้อย
ปีละครั้ง และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
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Advanced Measurement Approach (AMA) – ตัวอย่าง
ระบบการวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิ าร
VaR99.9%

2
ธนาคารพาณิชย์

Aggregate distribution

ค่า VaR ของความเสียหายด้านปฏิบัตกิ าร
ในช่วง 1 ปี ที่ระดับความเชือ่ มั่น 99.9%

ค่าความสัมพันธ์ /
Diversification

Net losses

ประเภทเหตุก ารณ์

สายธุรกิจ

การทาประกันภัย

BEICF

การตั้งค่าใช้จ่าย
รองรับค่า EL

เช่น KRI, CSA

ฐานเงินกองทุนขึ้นต่า
สาหรับ OR โดยวิธี AMA

x 12.5

Gross losses

Future Focus

ข้อมูลความเสีย หายต่าง ๆ
ที่นามาใช้ในการค านวณ

1
กลุ่มความเสี่ยง

มูลค่าความเสียหาย

มูลค่าเทีย บเท่ า
สินทรัพย์ เสี่ ยง
ด้านปฏิบัติการ

4

สายธุรกิจ
จานวนครั้ง

3

ข้อมูล
ภายใน

ข้อมูล
ภายนอก

สถานการณ์
จาลอง

Historical Focus
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หลักเกณฑ์การกากับดูแล
ตามแนวทาง Basel III
15 มกราคม 2556

หัวข้อบรรยาย
Session I :
1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
2. กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III
2.1 เงินกองทุน
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2.3 Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)

Session II :
3. หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามประกาศ ธปท.
3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB
4. แนวทางการคานวณ Leverage Ratio
2

ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
การจัดทา QIS ของ BCBS
(ก.พ. – พ.ค. 2553)

การประชุม G-20
ที่กรุงโซล เห็นชอบ
หลักเกณฑ์ Basel III

เม.ย. 2553

ธ.ค. 2552
ก.พ. 2553

BCBS ออก
Consultative Paper
เรื่องเงินกองทุนและสภาพคล่อง

ธ.ค. 2553
พ.ค. 2553

ส่งความเห็นต่อ
Consultative Paper
ให้ BCBS

พ.ย. 2553

BCBS ออกหลักเกณฑ์
ฉบับล่าสุด
เรื่องเงินกองทุนและสภาพคล่อง
(Basel III)

(1) A Global regulatory frame work for more resilient banks and banking systems
(2) International Framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring

56
56
3

ปัญหาวิกฤตการเงินโลกนาไปสู่หลักเกณฑ์ Basel III
ปัญหา

แนวทางการแก้ไข

Excessive leverage

Capital
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของเงินกองทุน
Capital
ปรับปรุงการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงให้เข้มงวด
และครอบคลุมมากขึ้น
Leverage
กาหนดอัตราส่วนใหม่ เพื่อควบคุมการ leverage

เกิด Procyclicality

Capital / accounting
เพิ่มและปรับปรุงการดารงเงินกองทุน/
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

4

สินทรัพย์สภาพคล่อง
ที่มีคุณภาพดีมีไม่เพียงพอ

Liquidity
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องให้รองรับ
ความผันผวนในภาวะวิกฤต

5

Too Big Too Fail
และความเสี่ยงเชิงระบบ

SIFIs
มาตรการกากับดูแล สง. ที่มีความสาคัญต่อระบบ
(SIFIs) และการลดความเสี่ยงเชิงระบบ

1

เงินกองทุนที่มีคุณภาพดีมีไม่เพียงพอ
2

3

4

หลักการและเหตุผล

เหตุผลการนาหลักเกณฑ์ Basel III ด้านเงินกองทุนมาใช้ในไทย
(1) เพื่อให้ ธพ. มีความแข็งแกร่งและมีเงินกองทุนที่มั่นคง ซึ่ง BIS Ratio ของระบบ ธพ. ไทยสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าและ
ส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญอยู่แล้ว
>> การนาหลักเกณฑ์มาใช้ทันที จึงเป็นผลดีตอ่ ระบบ สง. ไทยและเศรษฐกิจในระยะยาว
(2) ไทยยังจาเป็นต้องพึ่งพาเงินตราต่างประเทศในการทาธุรกิจ
>> หาก ธพ. ไทยแข็งแกร่งและปฏิบัติตามแนวทางสากลได้ ก็จะช่วยให้ต้นทุนการระดมทุนจากต่างประเทศต่าลง
(3) กรณีที่ ธพ. ต่างประเทศเข้ามาทาธุรกิจในไทย ก็ควรต้องกาหนดให้ ธพ. ดังกล่าวมีความมั่นคง
>> Basel III จะทาให้ ธพ. ต่างประเทศดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นด้วย

แผนการนา
Basel III – Capital ไปใช้
ของต่างประเทศ

กาหนดแน่นอนแล้ว

อยู่ระหว่างพิจารณา

Australia, Canada, Japan, China, India,
Hong Kong, Singapore, Mexico, Saudi Arabia,
South Africa, Switzerland เป็นต้น

US, EU, UK
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หัวข้อบรรยาย
Session I :
1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
2. กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III
2.1 เงินกองทุน
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2.3 Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)

Session II :
3. หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามประกาศ ธปท.
3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB
4. แนวทางการคานวณ Leverage Ratio
6

กรอบหลักเกณฑ์ Basel III
1. การดารง
เงินกองทุน

Risk - based => คานึงทั้ง Micro/Macro Prudential
Non-risk based => การจากัดปริมาณธุรกรรม (Leverage)

2. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. การดูแลธนาคารที่มีความสาคัญต่อระบบการเงินโลก
(Systemically Important Financial Institutions (SIFIs))

7

กรอบหลักเกณฑ์ Basel III
(1) การดารงเงินกองทุน
(1

1.1 Definition of Capital
1.2 Risk Coverage
1.3 Leverage Ratio
1.4 Capital buffers
2.1 Liquidity Risk Measurements

Basel III

(2) การบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง
(3) การกากับดูแลธนาคารที่มี
ความสาคัญต่อระบบการเงิน
โลก (Global Systemically
Important Banks; G-SIBs)

Liquidity Coverage Ratio
Net Stable Funding Ratio
2.2 Monitoring Tools
3.1 การระบุ G-SIBs
3.2 มาตรการสาหรับ G-SIBs

8

1. มาตรการกากับดูแลด้านเงินกองทุน

(1)
Definition of Capital :
 เพิม่ ปริมาณ : กาหนดอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า
- Common equity = 4.5%
- เงินกองทุนชั้นที่ 1 = 6.0%
- เงินกองทุนทั้งสิ้น = 8.5%
 เพิม่ คุณภาพ : กาหนดคุณสมบัติที่เข้มงวดขึ้นของ
ตราสารที่จะนับเป็น Tier1 และ Tier 2

Capital Ratio

เงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยง

(3)
Risk Coverage : ปรับปรุงการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงของ
- ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
- ธุรกรรม securitisation ให้เข้มงวดและครอบคลุมมากขึน้

(2)
Capital buffers : เพื่อรองรับผลขาดทุน
จากความผันผวนของเศรษฐกิจ ให้ ธพ.
เพิ่มเงินกองทุนประเภท Common
Equity จากเกณฑ์ขนั้ ต่า โดยแบ่งเป็น
 Conservation = 2.5%
 Countercyclical = 0 - 2.5%

(4)
Leverage ratio : เป็นมาตรการเสริม (non
risk-based) เพื่อควบคุมปริมาณธุรกรรม
เงินกองทุนชั้นที่ 1
≥ 3%
สินทรัพย์รวมทั้งในงบดุลและนอกงบดุล
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2. มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(1) Liquidity Risk Measurements
 เพื่อส่งเสริมให้ สง. มีฐานะสภาพคล่องที่สามารถรองรับความผันผวนในภาวะวิกฤตได้
Liquidity
Coverage Ratio

ปริมาณสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูง
(High-quality Liquid Assets)

≥ 100%

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิใน 30 วันภายใต้สถานการณ์จาลองภาวะวิกฤติที่กาหนด

 เพื่อเสริมสร้างให้ สง. มีโครงสร้างแหล่งเงินทุนที่เน้นเงินทุนระยะกลางและระยะยาวที่มนั่ คง เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
Net Stable
Funding Ratio

Available amount of stable funding (ASF, source of funding)

> 100%

Required amount of stable funding (RSF, use of funding)

(2) Monitoring Tools
 เพื่อให้ สง. และผู้กากับดูแลสามารถติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กาหนดเครื่องมือติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องขั้นต่า เช่น รายงาน Contractual maturity mismatch และ
รายงาน Concentration of funding เป็นต้น
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2. มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(1) Liquidity Risk Measurements
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ สง. มีฐานะสภาพคล่องที่สามารถรองรับความผันผวนในภาวะวิกฤตได้
Liquidity
Coverage Ratio

ปริมาณสินทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีสภาพคล่องสูง
(High-quality Liquid Assets)

≥ 100%

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิใน 30 วันภายใต้สถานการณ์จาลองภาวะวิกฤติที่กาหนด

กระแสเงินสดไหลออก หัก กระแสเงินสดไหลเข้า
กระแสเงินสดไหลออก เช่น
1. การถอนเงินของผู้ฝาก / ผู้ให้กู้ ทั้งกรณี retail
และ wholesale
2. ฐานะจ่ายจากธุรกรรมอนุพันธ์
3. การเบิกใช้วงเงินของลูกค้า

กระแสเงินสดไหลเข้า เช่น
1. การได้รับชาระคืนเงินให้สินเชื่อจากลูกค้า
2. ฐานะรับจากธุรกรรมอนุพันธ์
* ทั้งนี้ ไม่เกิน 75% ของกระแสเงินสดไหลออก
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2. มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(1) Liquidity Risk Measurements
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างให้ สง. มีโครงสร้างแหล่งเงินทุนที่เน้นเงินทุนระยะกลางและระยะยาวที่
มั่นคง เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
Net Stable
Funding Ratio

Available amount of stable funding (ASF, source of funding)
> 100%
Required amount of stable funding (RSF, use of funding)

ความต้องการแหล่งเงินที่มีความ
มั่นคง (Required stable funding)
• สินทรัพย์ที่มีระยะยาวกว่า 1 ปี
จะมี RSF ในอัตราที่สูง
>> ยกเว้นการลงทุนในหลักทรัพย์
คุณภาพดีที่มีสภาพคล่อง
• สินทรัพย์ที่มีระยะเวลาต่ากว่า 1 ปี
จะมี RSF ต่า เนื่องจากสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็วกว่า

งบดุล ธพ.
สินทรัพย์

หนี้สิน

รายการนอก
งบดุล

ทุน

แหล่งเงินที่มีความมั่นคง
(Available stable funding)
ทุนหรือหนี้สินที่มีอายุคงเหลือ
มากกว่า 1 ปี มี ASF ที่สูง
• หนี้สินที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
จะพิจารณาจากความมั่นคงของ
หนี้สิน ยิ่งมีโอกาสถูกถอนน้อย
ยิ่งได้ ASF สูง
•
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2. มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(2) Monitoring Tools
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ สง. และผู้กากับดูแลสามารถติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกาหนดเครื่องมือติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องขัน้ ต่า ดังนี้
รายงานกระแสเงินสดรับจ่ายตามสัญญา
(Contractual maturity mismatch)

รายงานกระแสเงินสดรับจ่ายตามอายุต่างๆ ในอนาคต โดยคานวณ
ยอดสุทธิของกระแสเงินสดไหลเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา

การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน
(Concentration of funding)

รายงานแหล่งเงินทุนเป็นราย counterparty และรายผลิตภัณฑ์ และรายงาน
สินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายสกุลเงิน เฉพาะที่มีนัยสาคัญ

รายงานข้อมูลสินทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(Available Unencumbered Assets)

รายงานปริมาณ ลักษณะ รูปแบบ สกุลเงินของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ สง. มี เพื่อ
ใช้หาสภาพคล่องเมื่อเกิดวิกฤติได้

การคานวณ LCR สาหรับสกุลเงินที่มีนัยสาคัญ
(LCR by significant currencies)

คานวณ LCR เป็นรายสกุลเงิน สาหรับสกุลเงินที่มีนัยสาคัญ เพื่อใช้ประกอบการ
ติดตาม currency mismatch เพิ่มเติม

การติดตามข้อมูลตลาด
เพื่อใช้เป็น early warning signal
(Market-related monitoring tools)

การติดตามข้อมูลตลาดที่ทันท่วงที และมีความถี่สูง ซึ่งเป็น
early warning signal
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3. มาตรการกากับดูแล Global Systemically Important Banks (G-SIBs)
• เพื่อลดโอกาสการล้มละลายของ G-SIBs
• เพือ่ ลดโอกาสการส่งต่อความเสี่ยง/ ผลกระทบจากการล้มละลายของ G-SIBs

(2) มาตรการสาหรับ G-SIBs

(1) การระบุ G-SIBs

 ปัจจัยที่ใช้มี 5 ด้าน คือ:
1) ปริมาณการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ
(Cross-jurisdiction activity)
2) ขนาดสินทรัพย์ (Size)
3) ความเชื่อมโยงกับ สง. อื่นทั้งในด้านสินทรัพย์และ
หนี้สิน (Interconnectedness)
4) การเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งสาคัญต่อ
เสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม
(Substitutability)
5) ปริมาณการทาธุรกรรมที่ซบั ซ้อน (Complexity)

 การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital surcharge)
Capital
Surcharge

Additional
Common Equity Tier 1

1% to 3.5%
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หัวข้อบรรยาย
Session I :
1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
2. กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III
2.1 เงินกองทุน
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2.3 Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)

Session II :
3. หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามประกาศ ธปท.
3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB
4. แนวทางการคานวณ Leverage Ratio
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หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 12/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
- กาหนดหลักการกากับดูแลเงินกองทุน (Pillar1, 2, 3) และอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิ่มสาหรับ ธพ. ไทยและสาขา ธพ. ต่างประเทศ (ทีมเงินกองทุน)

Pillar 1: Minimum Capital Requirement (การดารงเงินกองทุนขั้นต่า)
ธนาคารจะต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าให้ครอบคลุมความเสี่ยง 3 ด้าน
(Credit, Market, Operational)

Pillar 2: Supervisory Review Process (การกากับดูแลโดยทางการ)
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีเงินกองทุนเพียงพอ
ที่จะรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของธนาคาร ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(ทีมตรวจสอบ ICAAP 2, ฝ่ายตรวจสอบความเสีย่ งและเทคโนโลยีฯ)

องค์ประกอบเงินกองทุน
ธ.พ. ไทย
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2555 เรื่อง
องค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับ ธพ.
ที่จดทะเบียนในประเทศ
- กาหนดรายการที่นับเป็นเงินกองทุน
รวมทั้งรายการหักต่างๆ (ทีมเงินกองทุน)

Pillar 3: Market Discipline (การใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล)
ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยง
ของตนเอง และให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ได้ (ทีมนโยบายบัญชีสถาบันการเงิน)

สินทรัพย์เสี่ยง
สาขา ธ.พ. ตปท.
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 14/2555 เรื่อง
องค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศ
- กาหนดหลักเกณฑ์การนับสินทรัพย์ที่
ต้องดารงไว้เป็นเงินกองทุน รวมทั้งรายการ
หักต่างๆ (ทีมเงินกองทุน)

• ประกาศ ธปท.ที่ สนส. 17/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสาหรับธุรกรรมอนุพนั ธ์
- กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ใน
งบดุล (Credit equivalent amount: CEA) สาหรับ OTC
derivative เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตตามวิธี SA และ IRB ต่อไป (ทีมความเสี่ยงด้านตลาด
และอนุพันธ์)

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 18/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบ
และธุรกรรม Non-DvP สาหรับ ธพ.
- กาหนดแนวทางการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ
ธุรกรรมที่การชาระราคาและการส่งมอบยังไม่เสร็จสิน้ (ทีมเงินกองทุน)
• หนังสือเวียนที่ 774/2550 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบสถาบันจัดอันดับเครดิต (ECAI) ตามหลักเกณฑ์การดารง
เงินกองทุนขัน้ ต่าสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตวิธี SA
- กาหนดเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ ECAI ซึ่ง ธพ. จะสามารถนา
อันดับเครดิตของ ECAI มาเทียบอันดับเครดิตกับน้าหนักความเสี่ยง
ที่ ธปท. กาหนดได้ (ส่วนเงินกองทุนและความเสี่ยงด้านตลาด)
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 8/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ สง.
ประกอบธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
-กาหนดเกณฑ์การอนุญาตและหลักเกณฑ์การกากับการประกอบ
ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามหน้าที่ของ สง.
(ส่วนเงินกองทุนและความเสี่ยงด้านตลาด)

ด้านเครดิต

ด้านปฏิบัติการ

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส.95/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
- กาหนดวิธีคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการตามแนวทาง Basel ll โดยวิธี
BIA และ SA-OR/ASA (ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ)
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส.5/2555 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร โดย Advanced Measurement
Approaches (วิธี AMA)
- กาหนดวิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการตามแนวทาง Basel II
โดยวิธี AMA (ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ)

ธุรกรรม
Derivative

• ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 5/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ
- กาหนดให้ ธพ. ต้องมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) ที่สอดคล้อง
กับลักษณะความเสี่ยง และต้องมีการจัดทาแผนการ
ดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงภายใต้ภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนี้ ธพ. ควรมีการดารงเงินกองทุนที่สูงกว่า
อัตราที่กาหนดไว้ตาม Pillar 1

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 94/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและ
การดารงเงินกองทุนเพือ่ รองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน
- กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด
ของธุรกรรมที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า (ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์)

ธุรกรรม
Fail Trade

วิธี SA
ECAI

วิธี IRB
Securitisation

ด้านตลาด

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 15/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับ ธพ. โดย Standardised Approach (SA)
- กาหนดวิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามแนวทาง Basel III (ทีมเงินกองทุน)

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 16/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับ ธพ. โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB)
- กาหนดวิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ ธพ. สามารถใช้ข้อมูลภายในของตนเอง
โดยวิธี IRB จัดเป็นวิธีที่มีความซับซ้อนและสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดีกว่าวิธี SA
(ทีมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง)

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 25/2552 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
- กาหนดให้ ธพ. ต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลเงินกองทุน ได้แก่ เงินกองทุน ระดับ
ความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
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ประกาศและหนังสือเวียนที่ปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Executive Summary => http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550333.pdf)

ประกาศ 12/2555 หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์

องค์ประกอบ
เงินกองทุน

ประกาศ 13/2555 องค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับ ธพ. ที่จดทะเบียนในประเทศ
ประกาศ 14/2555 องค์ประกอบเงินกองทุนสาหรับ สาขาของ ธพ. ตปท.
ประกาศ 15/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ.
โดยวิธี SA
ประกาศ 16/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับสาหรับ
ธพ. โดยวิธี IRB
ประกาศ 17/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

สินทรัพย์
เสี่ยง

ประกาศ 18/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับการผิด
นัดชาระราคาและส่งมอบและธุรกรรม Non-DvP สาหรับ ธพ.

Leverage
Ratio

ใหม่

หนังสือเวียนที่ ธปท. ฝนส. (21) ว. 1799/2555 เรือ่ ง แนวทางในการคานวณอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น (Leverage Ratio) ตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

สภาพคล่อง

ใหม่

หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส. 21 ว.//2556 เรื่อง การรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

อยู่ระหว่าง
monitoring /
observation
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หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
สาหรับธนาคารพาณิชย์ตามแนวทาง Basel III
ประกาศ สนส. 12/2555 หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
Pillar 1: Minimum Capital Requirement
(การดารงเงินกองทุนขั้นต่า)

Pillar 2: Supervisory Review Process
(การกากับดูแลโดยทางการ)

ธนาคารจะต้องดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าให้ครอบคลุม
ความเสี่ยง 3 ด้าน (Credit, Market, Operational)

เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุน
เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของธนาคารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ประกาศ สนส. 13/2555
องค์ประกอบเงินกองทุน
สาหรับ ธพ. ที่จดทะเบียน
ในประเทศ

สาขา ธ.พ. ตปท.
ประกาศ สนส. 14/2555
องค์ประกอบเงินกองทุน
สาหรับสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศ

ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย่ ง
ของตนเอง และให้บคุ คลภายนอกหรือผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องในตลาด
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินความเสีย่ งของธนาคารพาณิชย์ได้

สินทรัพย์เสี่ยง

องค์ประกอบเงินกองทุน
ธ.พ. ไทย

Pillar 3: Market Discipline
(การใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล)

ด้านเครดิต

ด้านตลาด

ด้านปฏิบัติการ

วิธี SA

ประกาศ สนส. 15/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดย Standardised Approach (วิธี SA)

วิธี IRB

ประกาศ สนส. 16/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตสาหรับธพ. โดย Internal Ratings-Based Approach
(วิธี IRB)

ธุรกรรม
Derivatives

ประกาศ สนส. 17/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตของคู่สัญญาสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

ธุรกรรม
Failed Trade

ประกาศ สนส. 18/2555 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตสาหรับการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบและ
ธุรกรรม Non-DvP สาหรับ ธพ.
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หัวข้อบรรยาย
Session I :
1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
2. กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III
2.1 เงินกองทุน
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2.3 Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)

Session II :
3. หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามประกาศ ธปท.
3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB
4. แนวทางการคานวณ Leverage Ratio
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

การดารงเงินกองทุนขั้นต่า

เงินกองทุน
> อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า
สินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิ้น

• องค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ. ต้องเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นหลัก คือ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1)
• เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าเป็น 3 อัตราส่วน (CET1, T1, Total Capital)
• ธพ. ดารงเงินกองทุนขั้นต่าเป็นอัตราส่วน ณ สิ้นวันหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป

Basel II
ธพ. ไทย
BIS ratio
> 8.5%
T1 ratio
> 4.25%

เงินกองทุน
ชั้นที่ 2
เงินกองทุน
ชั้นที่ 1

Basel III
สาขา ธพ. ตปท.

BIS ratio
> 7.5%

เงินกองทุน
ทั้งสิ้น

Total capital
ratio > 8.5%
T1 ratio
> 6%
CET1
ratio
> 4.5%

ธพ. ไทย
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ

Total capital
ratio > 8.5%

สาขา ธพ. ตปท.

เงินกองทุน
ทั้งสิ้น

20

3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

องค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
Basel III

Basel II
เงินกองทุนชั้นที่ 1 + เงินกองทุนชั้นที่ 2

Total Capital

Tier
2

Tier
1

แบ่งเงินกองทุนชั้นที่ 1 ออกเป็น CET1 และ Add T11

Tier 2

- ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
• หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
• ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี้สามัญ
- เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ / เงินสารองส่วนเกินกรณี IRB

Additional
Tier 1
(Add Tier1)

- ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
• หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน
เจ้าหนี้สามัญและผู้ถือตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2

Common
Equity Tier 1
(CET1)

- หุ้นสามัญ
- กาไรสะสม
- ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น - รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

Common Equity Tier 1 (CET
CET11)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ CET1
หุ้นสามัญ

Tier 2
Add.Tier 1

Common Equity

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
และสารองอื่นๆ
รายการปรับ/หัก

คุณสมบัติที่สาคัญของ CET1
• ได้รับเงินลาดับสุดท้าย กรณีเลิกกิจการ
• ต้องสามารถรองรับความเสียหายได้เป็น
ลาดับแรก
• ไม่กาหนดระยะเวลาในการชาระคืน
• ไม่มีเงื่อนไขในการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือ
ยกเลิก
• ไม่สะสมเงินปันผล
• ธพ. ต้องไม่ทาให้เกิดความคาดหวังว่า
ธพ. จะซื้อคืน ไถ่ถอน หรือยกเลิกตราสาร
ดังกล่าว
• ธพ. ต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือให้การ
ช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อตราสารทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (OCI)
Basel II

Basel III

1. ไม่อนุญาตให้ส่วนที่ถือเป็นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1. อนุญาตให้นบั OCI เป็นเงินกองทุน CET1 ของ ธพ.
(Other Comprehensive Income: OCI) เป็นเงินกองทุน
ได้เต็มจานวน (ทั้งค่าบวกและค่าลบ net ด้วยภาษีเงิน
ของ ธพ. ยกเว้น
ได้ที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดนิ อาคาร ห้องชุด
• การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
• นับมูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดนิ อาคาร
ที่ดิน อาคาร และห้องชุดฯ
หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็น Tier 2 ได้
• กาไร (ขาดทุน) จาก
70% และ 50% ตามลาดับ
 การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(2) กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าตราสารทุน
 การแปลงค่างบการเงินจากการ
เผื่อขาย
ดาเนินงานในต่างประเทศ
• นับกาไรจากการวัดมูลค่าเป็น Tier 2 ได้
 การประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสาร
45%
อนุพนั ธ์ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงิน
สด (Cash flow hedge reserve) และ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
2. รายการอืน่ ของการเปลี่ยนปลงที่เกิดจาก Owner
Changes
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

รายการปรับ Common Equity Tier1: กาไรให้หักออก /
ขาดทุนให้บวกกลับ
Basel II

Basel III

1. ผลที่เกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair Value Option 1. ผลที่เกิดจากการเลือกใช้ FVO
(FVO) เดิมเป็นรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1
2. Cash flow hedge reserve
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

รายการหักจาก Common Equity Tier 1
รายการหัก

Basel II

Basel III

1. ผลขาดทุนสุทธิ





2. ค่าความนิยม (Goodwill) – net จาก DTL ที่เกี่ยวข้อง





คิด RWA



4. Deferred tax assets – net จาก DTL ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการ
บัญชี
- Unused tax losses carryforward
- Temporary difference
- Unused tax credit carryforward





5. สารองส่วนขาด (เฉพาะกรณีที่ ธพ. เลือกใช้วิธี IRB)





6. กาไรจากการทาธุรกรรม Securitisation





7. เงินที่ ธพ. จ่ายไปเพื่อซื้อหุ้นคืนตามกฎหมาย





3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – net จาก DTL ที่เกี่ยวข้อง
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

รายการหักจาก Common Equity Tier 1 (ต่อ)
รายการหัก

Basel II

Basel III

คิด RWA







10. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน1, 2

คิด RWA



10.1 ถือหุ้น  10% : หักส่วนที่เกิน Threshold ออกจากเงินกองทุน
(ส่วนที่ไม่เกิน Threshold ให้คิด RWA แบบ Pro-rata basis)

คิด RWA

8. การถือหุน้ ทุนไขว้กันระหว่าง ธพ. กับบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน1
9 เงินลงทุนในตราสารทุนของ บง. และ บค.

10.2 ถือหุ้น  10% : หักส่วนที่เกิน Threshold ออกจากเงินกองทุน
(ส่วนที่ไม่เกิน Threshold ให้คิด RWA ตามประกาศ SA / IRB แต่ไม่
น้อยกว่า 250%)
11. รายการหักจาก Add Tier1 ในส่วนที่เหลือ (ซึ่ง Add Tier1 มีจานวนไม่เพียงพอ)

คิด RWA


หักแบบ
corresponding
deduction


1 ให้อ้างอิงนิยามธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศ

ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
2 ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม Full consolidation ที่ต้องทางบการเงินรวม และบริษัทที่ทาธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือธุรกิจ
ที่ปรับโครงสร้างหนี้
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

Additional Tier 1 (Add. Tier1
Tier1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Tier 2
Add.Tier 1

Common Equity

องค์ประกอบของ Add.T1
หุ้นบุรมิ สิทธิชนิดไม่
สะสมเงินปันผล
ตราสารทีม่ ีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดเป็น
Add.T1
ส่วนเกินมูลค่าของตรา
สารที่นับเป็น Add.T1
รายการหัก
* เฉพาะตราสารหนี้ โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนด

คุณสมบัติที่สาคัญของ Add.T1
• ตราสารด้อยสิทธิ์ (รองจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน
เจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้ด้อยสิทธิ (รวมถึงตราสาร Tier 2)
• ไม่กาหนดระยะเวลาในการชาระคืน
• ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทน (No step-up)
• ไถ่ถอนได้หลังจาก 5 ปี*
• ไม่สะสมเงินปันผล
•ไม่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนที่ขึ้นอยู่กับ Credit
ของ ธพ.
•ธพ. ต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทาง
การเงินในการซื้อตราสารทั้งทางตรงและทางอ้อม
•ต้องมีความสามารถในการรองรับผลขาดทุน
ในระหว่างดาเนินการใกล้เคียงกับหุ้นสามัญ
(Absorb losses on a going-concern basis)
ในระหว่างที่ ธพ. มีผลการดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ (At the point of
non-viability) เพื่อรองรับ Gone concern basis
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

Tier 2
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ T2
หุ้นบุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปันผล

Tier 2
Add.Tier 1

ตราสารทีม่ ีคุณสมบัติตามที่กาหนด
เป็น T2
ส่วนเกินมูลค่าของตราสารที่นบั เป็น T2

Loan Loss Provision
Common Equity

• General provision
--> SA: 1.25% x RWAcredit
• Surplus (total provision > EL)
--> IRB: 0.6% x RWAcredit:IRB

รายการหัก
* เฉพาะตราสารหนี้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่กาหนด

คุณสมบัติที่สาคัญของ T2
• ตราสารด้อยสิทธิ์ (รองจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้
ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ)
• มีกาหนดระยะเวลาในการชาระคืนแต่ต้องไม่
ต่ากว่า 5 ปี
• ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทน
(No Step-up)
• ไถ่ถอนได้หลังจาก 5 ปี*
•ต้องไม่มีลักษณะการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กบั
Credit ของ ธพ.
• ธพ. ต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือให้การ
ช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อตราสารทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
•ต้องมีความสามารถในการรองรับผลขาดทุน
ในระหว่างที่ ธพ. มีผลการเนินงานทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ (At the point of nonviability) เพื่อรองรับ Gone concern basis

28

3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

คุณสมบัตหิ ลักเพิ่มเติมของตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III
Additional
Tier 1

Additional
Tier 2

 ต้องไม่มีการปรับเพิม่ อัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น (No step-up)
 สามารถ Absorb losses on a going-concern basis (write-down / conversion)
เมื่อถึง Trigger point ที่ ธพ. กาหนด (CET1>ไม่ตากว่
่ า 5.125%)
 มี Supplementary loss absorption at the point of non-viability
เพื่อรองรับ Gone concern basis (write-off / conversion)
เมื่อถึง Trigger events ทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ ธพ.
 ต้อง ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น (No step-up)
 Supplementary loss absorption at the point of non-viability
มี
เพื่อรองรับ Gone concern basis (write-off / conversion)
เมื่อถึง Trigger eventsทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ ธพ.

สาหรับตราสารเงินกองทุนที่จะออกใหม่
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 55
ถึง 31 ธ.ค. 55 :

ต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยอาจยังไม่ต้องมีคุณสมบัติ Non-viability loss
absorption

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 :

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

รายการหักจาก Additional Tier 1 / Tier 2
รายการหัก

Basel II

Basel III

1. การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1/ เงินกองทุนชัน้ ที่ 2





2. การถือ Add T1 / Add T2 ไขว้กนั ระหว่าง ธพ. กับบริษัทที่ทาธุรกิจทางการ
เงินหรือธุรกิจสนับสนุน1

คิด RWA



คิด RWA



หักจาก Tier 1
และ Tier 2
อย่างละ 50%

หักตาม
ประเภท
ตราสารที่ถือ

3. เงินลงทุนใน Add T1 / Add T2 ของบริษัททีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน1, 2
3.1 ธพ. ถือหุน้ 10% (ตามรายการหัก CET1 ข้อ 10.1)
3.2 ธพ. ถือหุน้ 10%
4. เงินลงทุนใน Add T1 / Add T2 ของ ธพ. และ บง.

1 ให้อ้างอิงนิยามธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศ

ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
2 ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม Full consolidation ที่ต้องทางบการเงินรวม และบริษัทที่ทาธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงิน หรือธุรกิจ
ที่ปรับโครงสร้างหนี้
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ตัวอย่างวิธกี ารหักเงินลงทุน
ในบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและสนับสนุน
กรณี General investment
ธพ. มีเงินลงทุนประเภทต่างๆ ของบริษัทที่ถือหุ้นไม่เกิน 10% รวมกันทั้งหมด ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557
เท่ากับ 400 ลบ. ดังนี้
1. ตราสารทุนของบริษัท A เท่ากับ 200 ลบ. ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking
Book)
2. ตราสารทุนของบริษัทประกันภัย B (ถ้ามี) เท่ากับ 100 ลบ. ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนในบัญชี
เพื่อการธนาคาร (Banking Book)
3. ตราสารทุนของบริษัทประกันภัย C (ถ้ามี) เท่ากับ 100 ลบ. ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนในบัญชี
เพื่อการค้า (Trading Book)
โดย Net Common Equity Tier 1 = 3,000 ลบ.
ดังนั้น ร้อยละ 10 ของ Net Common Equity Tier 1 = 300 ลบ.
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กรณี General investment

ตราสารทุน บ. A
= 200 ลบ.

ตราสารทุน ตราสารทุน
น B บบ.ประกัน C
บ
บ.ประกั
= 100 ลบ.
= 100 ลบ.

เกิน 300 ลบ. (10% ของ
Net CET1)  หักออกจาก
เงินกองทุนตามประเภท
ตราสารที่ไปลงทุน
ส่วนที่เกิน
10% ของ
net CET1
= 100 ลบ.

10% ของ
net CET1
= 300 ลบ.

ตัวอย่างวิธกี ารหักเงินลงทุน
ในบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและสนับสนุน

ส่วนที่เกิน 10% ของ net CET1
ตราสารทุน บ. A
= 50 ลบ.
[(200/400)*100]
ตราสารทุน บ. B
= 25 ลบ.
[(100/400)*100]
ตราสารทุน บ. C
= 25 ลบ.
[(100/400)*100]

ส่วนที่ไม่เกิน 10% ของ net CET1

หัก
CET1

ตราสารทุน บ.
บA
= 150 ลบ.
[(200/400)*300]

คานวณ
สินทรัพย์
เสี่ยงด้าน
เครดิต

หัก
CET1

ตราสารทุน บ.
บB
= 75 ลบ.
[(100/400)*300]

คานวณ
สินทรัพย์
เสี่ยงด้าน
เครดิต

หัก
CET1

ตราสารทุน บ.
บC
= 75 ลบ.
[(100/400)*300]

คานวณ
สินทรัพย์
เสี่ยงด้าน
ตลาด

Net Common Equity Tier 1 = 3,000 – 100 = 2,900 ลบ.
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ตัวอย่างวิธกี ารหักเงินลงทุน
ในบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและสนับสนุน
กรณี Significant investment
ธพ. มีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่า 10% รวมกันทั้งหมด ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557
เท่ากับ 600 ลบ. ดังนี้
1. ตราสารทุนของบริษัท D เท่ากับ 400 ลบ. ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking
Book) (D มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 1,000 ลบ.)
2. ตราสารทุนของบริษัท E เท่ากับ 200 ลบ. ซึ่งจัดเป็นเงินลงทุนในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book)
(E มีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 900 ลบ.)
โดย Net Common Equity Tier 1 = 2,900 ลบ.
ดังนั้น ร้อยละ 10 ของ Net Common Equity Tier 1 = 290 ลบ.
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ตัวอย่างวิธกี ารหักเงินลงทุน
ในบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและสนับสนุน

กรณี Significant investment

2

เกิน 290 ลบ. (10% ของ
Net CET1)  หักออก
จากเงินกองทุน

เงินลงทุนใน Add T1 และ T2
 หักออกจากเงินกองทุน
ตามประเภทตราสาร

ส่วนที่ไม่เกิน 10% ของ net CET1

290 ลบ.

T2 = ไม่มี

RW ตาม
ประเภท
ตราสารที่
ไปลงทุน

ตราสารทุน บ. D
= 193.33ลบ.
[(400/600)*290]

ส่วนที่เกิน
10% ของ
net CET1
= 310 ลบ.

Add T1 = ไม่มี

ตราสารทุน บ. D
= 400 ลบ.

ตราสารทุน บ. E
บ. B= 200 ลบ.

1

ตราสารทุน บ. E
= 96.66 ลบ.
[(200/600)*290]

นาไปคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิต
RW > 250%

นาไปคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยง
ด้านตลาด
RW > 250%

Net Common Equity Tier 1 = 2,900 – 310 = 2,590 ลบ.
34

3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

วิธีการทยอยนับ (หัก) เงินกองทุน (เฉพาะรายการที่เพิ่มมาใหม่)
• ให้ ธพ. ทยอยหักออกจากเงินกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไป ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี จนครบ
ร้อยละ 100 ในวันที่ 1 ม.ค. 61

รายการ

Basel II

Basel III

วิธีปฏิบัติ

-

นับเป็น CET1

• กาไร ให้นับเป็น CET1 ปีละ 20% เริ่มปี 2557
• ขาดทุนให้หักจาก CET1 ปีละ 20% เริ่มปี 2557

1. กาไร (ขาดทุน) จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
2. กาไร (ขาดทุน) จากการ
แปลงค่างบการเงินใน ตปท.

3. กาไร (ขาดทุน) จากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสาร
อนุพันธ์สาหรับป้องกันความเสี่ยง
ในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ตปท.
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

วิธีการทยอยนับ (หัก) เงินกองทุน (เฉพาะรายการที่เพิ่มมาใหม่)
รายการ
4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5. กาไรจากการทา
securitisation
6. เงินลงทุนที่ ธพ. ถือหุ้น
10%
7. เงินลงทุนที่ ธพ. ถือหุ้น
10%

Basel II

Basel III

วิธีปฏิบัติ

คานวณ RWA

หักออกจาก
CET1

• หักจาก CET1 ปีละ 20% เริ่มปี 2557
• ส่วนที่เหลือนาไปคิด RWA (100%)

-

หักออกจาก
CET1

• หักจาก CET1 ปีละ 20% เริ่มปี 2557

คานวณ RWA

คานวณ
Threshold

• หักจาก CET1 ปีละ 20% เริ่มปี 2557
• ส่วนที่เหลือนาไปคิด RWA (ตามประเภท
เงินลงทุน)

36

3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

วิธีการทยอยลดนับตราสารเงินกองทุน
องค์ประกอบของวิธีการทยอยลดนับ
การทยอยลดนับแบบรวมทุก Lot
(Aggregate cap)

อัตราการทยอยลดนับตราสารทางการเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนร้อยละ 10 ต่อปี

กาหนดให้ ธพ. ที่มีตราสารเงินกองทุนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III
ต้องทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนปีละ 10% เป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56
ตราสารที่มีคุณสมบัติ
ไม่ครบตาม Basel III
Add T1 #1
Add T2 #10
Add T1 #3

ฐานของเงินกองทุน
Add T1

Add T1 #2
Add T2 #11

Add T2

เพดานที่สามารถนับ
เป็นเงินกองทุน

ปี 2556

90%

ปี 2557

80%

ปี 2558

70%

…

…

ปี 2565

0%

แยกตามประเภทตราสาร
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

ช่วงเวลาในการออกตราสารที่นับเป็นเงินกองทุน
3
ตราสารทางการเงิน
ที่ออกก่อน
1 มี.ค. 55

2
ตราสารทางการเงิน
ที่ออกตั้งแต่
1 มี.ค. 55 ถึง 31 ธ.ค. 55

1
ตราสารทางการเงิน
ที่ออกตั้งแต่
1 ม.ค. 56

ช่วงเวลาในการออกและคุณสมบัติ ของตราสารทางการเงินฯ จะส่งผล
ต่อการนับตราสารทางเงินฯ เป็นเงินกองทุน
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

สรุปผลของการนับตราสารเงินกองทุน
ช่วงเวลาในการออก
ตราสารทางการเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนได้

คุณสมบัติของตราสาร

ผลของการนับเป็นเงินกองทุน

1. ตราสารทางการเงิน
ที่ออกตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
เป็นต้นไป

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

2. ตราสารทางการเงิน
ที่ออกตั้งแต่ 1 มี.ค. 55
ถึง 31 ธ.ค. 55

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III

นับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้นเรื่อง loss absorption at the
point of non-viability

ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป





นับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

สรุปผลของการนับตราสารเงินกองทุน (ต่อ)
ช่วงเวลาในการออก
ตราสารทางการเงิน
ที่นับเป็นเงินกองทุนได้
3. ตราสารทางการเงิน
ที่ออกก่อน 1 มี.ค. 55

คุณสมบัติของตราสาร

ผลของการนับเป็นเงินกองทุน

3.1 มี step-up

- ธพ. มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนกาหนด
ได้ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 55

ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

- ธพ. มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนกาหนด ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 55 ถึง 31 ธ.ค. 55 วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

- ธพ. มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

3.2 ไม่มี step-up

ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 และไม่สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนได้ทั้งจานวน
หลังจากวันที่มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อน
กาหนดเป็นต้นไป
ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป
40

3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Conservation Buffer)
Total capital
ratio > 11%
T1 ratio
> 8.5%
CET1 ratio
> 7%

ธพ. ไทย

Total capital
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ratio > 11%
ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
+ Conservation
Buffer (CET1 = 2.5%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ

สาขา ธพ. ตปท.
+ Conservation
Buffer (เงินกองทุน
ทั้งสิ้น = 2.5%)

• ธพ. ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนเพิ่มเติมจาก
การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
- ธพ. ไทย ดารง CET1 เพิ่มเติม
- สาขา ธพ. ตปท. ดารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มเติม

เงินกองทุน
ทั้งสิ้น

• ทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนเพิ่มเติมร้อยละ
0.625 ในแต่ละปี
- เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2559 จนครบร้อยละ 2.5
ในวันที่ 1 ม.ค. 2562
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Conservation Buffer)
• เมื่อนาอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ารวมกับ Conservation Buffer แล้ว ธพ. ควรดารง
อัตราส่วนเงินกองทุน ดังนี้
หน่วย: ร้อยละ
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
(CET1 Ratio)

5.125

5.75

6.375

7

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 Ratio)

6.625

7.25

7.875

8.5

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total Capital Ratio)

9.125

9.75

10.375

11

9.125

9.75

10.375

11

ธพ. ไทย

สาขา ธพ. ตปท.
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total Capital Ratio)
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
• หาก ธพ. ไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่ ธปท.
กาหนดได้
o ให้ ธพ. เก็บสะสมเงินกาไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัดส่วนที่ ธปท. กาหนด
โดยจากัดวิธีการจัดสรรกาไรสุทธิของ ธพ. (Earning distribution) ได้แก่
-

การจ่ายเงินปันผล
การจ่ายโบนัสพนักงาน
การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
การซือ้ หุ้นคืน

43

3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
• เงื่อนไขการจากัดการจัดสรรกาไรสุทธิให้แก่ผู้ถอื ผลประโยชน์ร่วม (Earning
distributions)

Conservation
buffer (2.5%)

CET1
ratio =
7.0%
CET1
ratio =
4.5%

เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ตอ้ งดารง
CET1
ratio =
0%

ปี 2562 (Conservation buffer 2.5%)
อัตราส่วนเงินกองทุน อัตราของกาไรสุทธิที่ต้อง

(ธพ. ไทย CET1 ratio / สาขา
ธพ. ตปท. Total capital ratio)

เก็บสะสมไว้

4.5% - 5.125%
> 5.125% - 5.75%
> 5.75% - 6.375%
> 6.375% - 7.0%
> 7%

100%
80%
60%
40%
0%
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
• อัตราส่วนการดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบ
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer)
o ธพ. ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนเพิ่มเติมร้อยละ 0 – 2.5 (ตามดุลพินิจ ธปท.)
จาก Conservation Buffer
- ธพ. ไทย ดารง CET1 เพิ่มเติม
- สาขา ธพ. ตปท. ดารงเงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มเติม
o ธปท. จะพิจารณาเครื่องชี้วัด วิธีการประเมินวัฏจักรเศรษฐกิจและสินเชื่อ และติดตาม
ข้อมูลอย่างใกล้ชิด
o ธปท. จะนามาตรการอื่นที่เป็นเครื่องมือด้าน Macroprudential เช่น LTV ratio และการ
กันเงินสารองส่วนเพิ่ม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาด้วย
o ธปท. จะแจ้งให้ ธพ. ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดและปัจจัยในการพิจารณากาหนด
Countercyclical buffer ก่อนการบังคับใช้จริง รวมถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกการ
บังคับใช้
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3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย

กรอบเวลาบังคับใช้ด้านเงินกองทุนของไทย
• อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า : ให้บังคับใช้ทันทีตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556
• Capital buffers : ให้ทยอยบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 1 ม.ค. 2562
Ratio

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

0.625

1.25

1.875

2.5

5.125

5.75

6.375

7.0

6.625

7.25

7.875

8.5

9.125

9.75

10.375

11.0

 การดารงเงินกองทุน (ผลรวม I + II+ III)
1st

I. Minimum Capital Ratio

2nd

ธพ. ไทย
• Common Equity Ratio (CE)
• Tier 1 Ratio (CE + Add.Tier 1)

• Total Capital Ratio

เริ่มบังคับ
ใช้ทันที
ในปี 2556

4.5
6.0

8.5

สาขา ธพ. ตปท.
• Total Capital Ratio

8.5

II. + Conservation Buffer

• Common Equity Ratio (CE)
• Tier 1 Ratio (CE + Add.Tier 1)
• Total Capital Ratio
III. + Countercyclical Buffer

เริ่มทยอย
ใช้ เริ่มปี
2559

0 – 2.5

99
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หัวข้อบรรยาย
Session I :
1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
2. กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III
2.1 เงินกองทุน
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2.3 Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)

Session II :
3. หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามประกาศ ธปท.
3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB
4. แนวทางการคานวณ Leverage Ratio
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี SA และ IRB

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
• เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประกอบของเงินกองทุน
ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามแนวทาง Basel III
Basel II

Basel III

รายการเดิมที่เคยให้หักเงินกองทุน
T1 / T2 อย่างละ 50%

คานวณสินทรัพย์เสี่ยง

• ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นปลีกย่อยอื่น เช่น....
- การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ
- การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดา้ น Rating ขั้นต่าของผู้ค้าประกันหรือ Protection Seller
SA
- การผ่อนคลายการใช้อันดับเครดิต (Rating) จาก ECAIs กับ Unrated Exposure
- การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์สาหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นบริษทั ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
และมีลักษณะตามที่หลักเกณฑ์กาหนด IRB
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี SA และ IRB

1. การกาหนดหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ
Basel II

Basel III

คานวณสินทรัพย์เสี่ยง (RWA) = 100%*

คานวณสินทรัพย์เสี่ยง/หักเงินกองทุน

1.1 บริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนใน
กลุ่ม Full Conso ที่ต้องจัดทางบการเงินรวม

ให้คานวณ RWA ตามเกณฑ์เดิม

1.2 บริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินและสนับสนุนที่
ธพ. ถือหุ้น ≤ 10 %
1.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนระบบ สง. หรือ
ธุรกิจที่ปรับโครงสร้างหนี้

ส่วนที่เกิน Threshold** ที่กาหนด : หักเงินกองทุน
ส่วนที่ไม่เกินThreshold* ที่กาหนด :
คานวณ RWA ตามประเภทของเงินลงทุนตามเกณฑ์เดิม
ให้คานวณ RWA ตามเกณฑ์เดิม

* สาหรับวิธี IRB คานวณโดยใช้วิธีสาหรับตราสารทุน ซึ่งได้แก่ วิธี Market-based หรือ PD/LGD
** Threshold ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี SA และ IRB

1. การกาหนดหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ
Basel II

Basel III

คานวณสินทรัพย์เสี่ยง (RWA) = 100%*

คานวณสินทรัพย์เสี่ยง 100/8.5%

1.4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
ทางการเงินและสนับสนุนที่ ธพ. ถือหุ้น > 10%

คานวณสินทรัพย์เสี่ยง 100/8.5%

* สาหรับวิธี IRB คานวณโดยใช้วิธีสาหรับตราสารทุน ซึ่งได้แก่ วิธี Market-based หรือ PD/LGD
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี SA และ IRB

2. การเปลี่ยนแปลงการหักเงินกองทุนเป็นการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
Basel II
หักออกจากเงินกองทุน Tier 1 และ Tier 2
อย่างละ 50% 1/

•

Basel III
คานวณสินทรัพย์เสี่ยง 100/8.5%

ฐานะที่เกิดจากธุรกรรม Securitisation เช่น ธพ. เป็นผู้รับประกันส่วนสูญเสียในลาดับแรก
(First loss facility)2/

•

มูลค่าเงินให้สินเชื่อ/เงินลงทุนในตราสารหนี้ในส่วนที่ต่ากว่าความเสียหายขั้นต่า

(ธพ. ผู้ซื้อข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงเป็นผู้รบั ผลขาดทุน First loss)3/
หมายเหตุ : 1/ กรณีของสาขา ธพ. ตปท. ให้หักออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้น
2/ แก้ไขในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 9
3/ แก้ไขในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 7
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี SA และ IRB

3. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้าน Rating ขั้นต่าของผู้ค้าประกันหรือ
Protection Seller
Basel II
ผู้ค้าประกันที่เป็นธุรกิจเอกชน ต้องมี rating
ดีกว่าหรือเทียบเท่าเกรด 2 ขึ้นไป*

Basel III
ผ่อนคลายคุณสมบัตผิ ู้ค้าประกัน
ที่เป็นธุรกิจเอกชน

ยกเลิกคุณสมบัติผู้ค้าประกันหรือ Protection Seller
ที่ต้องมี rating ดีกว่าหรือเทียบเท่าเกรด 2 ขึ้นไป

* สาหรับวิธี IRB ให้หมายถึงค่า PD ที่เทียบเท่ากับ rating เกรด 2
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี SA

4. การผ่อนคลายการใช้อันดับเครดิต (Rating) จาก ECAIs กับ Unrated Exposure
Basel II

Basel III

หากมี Rating คุณภาพต่า ให้นามาใช้กบั
Unrated exposure ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

ผ่อนคลายการใช้ Rating คุณภาพต่า
กับ Unrated exposure ของลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
Unrated
exposure

Rating ขององค์กร
RW >100%
Rating ของตราสาร
RW >100%

ใช้ RW >100%
%
กับ Unrated
Exposure

Rating ขององค์กร
A
RW >100%
Rating ของตราสาร
B
RW >100%

มีสิทธิเรียกร้อง
เท่าเทียม
/ต่ากว่า

A B

ใช้ RW >100%
%
กับ Unrated
Exposure

หมายเหตุ : Unrated exposure หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มี Rating หรือเงินให้สินเชื่อกับลูกหนี้ที่ไม่มี Rating
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3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ ธพ. โดยวิธี IRB

5. การปรับเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ ในการคานวณโดยวิธี IRB สาหรับลูกหนี้ที่เข้าข่าย
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และมีลักษณะตามที่หลักเกณฑ์กาหนด
Basel II

Basel III

ค่าสหสัมพันธ์ (R) ของลูกหนี้
ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และ
ธุรกิจเอกชนทุกประเภท

กาหนดค่าสหสัมพันธ์ของลูกหนี้ที่
ประกอบธุรกิจทางการเงิน (RFI)
โดยที่ : RFI = R x 1.25

ธพ. ต้องคูณค่า 1.25 ในสูตรค่าสหสัมพันธ์สาหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ยกเว้นลูกหนี้ที่มลี ักษณะเข้าด้วยเงื่อนไข 2 ข้อ กล่าวคือ
ก.) ถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานของทางการทีใ่ ช้บังคับหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ และ
ข.) อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีม่ ีมูลค่าสินทรัพย์ของทั้งกลุ่มน้อยกว่า 1 แสนล้าน
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกา
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หัวข้อบรรยาย
Session I :
1. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์ Basel III
2. กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง Basel III
2.1 เงินกองทุน
2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
2.3 Systemically Important Financial Institutions (SIFIs)

Session II :
3. หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนตามประกาศ ธปท.
3.1 อัตราส่วนและองค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.ไทย
3.2 หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตโดยวิธี SA และ IRB
4. แนวทางการคานวณ Leverage Ratio
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4. แนวทางการคานวณ Leverage ratio

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์
(1) อัตราส่วน Non-risk based ที่นามาใช้เสริมกับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (Risk-based)
Pillar 1 : การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
(Minimum Capital Requirement)

BIS ratio = เงินกองทุนทั้งสิ้น
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
คานึงถึงระดับความเสี่ยงของ
สินทรัพย์ (Risk based)

Leverage Ratio =

เงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ + รายการนอกงบดุล

ไม่คานึงถึงระดับความเสี่ยงของ
สินทรัพย์ (Non-risk based)
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4. แนวทางการคานวณ Leverage ratio

วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์
(2) ควบคุมปริมาณการทาธุรกรรมในงบดุลและนอกงบดุลของ สง. ให้
เหมาะสมกับระดับเงินกองทุน
(3) ลดปัญหาการขยายสินทรัพย์ด้วยการก่อหนี้สินเกินตัว (Excessive
Leverage)

ทุน

หนี้
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4. แนวทางการคานวณ Leverage ratio

หลักการ

หน่วย : บาท

Bank B

Bank A
Non-risk based Risk-based

Non-risk based

Risk-based

ลูกหนี้ RW=100%

100

100

ลูกหนี้ RW=50%

200

100

ลูกหนี้ RW=100%

100

100

ลูกหนี้ RW=20%

500

100

Total Exposure

200

200

Total Exposure

700

200

<

=

Bank A และ Bank B มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากันคือ 12 บาท

Ratio (Bank A)
Risk-based

Tier 1 ratio

Ratio (Bank B)
12/200 = 6%

Non-risk based Leverage ratio 12/200 = 6%

Risk-based
Non-risk based

Tier 1 ratio

12/200 = 6%

Leverage ratio 12/700 = 2%
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4. แนวทางการคานวณ Leverage ratio

หลักการ
Leverage Ratio =

≥ 3%

เงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ + รายการนอกงบดุล

อัตราส่วนขั้นต่า 3%* หมายถึง ถ้ามีเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ 1 บาท จะสามารถก่อ
Exposure หรือสินทรัพย์ในงบดุลและนอกงบดุลรวมกัน ได้ไม่เกิน 33 บาท
หนี้สิน

สินทรัพย์
เงินให้สินเชื่อ

50

97

ทุน

รายการนอกงบดุล
การค้าประกัน

เงินรับฝาก

50
100

*ในเบื้องต้นอัตราส่วน Leverage ratio ขั้นต่าถูกกาหนดไว้ที่ 3%

เงินกองทุนชั้นที่ 1

3
100
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4. แนวทางการคานวณ Leverage ratio

หลักการ

Leverage Ratio

≥

เงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์และรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น

มูลค่าที่ใช้
ให้ใช้มูลค่าตามบัญชี หัก Specific Provision
CCF สาหรับรายการนอกงบดุล
•Unconditionally cancellable commitments : CCF=10%
•รายการนอกงบดุลอื่น ๆ : CCF = 100%
•อนุพันธ์ทางการเงิน : ให้คานวณมูลค่าตามวิธี Current Exposure Method (CEM)
การปรับลดความเสี่ยง
•ไม่อนุญาตให้ปรับลดความเสี่ยงโดยใช้หลักประกัน การค้าประกัน หรือ การหักกลบ
หนี้ในงบดุล
• ให้คิดผลจากการ Netting ตามเกณฑ์ Basel II ได้เฉพาะกรณี Netting ของ
Derivatives และ Securities Financing เช่น Repo
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4. แนวทางการคานวณ Leverage ratio

ตัวอย่างการคานวณ Leverage ratio
Tier 1
รายการ

จานวน
(ล้านบาท)

Tier 1

150

สินทรัพย์ในงบดุล

1,000

รายการนอกงบดุล*

500

150 ลบ.
Leverage Ratio = Tier 1 Capital
Total Exposure

- รายการนอกงบดุลอื่น

400

- UCC

100

1,000 ลบ.

สินทรัพย์ในงบดุล

= 150 = 10.64%
1,410

10 ลบ.

400 ลบ.

วงเงินที่เป็น UCC 100 ลบ.
การนับเป็น Exposure จะเท่ากับ 10 ลบ.
(100 ลบ. x 10%)

รายการนอกงบดุลอื่น ๆ

*ธพ. มีวงเงินที่เป็น Unconditionally cancellable commitments (UCC) จานวน 100 ลบ. รวมอยู่ใน สินทรัพย์นอกงบดุล จานวน 500 ลบ.
ซึ่ง ธพ. ไม่มีการทาธุรกรรม derivatives
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คาถาม - คาตอบ
ขอบคุณทุกท่านค่ะ
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