ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ Net Stable Funding Ratio (NSFR)

3 กุมภาพันธ์ 2560

หัวข้อนำเสนอ
1.
2.
3.
4.

ภำพรวมกำรกำกับดูแลควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
ภำพรวมหลักเกณฑ์เชิงปริมำณ
กรอบเวลำในกำรบังคับใช้หลักเกณฑ์
สรุปหลักเกณฑ์ NSFR
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ภำพรวมกำรกำกับดูแลควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
ประกำศ

แนวนโยบำย

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Supervisory
Framework
for Liquidity
Risk

แนวนโยบำย
1

ควำมถี่ในกำรเปิดเผยข้อมูล

2

ข้อมูลขั้นต่ำที่ควรเปิดเผย

แบบรำยงำน
Liquidity Gap
Funding Concentration
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ภำพรวมหลักเกณฑ์เชิงปริมำณ
• ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง เป็นควำมเสี่ยงสำคัญที่อำจกระทบเสถียรภำพของระบบ ธพ. ได้อย่ำงรุนแรง
และรวดเร็ว รวมถึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่ำงกว้ำงขวำง จึงจำเป็นต้องกำกับดูแล
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของ ธพ. ทั้งระยะสั้นและระยะกลำง-ยำว
• กำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง จึงประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์
1. “To promote short-term resilience of bank’s liquidity risk profile”

LCR

(severe stress 30 วัน)

HQLA
Outflow – Inflow

> 100%

2. “To promote resilience over a longer time horizon”

NSFR

(funding stress 1 ปี)

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

ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจาก maturity transformation
โดยเฉพาะกรณีการจัดหาเงินทุนจาก short-term wholesale funding
4

กรอบเวลำในกำรบังคับใช้หลักเกณฑ์
Timeline
ธปท.
LCR
NSFR

2558

2559

Obser
vation

2560

60%

2561

70%

2562

80%

2563

90%

100%

Observation report
Hearing
ก.พ. 60

ธปท. ออกประกำศ
ภำยใน H1 ปี 60

100%

Effective
1 ก.ค. 61
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สรุปหลักเกณฑ์ NSFR
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ ธพ. มีแหล่งเงินที่มนั่ คงสอดคล้องกับปริมาณธุรกรรมการลงทุนและการปล่อยสินเชื่อที่ไม่สามารถดึง
สภาพคล่องกลับมาได้
• เพื่อดูแลความเสีย่ งด้านสภาพคล่องในระยะยาวซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเกณฑ์ LCR ที่เน้นเฉพาะความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องระยะสัน้ มาก (30 วัน) เป็นหลัก
ผลรวมของยอดคงค้ำงของหนี้สินและส่วนของเจ้ำของตำม Balance sheet x ASF factor
ผลรวมของยอดคงค้ำงของสินทรัพย์ตำม Balance sheet และภำระผูกพัน x RSF factor

> 100%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ธพ.

Required stable funding
(RSF)
ควำมต้องกำร
แหล่งเงินที่มีควำมมั่นคง

สินทรัพย์

หนี้สิน

ทุน

Available stable funding
(ASF)
แหล่งเงินที่มีควำมมั่นคง

ภำระผูกพันนอกงบดุล
6

องค์ประกอบของ ASF และ RSF
amount of stable funding (ASF)
NSFR = Available
Required amount of stable funding (RSF) > 100%

รายการ RSF
- เงินสด เงินสารองที่ ธ.กลาง
- HQLA Level 1 Level 2A และ Level 2B
- สินเชื่อที่ให้แก่ ธ.กลาง
- เงินฝาก Operational
- เงินฝากและสินเชื่อที่ให้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อที่ให้แก่รายย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจเอกชน รัฐบาล
PSE MDBs NDBs กองทุนรวม กองทรัสต์
- หลักทรัพย์ที่เป็น Non-HQLA
- สินทรัพย์สุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ์
- สินทรัพย์รายการอื่น รวมถึง NPL

รายการ ASF
- เงินกองทุน
- เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
- เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจากธุรกิจเอกชน รัฐบาล PSEs
MDBs NDBs
- เงินฝาก Operational
- เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก ธ.กลาง นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจทางการเงิน กองทุนรวม และกองทรัสต์
- หนี้สินสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ์
- หนี้สินและส่วนของเจ้าของอืน่
7

Available amount of stable funding (ASF)
Required amount of stable funding (RSF)
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ASF
RSF

กำรคำนวณฐำนะของรำยกำรหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
•
•
•

ใช้มูลค่าตามบัญชี (Carrying value)
สาหรับ Securities financing transaction (SFT) เช่น ธุรกรรม Repo ธพ. จะต้องคานวณทั้ง
ASF สาหรับเงินกู้ยืม และ RSF สาหรับหลักทรัพย์ที่นาไปวางเป็นหลักประกันนั้นด้วย
กรณีทาธุรกรรม SFT กับคู่สัญญาเดียวกัน สามารถใช้มูลค่าสุทธิ (Netting) ได้หากเข้าเงี่อนไขการ
หักกลบลบหนี้สาหรับธุรกรรม SFT ที่ ธปท. กาหนด
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ASF
RSF

ปัจจัยที่มีผลต่อค่ำ ASF
ASF

Cash
Investment

Loans

Retail deposits

Tenor

>1yr

Capital, Liabilities and preferred equity
Retail deposits
Wholesale funding
All other liabilities

Stability

Balance sheet

<1yr
Stable

Wholesale
deposits
Less stable

Equity
Off-balance sheet

อำยุคงเหลือ
Tenor ยาว ASF สูง

ควำมมั่นคง
รายย่อย / Relationship
ASF สูง
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ASF
RSF

กำรพิจำรณำอำยุคงเหลือของรำยกำรหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
1. ให้คานึงถึงสิทธิของผู้ฝากเงิน ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือผู้ลงทุนในการไถ่ถอนก่อนกำหนดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
2. ในกรณีที่สิทธิในการไถ่ถอนเป็นของ ธพ. ให้คานึงถึงควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงจากการไม่ไถ่ถอนในขณะที่ตลาด
มีความคาดหวังให้ ธพ. ไถ่ถอนหนี้สินดังกล่าวก่อนครบกาหนดตามสัญญา
3. หนี้สินระยะยาวที่มีส่วนของกระแสเงินสดที่จะครบกาหนดภายในระยะเวลา < 6 เดือน, 6 เดือน ถึง 1 ปี,
และ ≥ 1 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าส่วนที่จะครบกาหนดดังกล่าวมีอายุคงเหลือตำมแต่ละช่วงเวลำที่จะครบกำหนด
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ASF
RSF

กำรพิจำรณำอำยุคงเหลือสำหรับเงินรับฝำกและเงินกู้ยืม
ประเภทเงินรับฝำก/เงินกู้ยืม

Effective maturity

Demand deposits/ borrowings

0-6 เดือน

Term deposits ที่ผู้ฝากรายย่อยมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดได้โดยไม่มี penalty ที่กระทบเงินต้นและดอกเบี้ย 0-6 เดือน
อย่างมีนัยสาคัญ
Term deposits ที่ผู้ฝากรายย่อยมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดได้แต่มี penalty ที่กระทบเงินต้นอย่างมีนัยสาคัญ ตามสัญญา
Term deposits ที่ผู้ฝากรายใหญ่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดได้

0-6 เดือน

Term deposits/ borrowings ที่ ธพ. มีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดและหากไม่ไถ่ถอนคืนจะกระทบต่อ
ชื่อเสียงของ ธพ.

0-6 เดือน

Borrowings ที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด

ตามสัญญา
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เงินรับฝำกและเงินกู้ยืม

ASF
RSF

เงินรับฝำกและเงินกู้ยืม หมำยถึง เงินรับฝากทุกประเภท รวมถึงเงินกู้ยืม เช่น ตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) หุ้นกู้
หรือตราสารหนี้ที่ ธพ. ออกเพื่อเสนอขายในวงจากัด (Private placement)

• เงินรับฝำกและเงินกู้ยืมจำกรำยย่อยและธุรกิจขนำดเล็ก (ตำมเกณฑ์ LCR)
นิยำมของธุรกิจขนำดเล็ก
ยอดรวมเงินฝากและเงินให้กู้ยืมแก่ ธพ. ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท (นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ธุรกิจขนำดเล็ก

ลักษณะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคล้ำยลูกค้ำรำยย่อย

หากลูกค้ามีสินเชื่อกับ ธพ. ลูกค้ารายนั้นจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ ธพ. บริหารพอร์ตเป็น
รายกลุ่ม โดยในพอร์ตมีลูกหนี้หลายรายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีวงเงินรวม
สินเชื่อและภาระผูกพันที่ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 ล้านบาท
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ASF
RSF

เงินรับฝำกและเงินกู้ยืม
เงินรับฝำกและเงินกู้ยืมที่มีลักษณะคล้ำยคลึงเงินรับฝำกที่มีควำมมั่นคง หมำยถึง Transactional หรือ
Relationship account ที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และเงินรับฝากอื่นที่ได้รับ Run-off rate ≤ 5% ตามเกณฑ์ LCR

Transactional account : บัญชีเงินรับฝากที่มีรายการรับหรือจ่ายเงินอัตโนมัติทุกเดือน หรือ มีการทาธุรกรรมโดย
เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ไม่ต่ากว่า 3 รายการในระยะเวลา 1 เดือน
Relationship account : บัญชีเงินรับฝากของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นของ ธพ. นั้น หรือของบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธพ. นั้นด้วย นอกเหนือจากบัญชีเงินรับฝาก
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เงินรับฝำก เงินกู้ยืม และตรำสำรหนี้ไม่มีหลักประกัน

ASF
RSF

• เงินรับฝำกและเงินกู้ยืมรำยใหญ่แบบไม่มีหลักประกัน
- เงินรับฝำกรำยใหญ่ หมายถึง เงินรับฝากทุกประเภทจากลูกค้าที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา มี 2 ประเภท ดังนี้
Wholesale customers

Operational
deposits
Non-operational
deposits

• เงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งใช้เพื่อทาธุรกรรม Clearing, Custody, Cash management
• ต้องเข้าเงื่อนไขตามที่หลักเกณฑ์ LCR กาหนด เช่น ต้องดาเนินการภายใต้สัญญาที่มีผล
ผูกพันตามกฎหมาย และการใช้บริการเงินฝากต้องไม่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจ

• เงินรับฝากและเงินกู้ยืมที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น รวมถึง Excess balance, Vostro,
Prime brokerage

- เงินกู้ยืมรำยใหญ่ หมายถึง ตราสารหนี้ที่ ธพ. ออกเพื่อเสนอขายในวงจากัด (Private placement)

• ตรำสำรหนี้ไม่มีหลักประกัน
หมายถึง ตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทุกประเภท รวมถึง B/E, P/N ซึ่ง ธพ.เป็นผู้ออกเพื่อเสนอขาย
เป็นการทั่วไป (Public offering) ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
15

ASF
RSF

เงื่อนไขในกำรระบุ Interdependent assets และ Interdependent liabilities
Funding

Loan

B

A
฿

฿

ธพ. ที่จะจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความสัมพันธ์กันต้องแจ้งมำยัง ธปท. เพื่อพิจำรณำ
เป็นรำยกรณี โดยจะพิจารณาจากข้อกาหนดในสัญญาเป็นสาคัญ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถระบุ Interdependent asset และ Interdependent liability ได้อย่างชัดเจน
- Inflow ที่จ่ายคืน Interdependent asset ใช้ในการจ่ายคืน Interdependent liability เท่านั้น
- Interdependent liability สามารถนาไปใช้เฉพาะ Interdependent asset นั้น เท่านั้น
2. ธพ. ทาหน้าที่เป็นเพียง pass-through unit
3. คู่สัญญาของ Interdependent liability และ asset เป็นคนละคนกัน
4. อายุคงเหลือและยอดคงเหลือของ Interdependent liability และ asset สอดคล้องกัน
(Interdependent liability จะไม่ครบกาหนดถ้า Interdependent asset ยังคงอยู่ใน Balance sheet)
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ASF
RSF

ตำรำงสรุปค่ำแปลงสภำพ ASF

อำยุคงเหลือ

หน่วย: ร้อยละ

เงินรับฝำกและเงินกู้ยืมจำก
หนี้สินสุทธิจำกธุรกรรม
เงินรับฝำกและเงินกู้ยืม
อนุพันธ์/เจ้ำหนี้จำกกำร
ธนำคำรกลำง / นิติบุคคลที่
ทีม่ ีลักษณะคล้ำย
ซื้อเครื่องมือทำงกำรเงิน
เงินรับฝำกจำกรำยย่อย ธุรกิจเอกชน/ ประกอบธุรกิจทำงกำรเงิน /
2
เงินกองทุน และธุรกิจขนำดเล็ก
หนี้สินอื่น และ
หรือ
กองทุนรวม
รั
ฐ
บำล/
ตำม
ส่วนของ เงินตรำต่ำงประเทศซึ่ง
1
PSEs
/
กฎหมำย
เจ้ำของอื่น
อยู่ระหว่ำง
ที่มีควำม MDBs/ เพื่อธุรกรรมด้ำน ที่ไม่ใช่
รอกำรส่งมอบ/หนี้สินที่
ที่มีควำม
เพื
อ
่
ธุ
ร
กรรมด้
ำ
น
NDBs
มั่นคง
มีควำมสัมพันธ์กับ
ปฏิบัติกำร
มั่นคง
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ำร
รองลงมำ
สินทรัพย์

< 6 เดือน

95

90

50

50

0

0

0

> 6 เดือน – < 1 ปี

95

90

50

50

50

50

0

100

100

100

100

100

100

0

> 1 ปี

100

หมำยเหตุ:
1. PSEs (Public sector entities) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
2. หนี้สินอื่น เช่น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทุกประเภทซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกเพื่อเสนอขายเป็นการทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ASF
RSF

ASF factor สำหรับรำยกำรหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
100 %

• เงินกองทุนทั้งสิ้น
ก่อนรายการหัก
• เงินกู้ยืมและ
หนี้สินอื่น ที่อายุ
คงเหลือ ≥ 1 ปี

95 %
• เงินรับฝากจากรายย่อย
และธุรกิจขนาดเล็ก ที่
อายุคงเหลือ < 1 ปี และ
ได้รับ Run-off rate
≤ 5 % (LCR)

90 %
• เงินรับฝากจากรายย่อย
และธุรกิจขนาดเล็ก ที่
อายุคงเหลือ < 1 ปี และ
ได้รับ Run-off rate
> 5 % (LCR)

50 %

0%

• เงินฝาก Operational
• เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล PSE
MDBs NDBs ที่อายุ
คงเหลือ < 1 ปี
• หนี้สินอื่น เงินรับฝากและ
เงินกู้ยืมจาก ธ.กลาง นิติ
บุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน และกองทุน
รวม ที่มีอายุคงเหลือ
≥ 6 เดือนถึง < 1 ปี

• หนี้สินและส่วนของเจ้าของอื่น
เงินรับฝากและเงินกู้ยืมจาก
ธ.กลาง และนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจทางการเงิน และกองทุนรวม
ที่มีอายุคงเหลือ < 6 เดือน
• หนี้สินอื่นที่ไม่ได้ระบุอายุคงเหลือ
• หนี้สินสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ์
• เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องมือ
ทางการเงินหรือเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่าง
รอการส่งมอบ
18

Available amount of stable funding (ASF)
Required amount of stable funding (RSF)
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ASF
RSF

กำรคำนวณฐำนะของรำยกำรสินทรัพย์
•
•
•
•

ให้ ธพ. ใช้มูลค่าตามบัญชี (Carrying value)
สาหรับธุรกรรม SFT เช่น ธุรกรรม Reverse repo ให้ ธพ. คานวณ RSF สาหรับรายการเงินให้กู้ยืม
แต่ไม่ต้องคานวณ RSF สาหรับหลักทรัพย์นั้น
กรณีทาธุรกรรม SFT กับคู่สัญญาเดียวกัน สามารถใช้มูลค่าสุทธิ (Netting) ได้หากเข้าเงี่อนไข
การหักกลบลบหนี้สาหรับธุรกรรม SFT ที่ ธปท. กาหนด
สาหรับฐานะของเครื่องมือทางการเงิน และเงินตราต่างประเทศ ให้ ธพ. ใช้ฐานะในการคานวณ
ตั้งแต่วันที่ทารายการ (Trade date) แม้ว่าผลของธุรกรรมดังกล่าวจะสะท้อนในงบแสดงฐานะ
การเงินเมื่อมีการชาระราคาแล้วก็ตาม
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ASF
RSF

ปัจจัยที่มีผลต่อค่ำ RSF
RSF
<1yr

Liquidity

Liquid

Tenor

>1yr

Cash, Reserves, Short-term instruments
HQLA securities
Liquid corp. bonds, equities and gold
Loans and other assets

Illiquid

อำยุคงเหลือ

สภำพคล่อง

Tenor ยาว RSF สูง

สภาพคล่องต่า
RSF สูง

คุณภำพสินเชื่อ

พฤติกรรม

RW สูง RSF สูง

Balance sheet
Cash
Investment

Loans

Retail deposits
Wholesale
deposits
Equity

Off-balance sheet

เอกชน RSF สูงกว่า
ธพ. / ธ.กลาง
21

ASF
RSF

กำรพิจำรณำอำยุคงเหลือของรำยกำรสินทรัพย์

1.
2.
3.

กรณีสิทธิขยายอายุเป็นของคู่สัญญา ให้คานึงถึงความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะใช้สิทธิขยำยอำยุสัญญำ
กรณีสิทธิขยายอายุเป็นของ ธพ. ให้คานึงถึงควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงของ ธพ. ที่ไม่ขยายอายุสัญญา
ในขณะที่ตลาดมีความคาดหวังให้ขยายอายุสัญญา
สินเชื่อที่มีกาหนดทยอยชาระคืนเป็นงวด ๆ ธพ. สามารถพิจารณาจัดส่วนที่จะครบกาหนดชาระใน 1 ปี
ไว้เป็นสินเชื่อที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
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ASF
RSF
สินทรัพย์ที่ติดภำระผูกพัน และสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
สินทรัพย์ที่ติดภำระผูกพัน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีข้อกาหนดด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ สัญญา หรือข้อจากัดอื่นใด
อันเป็นเหตุให้ ธพ. ไม่สามารถชาระ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์นั้นได้ เช่น สินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังการออกหลักทรัพย์
สินทรัพย์ที่ใช้เพื่อออก Covered bonds และสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรม SFT หรือสินทรัพย์ที่นาไปใช้ในธุรกรรม
Collateral swaps
ค่ำ RSF factor สำหรับสินทรัพย์ที่ติดภำระผูกพัน
อำยุของกำรติดภำระผูกพัน
< 6 เดือน
≥ 6 เดือน ถึง < 1 ปี
1 ปีขึ้นไป

RSF factor
เท่ากับกรณีไม่ติดภาระผูกพัน
ค่าที่มากกว่าระหว่าง ร้อยละ 50 หรือ
ค่า RSF factor ที่ได้รับก่อนติดภาระผูกพัน
ร้อยละ 100

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (non- performing loan) หมายถึงสินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับการจัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย
และต่ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของ สง.
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ASF
RSF

ตำรำงสรุปค่ำแปลงสภำพ RSF

หน่วย: ร้อยละ
ธุรกรรมอนุพันธ์

ตรำสำรหนี้ที่เข้ำข่ำยเป็น
สินทรัพย์สภำพคล่อง

อำยุคงเหลือ

< 6 เดือน
> 6 เดือน – < 1 ปี
> 1 ปี

สินเชื่อที่ให้แก่
สินเชื่อและเงิน
คู่สัญญำ รำยย่อย
เงินสด/
ฝำก
เงินฝำกและ และธุรกิจขนำด
1
เงินสำรองที่ ธปท. /
ที่นิติบุคคล
สินเชื่อที่ให้แก่ เล็ก/ธุรกิจเอกชน/
3
สินทรัพย์ที่มี
ที่ประกอบ ชั้นที่
ธนำคำรกลำง รัฐบำล/PSEs /
ควำมสัมพันธ์กับหนี้สิน
ธุรกิจทำงกำร 1
MDBs/NDBs/นิติ
เงิน
บุคคลอื่น
0
0
0

0
50
652/85

50
50
652/85

104/155/506
50
100

5
5
5

ชั้นที่
2A

15
15
15

หลักทรัพย์ที่ ร้อยละ 20
ไม่เข้ำข่ำย ของหนี้สินจำก
เป็นสินทรัพย์ ธุรกรรม
ชั้นที่ สภำพคล่อง อนุพันธ์
2B ซึ่งไม่มีกำร ก่อนหัก
ผิดนัดชำระ Variation
margin
50
50
50

50
50
85

100
100
100

7

สินทรัพย์
สุทธิจำก
ธุรกรรม
อนุพันธ์

100
100
100

สินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิด
รำยได้/
หลักทรัพย์ที่
มีกำรผิดนัด
ชำระ/
สินทรัพย์
รำยกำรอื่น
100
100
100

หมำยเหตุ:
1. กรณีเงินสารองที่ธนาคารกลางของประเทศอื่น ให้ได้รับ RSF factor ตามที่ผู้กากับดูแลในประเทศนั้นกาหนด
2. กรณีที่สินเชื่อดังกล่าวได้รับน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 35 หรือต่ากว่า ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised approach (วิธี SA)
3. PSEs (Public sector entities) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
4. กรณีสินเชื่อที่ปราศจากภาระผูกพันและได้รับหลักประกันเป็นเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องชั้นที่ 1 ซึ่งนาไปใช้หาสภาพคล่องต่อได้ตลอดอายุของสินเชื่อ
5. กรณีเงินฝากที่ไม่ใช่เพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ และสินเชื่อที่ปราศจากภาระผูกพัน
6. กรณีเงินฝากเพื่อธุรกรรมด้านปฏิบัติการ
7. เงินสด หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นที่วางไว้เป็น Initial margin สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์ และเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่วางไว้เป็น Default fund ที่สานักหักบัญชี
กลาง (Central counterparty: CCP) จะได้รับ RSF factor ร้อยละ 85 แต่ในกรณีหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่วางไว้เป็น Initial margin สาหรับธุรกรรมอนุพันธ์
24
ดังกล่าวได้รับ RSF factor สูงกว่าร้อยละ 85 ให้ยังคงได้รับ RSF factor ที่สูงกว่าร้อยละ 85 เท่าเดิม

ASF
RSF

RSF factor สำหรับรำยกำรสินทรัพย์
0%

5%

15 %

50 %

• HQLA Level 1

• เงินสดทุกสกุลเงิน
• เงินสารองที่ ธปท. 1
• เงินฝากและสินเชื่อที่
ให้แก่ธนาคารกลาง ที่มี
อายุคงเหลือ < 6 เดือน
• ลูกหนี้จากการขาย
เครื่องมือทางการเงิน
หรือเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอยู่ระหว่างรอการส่ง
มอบ

10 %
• สินเชื่อที่ให้แก่นิติ
บุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจทางการเงิน
ที่มีอายุคงเหลือ
< 6 เดือน และได้รับ
หลักประกันเป็น
HQLA Level 1

• HQLA Level 2A
• สินเชื่อและเงินฝาก
non-operational ที่
นิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจทางการเงิน ที่มี
อายุคงเหลือ < 6 เดือน

หมายเหตุ
1. เงินสารองตามกฎหมายของ ธ. กลางอื่น ให้ใช้ตามเกณฑ์ของประเทศนั้น

• HQLA Level 2B
• สินเชื่อที่ให้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและธนาคารกลาง ที่มีอายุ
คงเหลือ ≥ 6 เดือนถึง < 1 ปี
• เงินฝาก Operational ที่นิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจทางการเงิน
• สินเชื่อที่ให้แก่รายย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจเอกชน รัฐบาล PSEs MDBs NDBs
และกองทุนรวม ที่มีอายุคงเหลือ < 1 ปี
• Non-HQLA ที่มีอายุคงเหลือ < 1 ปี
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ASF
RSF

RSF factor สำหรับรำยกำรสินทรัพย์
65 %

85 %

100 %

• สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และสินเชื่ออื่น*
(RW ≤ 35%) ที่มี
อายุคงเหลือ ≥ 1 ปี

• เงินสด หลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น
ที่วางไว้เป็น Initial margin สาหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์ และเงินสดหรือ
สินทรัพย์อื่นที่วางไว้เป็น Default
fund ที่ CCP
• สินเชื่อ (RW > 35%)* ที่มีอายุ
คงเหลือ ≥ 1 ปีขึ้นไป
• หลักทรัพย์ที่มีอายุคงเหลือ ≥ 1 ปี
ขึ้นไป และตราสารทุนในตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับและมี
มาตรฐาน ซึ่งเป็น non-HQLA

• สินทรัพย์สุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ์
• ร้อยละ 20 ของฐานะของหนี้สินจากธุรกรรมอนุพันธ์
ก่อนหัก Variation margin
• เงินฝากและสินเชื่อที่ให้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ที่มีอายุคงเหลือ ≥ 1 ปีขึ้นไป
• สินเชื่อที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย และต่ากว่า
มาตรฐาน
• ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• สินทรัพย์อื่น ที่มีอายุคงเหลือ ≥ 1 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ
*ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
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ASF
RSF

ภำระผูกพันที่มีสัญญำ
รำยกำร

วิธีกำรคำนวณ

RSF
factor

1. Committed facilities
นาวงเงินส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ มาคูณด้วย RSF factor
(Credit facilities/Liquidity facilities)

5%

2. Uncommitted facilities
นาวงเงินที่อนุมัติให้แก่ลูกค้าเฉพาะส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้ มาคูณด้วย
(Credit facilities/Liquidity facilities) RSF factor

2%

3. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Trade finance นายอดคงเหลือในสัญญาค้าประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภท รวมถึง
L/C ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินเพื่อการค้า มาคูณด้วย RSF factor

0.5%

4. ค้ำประกัน รับรอง อำวัล และ L/C นายอดคงเหลือในสัญญาค้าประกัน รับรอง และอาวัลทุกประเภท รวมถึง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Trade finance L/C ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินเพื่อการค้า มาคูณด้วย RSF factor

1%
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ASF
RSF

ภำระผูกพันที่ไม่มีสัญญำ
1. กำรรับซื้อคืนตรำสำรหนี้ (Debt-buy back request) และธุรกรรมซับซ้อน (Structured products)
ตราสารหนี้ที่ ธพ. หรือบุคคลอื่น เช่น Special Purpose Vehicle (SPV) ที่ ธพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)
เป็นผู้ออก แต่ ธพ. อาจต้องรับซื้อคืนเนื่องจากผู้ซื้อคาดหวังว่าจะมีตลาดรองรับ

2. กำรให้ควำมช่วยเหลือกองทุน (Managed funds) ที่บริหำรโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ ธพ.
การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่กองทุนที่บริหารโดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แม้ไม่มีสัญญาระหว่างกันเพื่อ
ป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจมีต่อชื่อเสียงของ ธพ.

3. ภำระผูกพันอื่นที่ไม่มีสัญญำ
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ASF
RSF

ภำระผูกพันที่ไม่มีสัญญำ
รำยกำร

วิธีกำรคำนวณ

1. Debt-buy back request และ Structured
Product
- กรณี ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ไม่ได้ทาหน้าที่เป็น Dealer/Market maker
- กรณี ธพ. หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ทาหน้าที่เป็น Dealer/Market maker
2. Managed funds

นายอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ ธพ. หรือบุคคลอื่น เช่น SPV ที่
ธพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นผู้ออกทั้งหมด มาคูณ
ด้วย RSF factor

3. ภำระผูกพันอื่นที่ไม่มีสัญญำ

RSF
factor

5%
10%

นามูลค่า NAV ของกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แห่งหนี้ (Fixed income fund และ Money market fund) ที่
5%
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มาคูณ
ด้วย RSF factor
นามูลค่าที่คาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกจาก
ภาระผูกพันที่ไม่มีสัญญานอกเหนือจากรายการข้างต้น มาคูณด้วย 100%
RSF factor
29

ASF
RSF

กำรคำนวณสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์
ขั้นตอนที่

กำรคำนวณ NSFR สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์

1. คานวณหาสินทรัพย์สุทธิหรือ
หนี้สินสุทธิจากธุรกรรมอนุพันธ์

สินทรัพย์จำกธุรกรรมอนุพันธ์
(NSFR derivative assets)

2. คานวณ ASF หรือ RSF สาหรับ
ธุรกรรมอนุพันธ์

สุทธิ

หนี้สินจำกธุรกรรมอนุพันธ์
(NSFR derivative liabilities)

สินทรัพย์สุทธิจำกธุรกรรมอนุพันธ์

RSF 100%

หนี้สินสุทธิจำกธุรกรรมอนุพันธ์

ASF 0%

3. คานวณ RSF สาหรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต

RSF 100%

20% ของ Derivative liabilities (ก่อนหัก Variation margin)

4. คานวณ RSF สาหรับ initial
margin ที่วางไว้กับคู่สัญญา

RSF 85%

Initial margin ที่วางไว้กับคู่สัญญาและเงินสมทบกองทุนสาหรับ
รองรับความเสียหายจากการผิดนัดชาระราคาที่วางกับ CCP

สินทรัพย์จำกธุรกรรมอนุพันธ์ =
หนี้สินจำกธุรกรรมอนุพันธ์ =

Derivative asset*

-

Cash variation margin ที่ได้รับจากคู่สัญญา

Derivative liabilities*

-

Variation margin ที่วางไว้กับคู่สัญญา

(Replacement cost ที่มีค่าเป็นบวก)

(Replacement cost ที่มีค่าเป็นลบ)

(ไม่คานึงถึงประเภทของหลักประกัน)

*หมายเหตุ : Netting ได้หากมีเงื่อนไขครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 17/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
30
ของคู่สัญญาสาหรับธุรกรรมอนุพันธ์

กำรดำเนินงำนต่อไปของ ธปท.

เปิดรับฟังควำมคิดเห็นถึง 17 ก.พ. 2560
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการส่งความเห็น สามารถติดต่อได้ที่
คุณรวินท์ (โทร. 0-2283-6876) หรือคุณกุลฉัตร (โทร. 0-2356-7703) หรืออีเมล์ LRTeam@bot.or.th
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