การประชุม
ชี้แจง: หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม Basel III
รับฟังความเห็น: ร่างแบบรายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม Basel III

สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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1. หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯตาม Basel III

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
ออกหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุน (Basel III)
ในเดือน ธ.ค. 2553 (Rev. มิ.ย. 2554)
“A global regulatory frame work
for more resilient banks and banking systems”

• กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพในระดับที่สูง ระบบสถาบันการเงิน
มีความมัน่ คง แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพรองรับทั้งในสภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
การเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์สากลได้ ทาให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุน

หลักเกณฑ์ Basel II หลักเกณฑ
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(ให้ส่งความเห็นภายใน 15 มี.ค. 56)
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ – Pillar 1
1 ม.ค. 57
ดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
ตามหลักเกณฑ์ Basel II
หากประสงค์จะดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
ตาม Basel III ก่อน 1 ม.ค. 57 สามารถทาได้
โดยแจ้งฝ่ายกากับสถาบันการเงิน ธปท.

ดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

(ทั้งนี้ หากดารงตาม Basel III ไม่ได้ แต่สามารถ
ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนตาม Basel II ได้
ให้ถือว่าการดารงเงินกองทุนดังกล่าวยังเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศ)
5

หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ ตาม Basel III
นาประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการดารงเงินกองทุนตาม Basel III ของ ธพ.
ในระดับ solo basis มาถือปฏิบัตโิ ดยอนุโลม

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจฯ เช่น การนับส่วนได้เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทลูก (Non Controlling Interest – NCI) เป็น
เงินกองทุนกลุ่ม เป็นต้น

6

หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม Basel III
สาหรับ ธพ. ในระดับ solo basis
(Recap)
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หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ไทย
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 12/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์
- ก่าหนดหลักการก่ากับดูแลเงินกองทุน (Pillar1, 2, 3) และอัตราส่วนเงินกองทุนขั้ นต่าและเงินกองทุนส่วนเพิมส่าหรับ ธพ ไทยและสาขา ธพ ต่างประเทศ (ทีมเงินกองทุน)

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

Pillar 2: Supervisory Review Process (การกากับดูแ ลโดยทางการ)
เพือให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสียงทีดี และมีเงินกองทุนเพียงพอ
ทีจะรองรับความเสียงทีมีนัยส่าคัญของธนาคาร ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(ทีมตรวจสอบ ICAAP 2, ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีฯ)

สินทรัพย์เสี่ยง

องค์ประกอบเงินกองทุน
ด้านเครดิต

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2555 เรื่อง องค์ประกอบของ
เงินกองทุนสาหรับ ธพ. ที่จดทะเบียนในประเทศ
- ก่าหนดรายการทีนับเป็นเงิ นกองทุน รวมทั้งรายการหักต่างๆ
(ทีมเงินกองทุน)

• ประกาศ ธปท.ที่ สนส. 17/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สั ญญาส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์
- ก่าหนดหลักเกณฑ์การค่านวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ใน
งบดุล (Credit equivalent amount: CEA) ส่าหรับ OTC
derivative เพือใช้เป็ นองค์ประกอบในการค่านวณสินทรัพย์เสียง
ด้านเครดิตตามวิธี SA และ IRB ต่อไป (ทีมความเสี่ยงด้านตลาด
และอนุพันธ์ )
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 18/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคานวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับการผิดนัดชาระราคาและส่ง มอบ
และธุรกรรม Non-DvP สาหรับ ธพ.
- ก่าหนดแนวทางการค่านวณสินทรัพย์เสียงด้านเครดิตส่าหรับ
ธุรกรรมทีการช่าระราคาและการส่งมอบยังไม่เสร็จสิ้น (ทีมเงินกองทุน)
• หนังสือเวียนที่ 774/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความ
เห็นชอบสถาบันจัดอันดับเครดิต (ECAI) ตามหลักเกณฑ์การดารง
เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิตวิธี SA
- ก่าหนดเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ ECAI ซึง ธพ จะสามารถน่า
อันดับเครดิตของ ECAI มาเทียบอันดับเครดิตกับน้่าหนักความเสียง
ที ธปท ก่าหนดได้ (ส่วนเงินกองทุนและความเสี่ยงด้านตลาด)
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 8/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ สง.
ประกอบธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
-ก่าหนดเกณฑ์การอนุญาตและหลักเกณฑ์การก่ากับการประกอบ
ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตามหน้าทีของ สง
(ส่วนเงินกองทุนและความเสี่ยงด้านตลาด)

Pillar 3: Market Discipline (การใช้กลไกตลาดในการกากับดูแ ล)
ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลการด่ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสียง
ของตนเอง และให้บุคคลภายนอกหรือผู้มสี ่วนเกียวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการประเมินความเสียงของธนาคารพาณิชย์ได้ (ทีมนโยบายบัญชีสถาบันการเงิน)

ด้านตลาด

ด้านปฏิบัติการ

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส.95/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าสาหรั บความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- ก่าหนดวิธีค่านวณสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบัติการตามแนวทาง Basel ll โดยวิธี
BIA และ SA-OR/ASA (ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ)
• ประกาศ ธปท. ที่ สนส.5/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่า
สาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ โดย Advanced Measurement
Approaches (วิธี AMA)
- ก่าหนดวิธีการค่านวณสินทรัพย์เสียงด้านปฏิบัติการตามแนวทาง Basel II
โดยวิธี AMA (ทีมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ)

ธุรกรรม
Derivative

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 94/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและ
การดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้ านตลาดของสถาบันการเงิน
- ก่าหนดหลักเกณฑ์การบริหารความเสียงด้านตลาดและการค่านวณสินทรัพย์เสียงด้านตลาด
ของธุรกรรมทีอยู่ในบัญชีเพือการค้า (ทีมความเสี่ยงด้านตลาดและอนุพันธ์)

ธุรกรรม
Fail Trade

วิธี SA

ECAI

วิธี IRB
Securitisation

• ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 5/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ
- ก่าหนดให้ ธพ ต้องมีกระบวนการประเมิ น
ความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) ทีสอดคล้อง
กับลักษณะความเสียง และต้องมีการจัดท่าแผนการ
ด่ารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสียงภายใต้ภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนี้ ธพ ควรมีการด่ารงเงินกองทุนทีสูงกว่า
อัตราทีก่าหนดไว้ตาม Pillar 1

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

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

• ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 25/2552 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ (Basel II)
- ก่าหนดให้ ธพ ต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที
เกียวข้องกับการก่ากับดูแลเงินกองทุน ได้แก่ เงิ นกองทุน ระดับ
ความเสียง กระบวนการประเมินความเสียง และความเพียงพอของ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (อยู่ระหว่างรับฟังความเห็ น )
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สรุปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ไทยตาม Basel III (Pillar 1)
I. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-based measure)

เงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital)

> 8.5%

สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (Risk-weighted asset)
2) สนส.13/2555 – องค์ประกอบของเงินกองทุน
สาหรับ ธพ. ที่จดทะเบียนในประเทศ
• CET1 ได้แก่ หุ้นสามั ญ , กาไรสะสม เป็ นหลั ก
• Add.T1 ได้แก่ หุ้ นบุริมสิ ทธิไม่ส ะสมเงินปั นผล,
ตราสารหนี้ ด้อ ยสิทธิ ที่นับเป็ น Tier 1
• Tier 2 ได้ แก่ หุ้ นบุ ริมสิ ทธิ สะสมเงิ นปั นผล, ตราสารหนี้
ด้อยสิ ทธิ ที่นับเป็น Tier 2, General provision
• รายการปรั บ/รายการหั ก

Tier 2
Add.T1
CET1
CE

3) สนส.15/2555 – หลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
สาหรับ ธพ. โดยวิธี SA
--> RWA = ยอดหนี้สุทธิ x RW ตาม ECAI rating

สินทรัพย์เสี่ยง
ส่าหรับธุรกรรมที
ด้านเครดิต มิใช่ Securitisation

(Credit RWA)

Conservation
buffer

ดารง CET1 เพิ่มเติม 2.5% ดารง CET1 เพิ่มเติม 0-2.5%
เริ่มทยอยบังคับใช้ปี 2559 แล้วแต่ดุลยพินิจผู้กากับดูแ ล
(ปัจจุบันยังไม่กาหนด)

สินทรัพย์เสี่ยง เกิดจากปัจจัย 4 ด้าน:(1) อัตราแลกเปลียน
ด้านตลาด
(2) อัตราดอกเบี้ย
(3) ตราสารทุน
(4) สินค้าโภคภัณฑ์
ธพ สามารถเลือกใช้ 3 วิธี
(มาตรฐาน/แบบจ่าลอง/ผสม)

(Market RWA)

ธพ สามารถเลือก
วิธีการค่านวณ
ได้ 2 วิ ธี (SA หรือ IRB)

Countercyclical
buffer

ซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธี Simplified (2) วิธี Delta Plus และ
(3) วิธี Contingent Loss

• วิธีแบบจาลอง: RWA = VaR ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด x 12.5
• วิธีผสม: RWA = วิธีมาตรฐาน + วิธีแบบจาลอง

สินทรัพย์เสี่ยง
ด้านปฏิบัตกิ าร

9) สนส. 95/2551 – หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
• วิธี BIA: RWA = Gross income x alpha(15%) x 12.5
• วิธี SA-OR (รวมถึง ASA):
--> RWA = Gross income x beta(12%,15%,18%) x 12.5
ตำมสำยธุรกิจ

(วิธ ี ASA ใช้ Loan amount x 0.035 แทน Gross income
ในสายธุรกิจ Retail banking และ Commercial banking)

10) สนส. 5/2555 – หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารโดยวิธี AMA
--> RWA = ระดับเงินกองทุ นขั้นต่าที่คานวณจาก Internal
model ของ ธพ. x 12.5

II. อัตราส่วนใหม่เพิ่มเติม (Non risk-based measure)

6 สนส.18/2555 – หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับ
การผิดนัดชาระราคาและการส่งมอบและธุรกรรม Non-DvP สาหรับ ธพ.

(ยังอยู่ในช่วงการติดตามข้อมูล)

ธุรกรรม DvP: หากไม่ส่งมอบภายใน 5 วันทาการ --> RWA = PCE x RWกาหนดในประกาศ
 ธุรกรรม Non-DvP: RWA = มูลค่าขารับx RWตามวิธี SA/IRB หรือ (มูลค่าที่ส่งมอบแล้ว + PCE) x RWกาหนดในประกาศ


กำรรับมอบขำที่สองยังไม่เกิดขึ้ น : 1) ยังไม่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ถึง 5 วัน ทำกำร

Leverage ratioi =
เงินกองทุน (Capital)ii
สินทรัพย์และรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น (Total exposure)iii

2) ยังไม่เกิดขึ้นเกิน กว่ำ 5 วั นทำกำร

7) สนส. 8/2551 – การอนุญาตให้ สง. ประกอบธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
--> RWA = ฐานะของธุรกรรม x RWกาหนดในประกาศ หรืออ้างอิงวิธี SA/IRB (แล้วแต่กรณี)

• CET1 ratio > 4.5%
• Tier 1 ratio > 6%
• Total capital ratio > 8.5%

ธพ สามารถเลือก
วิธีการค่านวณ
(Operational RWA)
ได้ 3 วิ ธี (BIA /
SA-OR (รวมถึง ASA) / AMA)

4) สนส.16/2555 – หลักเกณฑ์
8) สนส. 94/2551 – หลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาด
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
และการดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของ สง.
สาหรับ ธพ. โดยวิธี IRB K ตาม Internal rating x 12.5 • วิธีมาตรฐาน: RWA = ฐานะของธุรกรรม x น้าหนักเงินกองทุน x 12.5
--> RWA = EAD x RW ตาม Internal rating
นอกจากนี้ ธพ. ยังต้องคานวณเงินกองทุ นรองรับความเสี่ยงด้าน Options

5) สนส.17/2555 – หลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสาหรับ
ธุรกรรมอนุพนั ธ์
--> RWA = มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล OTC derivatives (CEA) x RWคู่สัญญาตามวิธี SA/IRB
โดย CEA เลือกคานวณได้ 2 วิธี  วิธี OEM --> Notional amount x CCF
 วิธี CEM --> Replacement cost + Add-on

1) สนส.12/2555: หลักเกณฑ์
การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับ ธพ.
ไทย

หนั งสือเวียน เรื่อง แนวทางใน
การคานวณอั ตราส่วนเงิ นกองทุน
ต่อสิ นทรัพย์และรายการนอก
งบดุล ทั้งสิ้น (Leverage ratio)
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

i

ในเบื้องต้ น กาหนด Leverage ratio ขั้นต่าเพื่อใช้ ติดตามข้อมูล ที่ร้อ ยละ 3 โดยให้ ธพ. ทดลองคานวณอั ตราส่วนนี้ คู่ข นานกั บอัตราส่ วนเงิ นกองทุนต่อสิ นทรั พย์เสี่ ยงจนกว่ า
จะบัง คั บใช้จริง ต่อไป
ii
ให้ใช้เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (Tier 1)
iii
ให้ใช้ มูล ค่าตามบัญชีเป็ นหลัก

9

หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ในระดับ solo basis

การดารงเงินกองทุนตาม Basel III สาหรับ ธพ. ในระดับ Solo Basis
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Conservation Buffer)
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ช่วงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical Buffer)
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หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ในระดับ solo basis
หลักเกณฑ์ Basel
Pillar 1

Pillar 2

Minimum Capital Requirement
(การดารงเงินกองทุนขั้นต่า)

Supervisory Review Process
(การก ากับดูแ ลโดยทางการ)

การดารงเงินกองทุนขั้นต่าของ ธพ. ไทย
การด่ารงเงินกองทุนขั้นต ่าให้
ครอบคลุมความเสียงด้านเครดิต
ด้า นตลาด และด้านปฏิบัต ิการ

Basel II
BIS ratio
> 8.5%
T1 ratio
> 4.25%

II

เงินกองทุนชั้น
ที่ 2
เงินกองทุนชั้น
ที่ 1

Basel III
Total capital
ratio > 8.5%
เงินกองทุนชั้นที่ 2
T1 ratio
> 6%
ตราสารที่นับเป็น
เงิ
นกองทุนชั้นที่ 1
CET1
ratio
> 4.5%
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

> อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า

P

Mark

(การใช้ก ลไก ต

การประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนเพือรองรับความเสียง
ทียังไม่ค รอบคลุมใน Pillar1

การเปิด
เงินกองท
ควา

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

11

หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ solo basis
หลักเกณฑ์ Basel

Conservation Buffer

II

Pillar 1

Pillar 2

Minimum Capital Requirement
(การดารงเงินกองทุนขั้นต่า)

Supervisory Review Process
(การก ากับดูแ ลโดยทางการ)

P

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มของ ธพ. ไทย
การด่ารงเงินกองทุนขั้นต ่าให้
ครอบคลุมความเสียงด้านเครดิต
ด้า นตลาด และด้านปฏิบัต ิการ

Mark

(การใช้ก ลไก ต

การเปิด
เงินกองท
ควา

การประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนเพือรองรับความเสียง
ทียังไม่ค รอบคลุมใน Pillar1

• อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต
(Conservation Buffer)

Total capital
ratio > 11%
T1 ratio
> 8.5%

CET1 ratio
> 7%

เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตรำสำรที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
+ Conservation
Buffer (CET1 = 2.5%)

o ดำรงเพิม่ เติมจำกเงินกองทุนขั้นต่ำ
(ดำรง CET1 เพิ่มเติม)

o ทยอยดำรงเพิ่มเติมปีละ 0.625%
โดยเริ่มปี 2559 จนครบ 2.5% ในปี 2562
หน่วย: ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้ำของ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

CET1 Ratio

5.125

5.75

6.375

7

Tier 1 Ratio

6.625

7.25

7.875

8.5

Total Capital Ratio

9.125

9.75

10.375

11
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หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ solo basis
หลักเกณฑ์ Basel

Conservation Buffer

II

Pillar 1

Pillar 2

Minimum Capital Requirement
(การดารงเงินกองทุนขั้นต่า)

Supervisory Review Process
(การก ากับดูแ ลโดยทางการ)

P

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มของ ธพ. ไทย
การด่ารงเงินกองทุนขั้นต ่าให้
ครอบคลุมความเสียงด้านเครดิต
ด้า นตลาด และด้านปฏิบัต ิการ

Mark

(การใช้ก ลไก ต

การเปิด
เงินกองท
ควา

การประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนเพือรองรับความเสียง
ทียังไม่ค รอบคลุมใน Pillar1

• หากไม่สามารถดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ ได้ตามที่ ธปท. กาหนด
• ให้เก็บสะสมเงินกาไรสุทธิบางส่วนหรือทั้งหมดตามสัดส่วนที่ ธปท. กาหนด
โดยจากัดวิธีการจัดสรรกาไรสุทธิของ ธพ. (Earning distribution) ได้แก่
- การจ่ายเงินปันผล
- การจ่ายโบนัสพนักงาน
- การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
- การซื้อหุ้นคืน
ตัวอย่างเงื่อนไขการจากัดการจัดสรรกาไรสุทธิ (Earning distribution) สาหรับ Conservation buffer ในปี 2562
อัตรำส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
(CET1 ratio)
4.5% - 5.125%
> 5.125% - 5.75%
> 5.75% - 6.375%
> 6.375% – 7%
> 7%

อัตรำส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)

อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น
(Total capital ratio)

อัตรำของกำไรสุทธิขั้นต่ำที่
ต้องเก็บสะสมไว้

6% – 6.625%
> 6.625% – 7.25%
> 7.25% – 7.875%
> 7.875% – 8.5%
> 8.5%

8.5% - 9.125%
> 9.125% - 9.75%
> 9.75% - 10.375%
> 10.375% - 11%
> 11%

100%
80%
60%
40%
0%
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หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ solo basis
หลักเกณฑ์ Basel

Countercyclical Buffer

II

Pillar 1

Pillar 2

Minimum Capital Requirement
(การดารงเงินกองทุนขั้นต่า)

Supervisory Review Process
(การก ากับดูแ ลโดยทางการ)

การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มของ ธพ. ไทย
การด่ารงเงินกองทุนขั้นต ่าให้
ครอบคลุมความเสียงด้านเครดิต
ด้า นตลาด และด้านปฏิบัต ิการ

การประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนเพือรองรับความเสียง
ทียังไม่ค รอบคลุมใน Pillar1

P

Mark

(การใช้ก ลไก ต

การเปิด
เงินกองท
ควา

• อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer)
o ธพ. ไทย ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนเพิ่มเติมร้อยละ 0 – 2.5 (ตามดุลยพินิจ ธปท.)
เพิ่มจาก Conservation Buffer (ดารง CET1 เพิ่มเติม)
o ธปท. จะพิจารณาเครื่องชี้วัด วิธีการประเมินวัฏจักรเศรษฐกิจและสินเชื่อ และติดตามข้อมูล
อย่างใกล้ชิด
o ธปท. จะนามาตรการอื่นที่เป็นเครื่องมือด้าน Macro prudential เช่น LTV ratio และการกัน
เงินสารองส่วนเพิ่ม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาด้วย
o ธปท. จะแจ้งให้ ธพ. ทราบล่วงหน้าถึงรายละเอียดและปัจจัยในการพิจารณากาหนด
Countercyclical buffer ก่อนการบังคับใช้จริง รวมถึงแนวทางการพิจารณายกเลิกการบังคับใช้
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หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ solo basis

กรอบเวลำบังคับใช้ด้ำนเงินกองทุน

Countercyclical Buffer

• อัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ : 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

 กำรดำรงเงินกองทุน (ผลรวม I + II+ III)
1st

I. Minimum Capital Ratio

ธพ. ไทย
• Common Equity Tier1 Ratio
(CET1)

• Tier 1 Ratio (CET1 + Add.Tier 1)
• Total Capital Ratio

เริ่มบังคับ
ใช้ทันที
ในปี 2556

2nd
4.5

6.0
8.5

II. + Conservation Buffer
• Common Equity Teir1 Ratio
(CET1)
• Tier 1 Ratio (CET1 + Add.Tier 1)
• Total Capital Ratio

III. + Countercyclical Buffer

เริ่มทยอย
ใช้ เริ่มปี
2559

0 – 2.5
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หลักเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุนตำม Basel III
สำหรับกลุ่มธุรกิจฯ (solo/full consolidation)
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หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม Basel III สาหรับกลุ่มธุรกิจฯ

การกากับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน 3 ระดับ
การดารงเงินกองทุน ธพ. ไทย

แต่ละระดับต้องดารง BIS Ratio ตามที่กาหนด
เงินกองทุนชั้นที่ 2
Total capital
ratio > 8.5%
T1 ratio
> 6%
CET1
ratio
> 4.5%

ธพ.ไทย

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

+ Conservation
Buffer (CET1 =
2.5%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็นส่วนของเจ้าของ

Total capital
ratio > 11%
T1 ratio
> 8.5%
CET1 ratio
> 7%

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็นส่วนของเจ้าของ

Solo Consolidation

Full Consolidation

ปี 2557

ปี 2562
(ทยอยดารงตั้งแต่ปี 2559)
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หลักเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุน
สำหรับธนำคำรพำณิชย์ตำมแนวทำง Basel III

(บทสรุปผู้บริหำร เรื่อง หลักเกณฑ์ Basel III => http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2555/ThaiPDF/25550333.pdf)

ประกำศ สนส. 12/2555 หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์
Pillar 1: Minimum Capital Requirement
(กำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ)

Pillar 2: Supervisory Review Process
(กำรกำกับดูแลโดยทำงกำร)

ธนาคารจะต้องด่ารงเงินกองทุนขั้นต่่าให้ครอบคลุม
ความเสี่ยง 3 ด้าน (Credit, Market, Operational)

เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีเงินกองทุน
เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ ยงที่มีนัยส่าคัญของธนาคารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมูลการด่ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยง
ของตนเอง และให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกีย่ วข้องในตลาด
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ได้

สินทรัพย์เ สี่ยง

องค์ประกอบเงินกองทุน
ธ.พ. ไทย
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Pillar 3: Market Discipline
(กำรใช้กลไกตลำดในกำรกำกับดูแล)

ด้ำนเครดิต

ด้ำนตลำด

ด้ำนปฏิบัติกำร

ประกำศ สนส. 13/2555
องค์ประกอบเงินกองทุน
สำหรับ ธพ. ที่จดทะเบียน
ในประเทศ

วิธี SA

ประกำศ สนส. 15/2555 หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตสำหรับ ธพ. โดย Standardised Approach (วิธี SA)

วิธี IRB

ประกำศ สนส. 16/2555 หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตสำหรับธพ. โดย Internal Ratings-Based Approach
(วิธี IRB)

เอกสำรแนบ 9 และเอกสำรแนบ 9.1
ประกำศ สนส. 19/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำกับ
แบบรวมกลุ่ม (ฉบับที่ 2) : เพิ่มเกณฑ์ Basel III

ธุรกรรม
Derivatives

ประกำศ สนส. 17/2555 หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตของคู่สัญญำสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์

ธุรกรรม
Failed Trade

ประกำศ สนส. 18/2555 หลักเกณฑ์กำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนเครดิตสำหรับกำรผิดนัดชำระรำคำและส่งมอบและ
ธุรกรรม Non-DvP สำหรับ ธพ.

รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูก
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI)
แนวทางการคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

หนี้สิน

สินทรัพย์

บ.แม่ 100%

2. คานวณ
สินทรัพย์เสี่ยง

ส่วนของผู้ถือหุ้น
- ทุน
- กาไรสะสม
- OCI

3. คานวณ
เงินกองทุนกลุ่ม

งบกาไรขาดทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

อัตราส่วน

บ.ลูก 100%
(รวมส่วนของ
NCI ด้วย)

หนี้สิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

4. คานวณ BIS Ratio

งบการเงินรวมตาม ธปท. *
บ.แม่ 100%

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1. จัดทางบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ ธพ. / บริษัทแม่

บ.แม่ 100%

บ.ลูก 100%

NCI

งบกาไรขาดทุนรวม
xxx
xxx

xxx

เงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยง

xxx
xxx

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

xxx

การแบ่งปันกาไรสุทธิ
- ส่วนของ บ.แม่
- ส่วนของ NCI

อัตราส่วน

บ.แม่ 100%
บ.ลูก 100%

เงินกองทุนกลุ่ม
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม

* บริษัทที่ ธปท. กาหนดให้จัดทางบการเงินรวม ได้แก่ บริษัทในกลุ่มทุกบริษัท ยกเว้น (1) ถือหุ้นน้อยกว่า 50% (2) บริษัทประกัน
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รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูก
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI)

แนวทางการคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

Basel II

ธพ./บริษัทแม่

บ. ลูก

Basel III

ธพ./บริษัทแม่

บ. ลูก
100%

งบเฉพาะ

งบเฉพาะ

งบเฉพาะ

70%

งบเฉพาะ

งบเฉพาะ

100%

งบการเงินรวมตาม ธปท.*
สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

อัตราส่วน

70%

งบเฉพาะ

30%

80%

20%

งบการเงินรวมตาม ธปท.*
สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ
……
NCI
……

เงินกองทุนกลุ่ม
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม

80%

……
NCI
……

อัตราส่วน

เงินกองทุนกลุ่ม
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม
20

หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตาม Basel III สาหรับกลุ่มธุรกิจฯ

กรอบเวลาบังคับใช้ด้านเงินกองทุน
Ratio

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

 การดารงเงินกองทุน (ผลรวม I + II+ III)
1st

I. Minimum Capital Ratio

2nd

ธพ. ไทย
• Common Equity Tier1 Ratio (CET1)

4.5

• Tier 1 Ratio (CE T1+ Add.Tier 1)

6.0

• Total Capital Ratio

8.5

เริมบังคับ
ใช้ทันที
ในปี 2556

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

• Common Equity Tier1 Ratio (CET1)
• Tier 1 Ratio (CET1 + Add.Tier 1)
• Total Capital Ratio

สามารถ
Early adopt
ปี 2556

4.5

4.5

6.0

6.0

8.5

8.5

II. + Conservation Buffer

• Common Equity Tier1 Ratio (CET1)
• Tier 1 Ratio (CET1 + Add.Tier 1)
• Total Capital Ratio
III. + Countercyclical Buffer

เริ่มทยอยใช้ เริ่มปี 2559
ทั้งในระดับ solo และ
conso

เริ่มบังคับ
ใช้ทันที
ในปี 2557
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

0 – 2.5
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2. หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเกณฑ์ Basel III

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ปรับปรุงองค์ประกอบเงินกองทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อให้มเี งินกองทุนทีม่ ีคุณภาพดี
และสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (Loss absorption)
1. องค์ประกอบเงินกองทุน

2. รายการปรับ (+/–) หรือ
หัก (–) จากเงินกองทุน

• ปรับองค์ประกอบเพื่อให้มีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นหลัก
(หุ้นสามัญ, กาไรสะสม, OCI)
• ปรับคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็นเงินกองทุน
เพื่อให้มีลักษณะคล้ายทุนมากขึ้นและสามารถรองรับความเสียหาย
ได้จริง
• ปรับรายการปรับ / หักจากเงินกองทุน เพื่อให้เงินกองทุนสะท้อน
ความเป็นทุนที่แท้จริง
• เปลี่ยนรายการที่เดิมให้คิด RW เป็นให้นามาหักออกจาก
เงินกองทุนชั้นที่ 1 เพื่อให้สะท้อนมูลค่าเงินกองทุนที่แท้จริง
• เปลี่ยนรายการที่เดิมให้หักจาก Tier 1 และ Tier 2 อย่างละ 50%
เป็นให้นามาหักออกจากเงินกองทุนตามประเภทของเงินลงทุนแทน
เพื่อป้องกัน Double gearing
2

การกากับดูแลเงินกองทุนในระดับ Solo Basis
การดารงเงินกองทุนขั้นต่าของ ธพ. ไทย
Basel II
BIS ratio
> 8.5%

T1 ratio
> 4.25%

เงินกองทุน
ชั้นที่ 2
เงินกองทุน
ชั้นที่ 1

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

เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของ
เจ้าของ

เงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น

> อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า

• องค์ประกอบเงินกองทุนของ ธพ.
ต้องเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีที่สุด
เป็นหลัก คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (Common
Equity Tier 1: CET1)
• เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า
เป็น 3 อัตราส่วน (CET1, T1,
Total Capital)
• ต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าเป็น
อัตราส่วน ณ สิ้นวันหนึ่ง ๆ ตั้งแต่
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป
3

การกากับดูแลเงินกองทุนในระดับ Solo Basis
การดารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มของ ธพ. ไทย

Conservation buffer

• อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer)
Total capital
ratio > 11%
T1 ratio > 8.5%

CET1 ratio > 7%

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1
+ Conservation
Buffer
(CET1 = 2.5%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

o ดารงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนขั้นต่า
(ดารง CET1 เพิ่มเติม)

o ทยอยดารงเพิ่มเติมปีละ 0.625%
โดยเริ่มปี 2559 จนครบ 2.5% ในปี 2562
หน่วย: ร้อยละ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

CET1 Ratio

5.125

5.75

6.375

7

Tier 1 Ratio

6.625

7.25

7.875

8.5

Total Capital Ratio

9.125

9.75

10.375

11

4

การกากับดูแลเงินกองทุนในระดับ Consolidated Basis
ดารงเงินกองทุนอีก 2 ระดับ (รวมเป็น 3 ระดับ)
แต่ละระดับต้องดารง BIS Ratio ตามที่กาหนด
เงินกองทุนชั้นที่ 2
Total capital
ratio > 8.5%

T1 ratio > 6%
CET1 ratio
> 4.5%

ธพ.ไทย
Solo Consolidation

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

ตราสารที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1

+ Conservation
Buffer (CET1 =
2.5%)

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ

Total capital
ratio > 11%
T1 ratio
> 8.5%
CET1 ratio
> 7%

Full Consolidation

ปี 2562
ปี 2557
(ทยอยดารงตั้งแต่ปี 2559)
5

แนวทางการดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเกณฑ์ Basel III
นาประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการดารงเงินกองทุนตาม Basel III ของ ธพ.
ในระดับ solo มาถือปฏิบตั ิโดยอนุโลม

กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจฯ เช่น
1. รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูกของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
(Non Controlling Interest – NCI)
2. รายการเงินลงทุนในบริษัทลูกที่ไม่ได้จัดทางบการเงินรวม
(เช่น เงินลงทุนในบริษัททีไ่ ม่ได้จดั ทางบการเงินรวม
และเงินลงทุนในบริษัทประกัน)
6

สาระสาคัญของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม

องค์ประกอบเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ
1. รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน

2. รายการปรับ (+/-) / หัก (-) จากเงินกองทุน

7

รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
Basel II

เงินกองทุนชั้นที่ 1 + เงินกองทุนชั้นที่ 2
Basel III

Tier
2

Tier
1

Tier 2

แบ่งเงินกองทุนชั้นที่ 1 ออกเป็น CET1 และ Add T1
- ตราสารทางการเงินที่นบั เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
• หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
• ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทมี่ ีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนีบ้ ุริมสิทธิ ผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนีส้ ามัญ
- เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ / เงินสารองส่วนเกินกรณี IRB
- NCI AT1 และ T2 หลังหัก (1) Surplus TC และ (2) NCI และ AT1 ที่นบั เป็น T1

Additional
Tier 1
(Add Tier1)

- ตราสารทางการเงินที่นบั เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
• หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
• ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทมี่ ีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนีบ้ ุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้
สามัญและผูถ้ ือตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 2
- NCI และ AT1 หลังหัก (1) Surplus T1 และ (2) NCI ที่นับเป็น CET1

Common
Equity Tier 1
(CET1)

- หุ้นสามัญ
- กาไรสะสม
- ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
- องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
- NCI หลังหัก Surplus CET1 (เฉพาะกรณีบริษัทลูกทีป่ ระกอบธุรกิจ ธพ. เท่านั้น)
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ CET1
หุ้นสามัญ

Tier 2
Add.Tier 1

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าหุน้
กาไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของเจ้าของและสารองอืน่ ๆ
NCI หลังหัก Surplus CET1

คุณสมบัติทสี่ าคัญของ CET1
• ได้รับเงินลาดับสุดท้าย กรณีเลิกกิจการ
• ต้องสามารถรองรับความเสียหายได้
เป็นลาดับแรก (loss absorption)
• ไม่กาหนดระยะเวลาในการชาระคืน
• ไม่มีเงื่อนไขในการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือ ยกเลิก
• ไม่สะสมเงินปันผล
• ต้องไม่ทาให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการ
ซื้อคืน ไถ่ถอน หรือยกเลิกตราสารดังกล่าว
• ต้องไม่มีการให้ความสนับสนุนหรือ
ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อตราสาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายการปรับ / หัก
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ CET1
หุ้นสามัญ

Tier 2
Add.Tier 1

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าหุน้
กาไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของเจ้าของและสารองอืน่ ๆ
NCI หลังหัก Surplus CET1
รายการปรับ / หัก

องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของเจ้าของและสารองอื่นๆ
1. ให้นับ OCI เป็นเงินกองทุน CET1 ได้เต็มจานวน
(หลังรายการภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
อาคาร และห้องชุดฯ
 กาไร (ขาดทุน) จาก
• การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (ทั้งตราสารหนี้และ
ตราสารทุน)
• การแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
• การวัดมูลค่าของอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
และในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
(Net investment hedge)

2. ให้นับรายการอืน่ ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
Owner changes ได้แก่ ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เป็น CET1 ได้เต็มจานวน
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ CET1
หุ้นสามัญ

Tier 2
Add.Tier 1

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าหุน้
กาไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของเจ้าของและสารองอืน่ ๆ
NCI หลังหัก Surplus CET1
รายการปรับ / หัก

NCI หลังหัก Surplus CET1
1. ให้นับเฉพาะส่วน NCI หลังหัก Surplus CET1
(จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุน ขั้นต่า
และเงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer
(รวม 7%) ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม)

2. NCI ต้องมีลักษณะทุกข้อ ดังนี้
- เป็น NCI ของ บ.ลูก ที่ประกอบธุรกิจ ธพ.
เท่านั้น
- เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่สามารถนับเป็น
CET1 ได้เช่นเดียวกับส่วนของ ธพ.
- เป็น NCI ของ บ.ลูก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธพ. / บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ (รวมถึงกรณีที่
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมนั้น)
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Additional Tier 1 (Add. Tier1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Tier 2

องค์ประกอบของ Add.T1
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม
เงินปันผล
ตราสารหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่า
ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และ
ผู้ถือตราสาร Tier2
ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าของ
ตราสารที่นับเป็น Add.T1

Common
Equity

(ไม่รวมส่วนของ บ.ลูก)
NCI และ AT1 ของ บ.ลูก
หลังหัก
(1) Surplus T1 และ
(2) NCI ที่นับเป็น CET1 แล้ว
รายการหัก

* เฉพาะตราสารหนี้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกาหนด

คุณสมบัติทสี่ าคัญของ Add.T1
•
•
•
•
•

ไม่กาหนดระยะเวลาในการชาระคืน
ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทน (No step-up)
ไถ่ถอนได้หลังจาก 5 ปี*
ไม่สะสมเงินปันผล
ไม่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนที่ขึ้นกับ credit ของ
ผู้ออกตราสาร
• ต้องไม่มีการให้ความสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทาง
การเงินในการซื้อตราสารทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ต้องมีความสามารถในการรองรับผลขาดทุน
 ในระหว่างดาเนินการใกล้เคียงกับหุ้นสามัญ
(Absorb losses on a going-concern basis)
 ในระหว่างที่มผี ลการดาเนินงานที่ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ (At the point of non-viability)
เพื่อรองรับ Gone concern basis
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Additional Tier 1 (Add. Tier1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Tier 2

องค์ประกอบของ Add.T1
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม
เงินปันผล
ตราสารหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่า
ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และ
ผู้ถือตราสาร Tier2
ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าของ
ตราสารที่นับเป็น Add.T1

Common
Equity

(ไม่รวมส่วนของ บ.ลูก)
NCI และ AT1 ของ บ.ลูก
หลังหัก
(1) Surplus T1 และ
(2) NCI ที่นับเป็น CET1 แล้ว
รายการหัก

NCI และ AT1 ของ บ.ลูก หลังหัก
(1) Surplus T1 และ (2) NCI ที่นับเป็น CET1
1. ให้นับเฉพาะส่วน T1 หลังหัก (1) Surplus T1 (จานวน
ของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและเงินกองทุน
ส่วนเพิ่ม Conservation buffer (รวม 8.5%) ในส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก) และ

(2) จานวน NCI ที่ได้นบั เป็น CET1 แล้ว
2. NCI และ AT1 ต้องมีลักษณะทุกข้อ ดังนี้
- เป็น NCI หรือ AT1 ของ บ.ลูก จากการจัดทา
งบการเงินรวมตาม ธปท.
- เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่สามารถนับเป็น CET1
หรือ AT1 ได้เช่นเดียวกับส่วนของ ธพ.
- เป็น NCI หรือ AT1 ของ บ.ลูก ทีไ่ ม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ ธพ. / บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ (รวมถึงกรณีที่
บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
และบุคคลภายนอกนั้น)
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Tier 2
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ T2
หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
ตราสารหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนีส้ ามัญ

Add.Tier 1

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าของตราสาร
ที่นับเป็น T2

(ไม่รวมส่วนของ บ.ลูก)
Common
Equity

NCI AT1 และ T2 ของ บ.ลูก หลังหัก
(1) Surplus TC และ
(2) NCI และ AT1 ที่นับเป็น T1 แล้ว
Loan Loss Provision (General + Surplus)
รายการหัก

* เฉพาะตราสารหนี้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกาหนด

คุณสมบัติทสี่ าคัญของ T2
• มีกาหนดระยะเวลาในการชาระคืนแต่ต้อง
ไม่ต่ากว่า 5 ปี
• ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทน
(No Step-up)
• ไถ่ถอนได้หลังจาก 5 ปี*
• ต้องไม่มีลกั ษณะการจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กบั
Credit ของผู้ออกตราสาร
• ต้องไม่มีการให้ความสนับสนุนหรือ
ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อตราสาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ต้องมีความสามารถในการรองรับ ผลขาดทุน
ในระหว่างที่มีผลการเนินงานที่ไม่สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ (At the point of nonviability) เพื่อรองรับ Gone concern basis
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รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
รายการที่สามารถนับเป็น Tier 2
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

องค์ประกอบของ T2
หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
ตราสารหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนีส้ ามัญ

Add.Tier 1

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าของตราสาร
ที่นับเป็น T2

(ไม่รวมส่วนของ บ.ลูก)
Common
Equity

NCI AT1 และ T2 ของ บ.ลูก หลังหัก
(1) Surplus TC และ
(2) NCI และ AT1 ที่นับเป็น T1 แล้ว
Loan Loss Provision (General + Surplus)
รายการหัก

NCI AT1 และ T2 ของ บ.ลูก หลังหัก
(1) Surplus TC และ (2) NCI และ AT1 ที่นบั เป็น T1
1. ให้นบั เฉพาะส่วน TC หลังหัก (1) Surplus TC
(จานวนของส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินกองทุนขั้นต่าและ
เงินกองทุนส่วนเพิ่ม Conservation buffer (รวม 11%)
ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและ
บุคคลภายนอก) และ (2) จานวน NCI และ AT1

ที่ได้นบั เป็น T1 แล้ว

2. NCI AT1 และ T2 ต้องมีลกั ษณะทุกข้อ ดังนี้
- เป็น NCI หรือ AT1 หรือ T2 ของ บ.ลูก
จากการทางบการเงินรวมตาม ธปท.
- เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่สามารถนับเป็น CET1
AT1 หรือ T2 ได้เช่นเดียวกับส่วนของ ธพ.
- เป็น NCI AT1 หรือ T2 ของ บ.ลูก ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ ธพ. / บริษัทแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ (รวมถึงกรณีที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นผู้ให้
การสนับสนุนเงินทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่
ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกนั้นด้วย)
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สาระสาคัญของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม

องค์ประกอบเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจฯ
1. รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน

2. รายการปรับ (+/-) / หัก (-) จากเงินกองทุน
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการปรับ/หัก จาก Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

รายการปรับ

Tier 2

1. ผลที่เกิดจากการเลือกใช้
FVO (ขาดทุนให้บวกกลับ
/ กาไรให้หักออก)
2. Cash flow hedge
reserve (ขาดทุนให้บวก
กลับ / กาไรให้หักออก)
(ทั้งส่วนที่เป็นของ
บริษัทแม่และผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มีอานาจควบคุม)

Add.Tier 1

รายการหัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTA ที่ net จาก DTL)
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision จากวิธี IRB)
กาไรจากการทาธุรกรรม Securitisation
เงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อหุ้นคืนตามกฎหมาย
การถือหุน้ ทุนไขว้กันระหว่าง ธพ. กับบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงิน
หรือธุรกิจสนับสนุน
9. เงินลงทุนในตราสารทุนของ บง. และ บค.
10. เงินลงทุนในตราสารทุนที่นบั เป็น CET1 ของ สง. อื่น หรือกลุ่มฯ อื่น
11. มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงที่นบั เป็น CET1 ของ สง. อื่น หรือ
กลุ่มฯ อื่น กรณีซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน
12. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีบ่ ริษัททีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้าไปลงทุนเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
13. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน (General investment และ Significant investment)*
14. รายการหักจาก Add.Tier1 ในส่วนที่เหลือ

* ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อม แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการปรับ/หัก จาก Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

รายการหัก

Tier 2

....
10. เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่นับเป็น CET1 ของ
สง. อื่นหรือกลุ่มฯ อื่น
.....

Add.Tier 1

คาอธิบายรายการ
--> กรณีบริษัทในกลุ่มฯ (ที่เงินลงทุนในบริษัทนัน้ ไม่ได้ถกู นามาหัก
ออกจากเงินกองทุนของกลุ่มฯ) ถือตราสารทุนทีน่ ับเป็น CET1
ของ สง. อื่น หรือกลุ่มธุรกิจฯ ของตนเองหรือกลุ่มธุรกิจฯ อื่น

กลุ่ม ก.
บ.ลูก กก*

ถือ CET1

กลุ่ม ข.
บ.ลูก ขข

* ในการคานวณเงินกองทุนกลุ่ม ก. ไม่ใด้นาเงินลงทุนใน บ.ลูก กก มาหัก

--> ให้หักเงินลงทุนในตราสารนัน้ ออกจาก CET1 ของกลุ่มฯ
ตามมูลค่าตามบัญชี เว้นแต่ เป็นการถือครองตามธุรกรรมปกติ
ของบริษัทตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้กากับดูแล เพื่อใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นการซื้อขายตราสารทุน ระยะสั้น
ในตลาดที่มสี ภาพคล่อง และต้องไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงเกณฑ์
Double gearing
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการปรับ/หัก จาก Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

รายการหัก

Tier 2

....
11. มูลค่าของตราสารทุน
อ้างอิงที่นบั เป็น CET1
ของ สง. อื่น หรือ
กลุ่มฯ อื่น กรณีซื้อ
อนุพันธ์ทางการเงิน
ด้านตราสารทุน
.....

Add.Tier 1

คาอธิบายรายการ
--> กรณีบริษัทในกลุ่มฯ (ที่เงินลงทุนในบริษัทนัน้ ไม่ได้ถกู นามาหัก
ออกจากเงินกองทุนของกลุ่มฯ) เป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงิน
ด้านตราสารทุนทีอ่ ้างอิงตราสารทุนทีน่ ับ เป็น CET1 ของ สง. อื่น
หรือกลุ่มธุรกิจฯ ของตนเองหรือกลุม่ ธุรกิจฯ อื่น

กลุ่ม ก.
บ.ลูก กก*

ซื้อ Equity
derivatives

กลุ่ม ข.
บ.ลูก ขข

* ในการคานวณเงินกองทุนกลุ่ม ก. ไม่ใด้นาเงินลงทุนใน บ.ลูก กก มาหัก

--> ให้หักจานวนเงินตามสัญญา (Notional amount) ของธุรกรรม
ตั้งแต่วันแรกของการทาธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
ในประกาศ ธปท. ว่าด้วยการอนุญาตให้ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพนั ธ์
ที่อ้างอิงตัวแปรด้านตลาด
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการปรับ/หัก จาก Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Tier 2
Add.Tier 1

รายการหัก
....
12. เงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัททีบ่ ริษัทที่
ประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้าไปลงทุน
เกินกว่าระยะเวลา
ที่กาหนด
.....

คาอธิบายรายการ
--> กรณีที่บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (ไม่ว่าจะอยู่ในหรือ
นอกกลุ่มธุรกิจฯ) ไปลงทุนในบริษัทใดก็ตามแล้วไม่สามารถ
จาหน่ายหุ้นที่ลงทุนในบริษัทนั้นได้ภายใน 7 ปี
--> ให้นามูลค่าเงินลงทุนทีบ่ ริษัทที่ประกอบธุรกิจร่วมลงทุนเข้าไป
ลงทุนมาหักออกด้วยมูลค่าตามทีม่ าตรฐานการบัญชีกาหนด
ในการจัดทางบการเงินรวม
--> หากเงินลงทุนในบริษัทใดที่ถกู หักออกจาก CET1 แล้ว ไม่ต้องนา
เงินลงทุนทีบ่ ริษัทนัน้ ไปลงทุนในบริษัทอื่น ๆ มาหักออกจาก
CET1 อีก
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการปรับ/หัก จาก Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Tier 2

รายการหัก

คาอธิบายรายการ

....
13. เงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่ทาธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน*
.....

Add.Tier 1

* CET1 หลังหักรายการที่ 1 – 12
* ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อม แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการปรับ/หัก จาก Common Equity Tier 1 (CET1)
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Tier 2

รายการหัก

คาอธิบายรายการ

....
13. เงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทที่ทาธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน*
.....

Add.Tier 1

* CET1 หลังหักรายการที่ 1 – 12 และเงินลงทุนใน General investment
* ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อม แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม
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รายการปรับ (+/–) / หัก (–) จากเงินกองทุน
รายการหักจาก Additional Tier 1 (Add.Tier1) และ Tier 2
เงินกองทุนขั้นต่า
ที่ต้องดารง

Common
Equity

รายการหัก
1. การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นบั เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1/ เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2. การถือ AT1 / T2 ไขว้กนั ระหว่าง ธพ. กับบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
3. เงินลงทุนใน AT1 / T2 ของ ธพ. และ บง.
4. เงินลงทุนในตราสารที่นับเป็น AT1 / T2 ของ สง. อื่น หรือกลุ่มฯ อื่น
5. มูลค่าตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นบั เป็น AT1 / T2 ของ สง. อื่น หรือกลุ่มฯ อื่น กรณีซื้ออนุพันธ์
ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต
6. เงินลงทุนใน AT1 / T2 ของบริษัทที่ทาธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน *
• General invesment (กรณีที่ถือ < 10% ของหุ้นบริษัทนัน้ ) --> Corresponding deduction
โดยได้มาจากคานวณตามวิธี Thresold deduction
• Significant investment (กรณีที่ถือ > 10% ของหุ้นบริษัทนัน้ ) --> Corresponding
deduction โดยหักเต็มจานวนที่ลงทุน

* ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อม แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม
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แนวทางการดารงเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเกณฑ์ Basel III
นาประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการดารงเงินกองทุนตาม Basel III ของ ธพ.
ในระดับ solo มาถือปฏิบตั ิโดยอนุโลม

กาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจฯ เช่น
1. รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูกของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
(Non Controlling Interest – NCI)
2. รายการเงินลงทุนในบริษัทลูกที่ไม่ได้จัดทางบการเงินรวม
(เช่น เงินลงทุนในบริษัททีไ่ ม่ได้จดั ทางบการเงินรวม
และเงินลงทุนในบริษัทประกัน)
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รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูก
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI)
แนวทางการคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

หนี้สิน

สินทรัพย์

บ.แม่ 100%

2. คานวณ
สินทรัพย์เสี่ยง

ส่วนของผู้ถือหุ้น
- ทุน
- กาไรสะสม
- OCI

3. คานวณ
เงินกองทุนกลุ่ม

งบกาไรขาดทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

อัตราส่วน

บ.ลูก 100%
(รวมส่วนของ
NCI ด้วย)

หนี้สิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

4. คานวณ BIS Ratio

งบการเงินรวมตาม ธปท. *
บ.แม่ 100%

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1. จัดทางบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ ธพ. / บริษัทแม่

บ.แม่ 100%

บ.ลูก 100%

NCI

งบกาไรขาดทุนรวม
xxx
xxx

xxx

เงินกองทุน
สินทรัพย์เสี่ยง

xxx
xxx

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

xxx

การแบ่งปันกาไรสุทธิ
- ส่วนของ บ.แม่
- ส่วนของ NCI

อัตราส่วน

บ.แม่ 100%
บ.ลูก 100%

เงินกองทุนกลุ่ม
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม

* บริษัทที่ ธปท. กาหนดให้จัดทางบการเงินรวม ได้แก่ บริษัทในกลุ่มทุกบริษัท ยกเว้น (1) ถือหุ้นน้อยกว่า 50% (2) บริษัทประกัน
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รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูก
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI)

แนวทางการคานวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

Basel II

ธพ./บริษัทแม่

บ. ลูก

Basel III

ธพ./บริษัทแม่

บ. ลูก
100%

งบเฉพาะ

งบเฉพาะ

งบเฉพาะ

70%

งบเฉพาะ

งบเฉพาะ

100%

งบการเงินรวมตาม ธปท.*
สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

อัตราส่วน

70%

งบเฉพาะ

30%

80%

20%

งบการเงินรวมตาม ธปท.*
สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ
……
NCI
……

เงินกองทุนกลุ่ม
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม

80%

……
NCI
……

อัตราส่วน

เงินกองทุนกลุ่ม
สินทรัพย์เสี่ยงกลุ่ม
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รายการส่วนได้เสียในบริษัทลูก
ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI)
งบเฉพาะบริษัทแม่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินลงทุนใน บ.ลูก ก
เงินลงทุนใน บ.ลูก ข
เงินลงทุนใน บ.ลูก ค

100
100
80
70

ทุน

1,000

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 130

งบเฉพาะบริษัทลูก ก *
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

ทุน 100

งบเฉพาะบริษัทลูก ข *
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

ทุน 100

แม่ 80
NCI 20

งบเฉพาะบริษัทลูก ค *
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

ทุน 100

* บริษัทที่ ธปท. กาหนดให้จัดทางบการเงินรวม

งบการเงินรวมตาม ธปท.

แม่ 70
NCI 30

ทุน

1,000

NCI

50

Basel II:
Basel III:
นับได้
นับได้
ทั้งจานวน
บางส่วน
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แนวทางการนับ NCI เป็น CET1 ของกลุ่ม
งบเฉพาะบริษัทแม่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การนับ NCI เป็น CET1 ของกลุ่มฯ

100

เงินลงทุนใน บ.ลูก ข
- CET1

หลักการ:

80

CET1

1,000

1. NCI ที่สามารถนับเป็น CET1 ของกลุ่มฯ ได้ (CET1 บ.ลูก)
= NCI บ.ลูก – รายการปรับ/หัก NCI บ.ลูก - ส่วนเกินฯ
= %NCI ลูก X (CET1 บ.ลูก ทั้งหมด – รายการปรับ/หัก CET1 บ.ลูก – minCET1 7%)

งบเฉพาะบริษัทลูก ข (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)

2. CET1 ของกลุ่มฯ
= CET1 บ.แม่ – รายการหัก/ปรับ CET1 บ.แม่ + CET1 บ.ลูก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

CET1 100
(สินทรัพย์ทั้งสิ้น 100)*

แม่
80
บุคคลภายนอก 20

งบรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แม่ 8

1. NCI ที่สามารถนับเป็น CET1 ของกลุ่มฯ ได้ (CET1 บ.ลูก)
= NCI ลูก – รายการหัก/ปรับของ NCI ลูก - ส่วนเกินฯ
= %NCI ลูก X (CET1 บ.ลูก ทั้งหมด – รายการปรับ/หัก CET1 บ.ลูก – minCET1 7%)

110

งบแม่ 100
งบลูก 10

วิธีการคานวณ: เพื่อลดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ

CET1
NCI

1,000
20

2. CET1 ของกลุ่มฯ

= CET1 บ.แม่ – รายการหัก/ปรับ รวม + CET1 บ.ลูก

NCI 2

* กาหนดให้สินทรัพย์เสี่ยง = 100
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แนวทางการนับ NCI เป็น CET1 ของกลุ่ม
งบเฉพาะบริษัทแม่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

100

เงินลงทุนใน บ.ลูก ข
- CET1

80

การนับ NCI เป็น CET1 ของกลุ่มฯ
หลักการ:

CET1

1,000

งบเฉพาะบริษัทลูก ข (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

CET1 100
(สินทรัพย์ทั้งสิ้น 100)*

แม่
80
บุคคลภายนอก 20

งบรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

110

งบแม่ 100
งบลูก 10
แม่ 8

NCI 2

* กาหนดให้สินทรัพย์เสี่ยง = 100

CET1
NCI

1,000
20

• NCI ที่สามารถนับเป็น CET1 ของกลุ่มฯ ได้ (CET1 บ.ลูก)
= NCI 20 – IA 2 – [%NCI 0.2 x (CET1 100 – IA 10 –
minCET1 7)]
= 1.4
• CET1 ของกลุ่มฯ
= CET1 บ.แม่ 1,000 – IA 100 – IA 8 + CET1 บ.ลูก 1.4
= 893.4

วิธีการคานวณ: เพื่อลดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ
• NCI ที่สามารถนับเป็น CET1 ของกลุ่มฯ ได้ (CET1 บ.ลูก)
= NCI 20 – IA 2 – [%NCI 0.2 x (CET1 100 – IA 10 –
minCET1 7)]
= 3.4
• CET1 ของกลุ่มฯ
= CET1 บ.แม่ 1,000 – IA 110 + CET1 บ.ลูก 3.4
= 893.4
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ส่วนที่ถือโดยบุคคลภายนอก

แนวทางการนับ NCI และ AT1 ของบริษัทลูกเป็น T1 ของกลุ่ม
งบเฉพาะบริษัทแม่

การนับรายการ NCI และ AT1 ของ บ.ลูก เป็น T1 ของกลุ่มฯ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 100

หลักการ:

เงินลงทุนใน บ.ลูก ข
- CET1
80

AT1
CET1

100
1,000

งบเฉพาะบริษัทลูก ข (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

AT1

0

CET1 100
(สินทรัพย์ทั้งสิ้น 100)*

แม่
80
บุคคลภายนอก 20

งบรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

110

งบแม่ 100
งบลูก 10
แม่ 8

NCI 2

* กาหนดให้สินทรัพย์เสี่ยง = 100

AT1
CET1
NCI

100
1,000
20

• NCI และ AT1 ของ บ.ลูก ที่สามารถนับเป็น AT1 ของกลุ่มฯ ได้ (AT1 บ.ลูก)
= T1 (20+0) – IA 2 – [%T1 0.2 x (T1 100 – IA 10 –
minT1 8.5)] – CET1 บ.ลูก 1.4
= 0.3
• T1 ของกลุ่มฯ
= CET1 ของกลุ่มฯ 893.4 + AT1 บ.แม่ 100 + AT1 บ.ลูก 0.3
= 993.7

วิธีการคานวณ: เพื่อลดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ

• NCI และ AT1 ของ บ.ลูก ที่สามารถนับเป็น AT1 ของกลุ่มฯ ได้ (AT1 บ.ลูก)
= T1 (20+0) – IA 2 – [%T1 0.2 x (T1 100 – IA 10 –
minT1 8.5)] – CET1 บ.ลูก 3.4
= 0.3
• T1 ของกลุ่มฯ
= CET1 ของกลุ่มฯ 893.4 + AT1 บ.แม่ 100 + AT1 บ.ลูก 0.3
= 993.7
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ส่วนที่ถือโดยบุคคลภายนอก

แนวทางการนับ NCI AT1 และ T2 ของบริษัทลูกเป็น TC ของกลุ่ม
งบเฉพาะบริษัทแม่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

100

เงินลงทุนใน บ.ลูก ข
- CET1
- T2

80
10

การนับรายการ NCI AT1 และ T2 ของ บ.ลูก เป็น TC ของกลุ่มฯ

หลักการ:
AT1
CET1

100
1,000

งบเฉพาะบริษัทลูก ข (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

T2

20

CET1 100
(สินทรัพย์เทั้งสิ้น 100)*

แม่
10
บุคคลภายนอก 10

แม่
80
บุคคลภายนอก 20

งบรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

110

งบแม่ 100
งบลูก 10
แม่ 8

NCI 2

* กาหนดให้สินทรัพย์เสี่ยง = 100

AT1
CET1
NCI
T2 จาก NCI

100
1,000
20
10

• NCI AT1 และ T2 ของ บ.ลูก ที่สามารถนับเป็น T2 ของกลุ่มฯ ได้ (T2 บ.ลูก)
= TC (20+0+10) – IA 2 – [%TC 0.25 x (TC 120 – IA 10 –
minTC 11)] – CET1 บ.ลูก 1.4 – AT1 บ.ลูก 0.3
= 1.55
• TC ของกลุ่มฯ
= T1 ของกลุ่มฯ 993.7 + T2 บ.แม่ 0 + T2 บ.ลูก 1.55
= 995.25

วิธีการคานวณ: เพื่อลดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ

• NCI AT1 และ T2 ของ บ.ลูก ที่สามารถนับเป็น T2 ของกลุ่มฯ ได้ (T2 บ.ลูก)
= TC (20+0+10) – IA 2 – [%TC 0.25 x (TC 120 – IA 10 –
minTC 11)] – CET1 บ.ลูก 3.4 – AT1 บ.ลูก 0.3
= 1.55
• TC ของกลุ่มฯ
= T1 ของกลุ่มฯ 993.7 + T2 บ.แม่ 0 + T2 บ.ลูก 1.55
= 995.25
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รายการเงินลงทุนในบริษัทลูกที่ไม่ได้จัดทางบการเงินรวม
เปลี่ยนจากวิธี Total Deduction เป็นวิธี Threshold Deduction*
กลุ่ม Full Conso

บริษัทนอกกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน/ธุรกิจสนับสนุน และมีอานาจควบคุม

ถือหุ้นเกิน 10%

บ.โฮลดิ้ง
51%

สง.
100%

AMC

BII
BIII

80%

75%

ลีสซิ่ง

เช่าซื้อ

ทางบรวม Full Conso

ทางบรวม Full Conso

100%

ประกัน

15%

40%

บล.

ประกัน

หัก T1,T2 @ 50%
Threshold Deduction

* ให้นับการถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อม แม้ว่าเงินลงทุนทางอ้อมจะไม่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมก็ตาม

25%

โรงแรม
(TDR)

15%

ข้อมูล
เครดิต

คิด RW
คิด RW
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แนวทางการคิด Threshold Deduction
ถือเกิน 10% ของหุ้นทีอ่ อก (Significant investment)
ส่วนที่เป็นหุ้นสามัญ

ให้คานวณหาผลรวมของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ไปเปรียบเทียบกับ Threshold

Threshold: 10% ของ net CET1 หลังรายการปรับ / หัก ทั้งหมด
ส่วนที่เกิน Threshold

ส่วนที่ไม่เกิน Threshold

ส่วนที่เป็น Add.T1 / T2

หัก CET1
คานวณ RW
Banking Book : SA (RW = 250%), IRB (RW > 250%)
Trading Book : Market Risk (RW > 250%)
หักเงินกองทุนเต็มจานวน
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3. ร่างแบบรายงานการดารงเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม Basel III

1

ลักษณะแบบรายงานและระยะเวลาการรายงาน
แบ่งออกเป็น 2 รายงานตามวิธีการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (เช่นเดียวกับ Basel II) ได้แก่
1. แบบรายงานการดารงเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ Basel III โดยวิธี SA
2. แบบรายงานการดารงเงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ Basel III โดยวิธี IRB

จัดส่งให้ธปท.
ภายใน 3 เดือน
หลังจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส

2

รูปแบบและช่องทางการส่งรายงาน
จัดทารายงานในรูป Excel File ตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มดารงเงินกองทุนตาม Basel III
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หลังจากนั้นจะเป็น Data set ซึ่งจะได้กาหนดต่อไป)
Download Source

Submit Channel

www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. >
แบบรายงานและเอกสารชี้แจง >
รายงานการกากับแบบรวมกลุ่ม >
...(เลือกรายงานที่ต้องการ)...

DMS Data Acquisition
โดยใช้ช่องทาง Extranet (https://webserv)
หัวข้อ Submit File/
รายการ Consolidated Supervision Report
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี SA
ตารางที่

อ้างอิงตาม
Basel II

ปรับปรุง
เพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสรุปภาพรวมเงินกองทุน
1. ข้อมูลทั่วไป



2. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง



3. องค์ประกอบของเงินกองทุน



3A. การคานวณรายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นองค์ประกอบ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน



4. สรุปสินทรัพย์เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแยกตาม
วิธีการคานวณ
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี SA
ตารางที่

ส่วนที่ 2 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
5. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง

อ้างอิงตาม
Basel II

ปรับปรุง
เพิ่มเติม



6A-6C. ลูกหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ



7. ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs)



8. ลูกหนี้สถาบันการเงิน



9. ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี SA
ตารางที่

อ้างอิงตาม
Basel II

ส่วนที่ 2 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
10. ลูกหนี้เอกชน



11. ลูกหนี้รายย่อย



12. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย



13. สินทรัพย์อื่น

ปรับปรุง
เพิ่มเติม



14A-14F. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ



15. ธุรกรรม First-to-default credit derivatives และ
Securitisation
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี SA
ตารางที่

อ้างอิงตาม
Basel II

ส่วนที่ 2 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
16. รายละเอียดจานวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่ใช่รายการ OTC Derivatives



17. รายละเอียดจานวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงินของรายการอนุพันธ์ทางการเงินที่คานวณโดยวิธี Original Exposure
แยกตามประเภทของอนุพันธ์ทางการเงินและอายุสัญญา



18. รายละเอียดจานวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงินของรายการอนุพันธ์ทางการเงินที่คานวณโดยวิธี Current Exposure
แยกตามประเภทของอนุพันธ์ทางการเงินและอายุสัญญา



ปรับปรุง
เพิ่มเติม
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี SA
ตารางที่

ส่วนที่ 3 สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด
19. สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด

อ้างอิงตาม
Basel II

ปรับปรุง
เพิ่มเติม



ส่วนที่ 4 มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ
20. Basic Indicator Approach: BIA



21. Standardised Approach: SA-OR



22. Alternative Standardised Approach: ASA
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี IRB
ตารางที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสรุปภาพรวมเงินกองทุน (ตารางที่ 1 – 4)
ส่วนที่ 2 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คานวณโดยวิธี SA สาหรับ
ฐานะที่ไม่มีนัยสาคัญ (ตารางที่ 5 – 18)

อ้างอิงตาม
SA Basel III/
IRB Basel II

ปรับปรุง
เพิ่มเติม

SA
SA

ส่วนที่ 3 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่คานวณโดยวิธี IRB
(1) Foundation-IRB Approach (วิธี FIRB):

19. ลูกหนี้ภาครัฐบาล

IRB

20A-20B. ลูกหนี้สถาบันการเงิน

IRB*

* ตารางไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ให้แยกบรรทัดรายงานสาหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายต้องเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ตามที่ ธปท. กาหนด
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รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี IRB
ตารางที่

อ้างอิงตาม
SA Basel III/
IRB Basel II

21A-21B. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน (ไม่รวมลูกหนี้ SME ที่จัดเป็นลูกหนี้
เอกชนและสินเชื่อกลุ่มพิเศษ)
22A-22B. สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยวิธี PD/LGD

IRB*

23A-23B. ลูกหนี้ SME ที่จัดเป็นลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

IRB

ปรับปรุง
เพิ่มเติม

IRB

(2) Advanced-IRB Approach (วิธี AIRB):

24. ลูกหนี้ภาครัฐบาล

IRB

25A-25B. ลูกหนี้สถาบันการเงิน

IRB*

* ตารางไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ให้แยกบรรทัดรายงานสาหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายต้องเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ตามที่ ธปท. กาหนด 10

รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี IRB
ตารางที่

อ้างอิงตาม
SA Basel III/
IRB Basel II

26A-26B. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน (ไม่รวมลูกหนี้ SME ที่จัดเป็นลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชนและสินเชื่อกลุ่มพิเศษ)
27A-27B. สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยวิธี PD/LGD

IRB*

28A-28B. ลูกหนี้ SME ที่จัดเป็นลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

IRB

ปรับปรุง
เพิ่มเติม

IRB

(3) IRB Approach (วิธี IRB):

29. IRB: สินเชื่อกลุ่มพิเศษ โดยวิธี Supervisory Slotting Criteria

IRB

30. IRB: สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

IRB

* ตารางไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ให้แยกบรรทัดรายงานสาหรับลูกหนี้ที่เข้าข่ายต้องเพิ่มค่าสหสัมพันธ์ตามที่ ธปท. กาหนด 11

รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี IRB
ตารางที่

อ้างอิงตาม
SA Basel III/
IRB Basel II

31. วงเงินหมุนเวียนรายย่อย

IRB

32. สินเชื่อรายย่อยอื่นที่ให้แก่บุคคลธรรมดา

IRB

33A-33C. สินเชื่อรายย่อยอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

IRB

ปรับปรุง
เพิ่มเติม

34. ฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน



35. สินทรัพย์อื่น



36. เงินสารองที่กันไว้ (Provisions) และความเสียหายทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึ้น (Expected Loss)

IRB
12

รายงานการดารงเงินกองทุนกลุ่มตาม Basel III โดยวิธี IRB
ตารางที่

อ้างอิงตาม
SA Basel III/
IRB Basel II

37. รายละเอียดจานวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่ใช่
รายการ OTC Derivatives และ Securitisation
38. รายละเอียดจานวนเงินตามสัญญาและมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงินของรายการอนุพันธ์ทางการเงินตามวิธี Current
Exposure แยกตามประเภทของอนุพันธ์ทางการเงินและอายุสัญญา
ส่วนที่ 4 สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด

IRB

ส่วนที่ 5 มูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

IRB

ส่วนที่ 6 การคานวณ Capital Floor

IRB

ปรับปรุง
เพิ่มเติม

IRB

IRB

13

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

14

ตารางที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

15

Tier 2
Additional Tier 1

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเงินกองทุน
องค์ประกอบของ CET1

รายการปรับ CET1

รายการหัก CET1

16

Tier 2
Additional Tier 1

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเงินกองทุน
องค์ประกอบของ CET1

รายการปรับ CET1

CF hedge ของบริษัทลูกที่รวมอยู่ใน NCI

รายการหัก CET1

แก้ไขจากกลุ่มธุรกิจฯ เป็น “ธพ.”

การถือตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนของ สง. อื่น
กลุ่มของตนเองและกลุ่มอื่น ทั้งทางตรงและอ้อม

กรอกข้อมูลเอง โดยเป็นผลลัพธ์จากตาราง
3A ข้อ 2 หลังพิจารณาทยอยหัก Surplus

นับรวมการถื
นับรวมการถื
อหุ้นทางอ้
อหุอ้นมทางอ้อม แม้จะ
แม้จะไม่ไม่แสดงในงบการเงิ
แสดงในงบการเงินรวมก็
นรวมก็ตาม
ตาม

กรณี VC ลงทุนเกิน 7 ปี

17

Tier 2

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเงินกองทุน
องค์ประกอบของ AT1

Common Equity

รายการหัก AT1

18

Tier 2

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเงินกองทุน
องค์ประกอบของ AT1

Common Equity

รายการหัก AT1
แก้ไขจากกลุ่มธุรกิจฯ เป็น “ธพ.”

นับรวมการถือหุ้นทางอ้อม แม้จะ
แม้
ะไม่แสดงในงบการเงิ
นรวมก็
ตาม
ไม่แจสดงในงบการเงิ
นรวมก็
ตาม

การถือตราสารที่นับเป็นเงินกองทุน
ของ สง. อื่น กลุ่มของตนเองและ
กลุ่มอื่น ทั้งทางตรงและอ้อม
กรอกข้อมูลเอง โดยเป็นผลลัพธ์จากตาราง
3A ข้อ 3 หลังพิจารณาทยอยหัก Surplus

19

Additional Tier 1

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเงินกองทุน
องค์ประกอบของ T2

Common Equity

รายการหัก T2

20

Additional Tier 1

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเงินกองทุน
องค์ประกอบของ T2

Common Equity

รายการหัก T2
แก้ไขจากกลุ่มธุรกิจฯ เป็น “ธพ.”

นับรวมการถือหุ้นทางอ้อม
แม้จะไม่แสดงในงบการเงินรวมก็ตาม

บริษัทนอกกลุ่ม Solo conso
ต้องได้รับอนุญาตในเกณฑ์การจัดชั้น
กันสารองก่อนนับเป็นเงินสารอง

กรอกข้อมูลเอง โดยเป็นผลลัพธ์จากตาราง
3A ข้อ 4 หลังพิจารณาทยอยหัก Surplus

การถือตราสารที่นับเป็นเงินกองทุน
ของ สง. อื่น กลุ่มของตนเองและ
กลุ่มอื่น ทั้งทางตรงและอ้อม

21

ตารางที่ 3A การคานวณรายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก

22

ตารางที่ 3A การคานวณรายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก

เฉพาะบริษัทที่มี NCI หรือบุคคลภายนอก
ถือหุ้น/ตราสารที่นับเป็นเงินกองทุน
โดยกรอกแยกเป็นรายบริษัท
เฉพาะบริษัทลูกที่เป็น “ธพ.” เท่านั้น

เข้าเงื่อนไขเป็น CET1 และถือโดย
NCI ที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

23

แนวทางการนับ NCI เป็น CET1 ของกลุ่ม
งบเฉพาะบริษัทแม่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

100

เงินลงทุนใน บ.ลูก ข
- CET1

80

การนับ NCI เป็น CET1 ของกลุ่มฯ
หลักการ:

CET1

1,000

งบเฉพาะบริษัทลูก ข (ธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10

CET1 100
(สินทรัพย์ทั้งสิ้น 100)*

แม่
80
บุคคลภายนอก 20

งบรวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

110

งบแม่ 100
งบลูก 10
แม่ 8

NCI 2

* กาหนดให้สินทรัพย์เสี่ยง = 100

CET1
NCI

1,000
20

• NCI ที่สามารถนับเป็น CET1 ของกลุ่มฯ ได้ (CET1 บ.ลูก)
= NCI 20 – IA 2 – [%NCI 0.2 x (CET1 100 – IA 10 –
minCET1 7)]
= 1.4
• CET1 ของกลุ่มฯ
= CET1 บ.แม่ 1,000 – IA 100 – IA 8 + CET1 บ.ลูก 1.4
= 893.4

วิธีการคานวณ: เพื่อลดความยุ่งยากในทางปฏิบตั ิ
• NCI ที่สามารถนับเป็น CET1 ของกลุ่มฯ ได้ (CET1 บ.ลูก)
= NCI 20 – IA 2 – [%NCI 0.2 x (CET1 100 – IA 10 –
minCET1 7)]
= 3.4
• CET1 ของกลุ่มฯ
= CET1 บ.แม่ 1,000 – IA 110 + CET1 บ.ลูก 3.4
= 893.4
24

ตารางที่ 3A การคานวณรายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก

25

ตารางที่ 3A การคานวณรายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอก

บริษัทลูกทุกแห่งที่ทา
งบการเงินรวมตาม ธปท.
รวมกรณี AT1 ของบริษัทลูก
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกด้วย

บริษัทลูกทุกแห่งที่ทา
งบการเงินรวมตาม ธปท.

รวมกรณี T2 ของบริษัทลูก
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกด้วย
26

งวดเวลาการนับรายการเข้าและหักออกจากเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
รายการ

ทันที

ทุกเดือน

ไตรมาส

งวด 6 เดือน

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
(1) รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมที่สามารถ
นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน



(2) ผลกาไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สาหรับการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
(2.1) ส่วนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทแม่
(2.2) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
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งวดเวลาการนับรายการเข้าและหักออกจากเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
รายการ

ทันที

(3) เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจาก 1.1.11.7 และ
1.1.11.8



(4) มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงที่นับเข้าเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงิน
ด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
(5) เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน



ทุกเดือน

ไตรมาส

งวด 6 เดือน
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งวดเวลาการนับรายการเข้าและหักออกจากเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
รายการ

ทันที

ทุกเดือน

ไตรมาส

งวด 6 เดือน

1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน


(1) รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอื หุ้นที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจาก 1.2.7.2 และ 1.2.7.3
(3) มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้อ
อนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน
(Bond/Equity derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลง
รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit derivatives)
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งวดเวลาการนับรายการเข้าและหักออกจากเงินกองทุนกลุ่มธุรกิจฯ
รายการ

ทันที

ทุกเดือน

ไตรมาส

งวด 6 เดือน

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2


(1) รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
อานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น
นอกจาก 2.9.2 และ 2.9.3
(3) มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงที่นับเข้าเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็นผู้ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินด้านตรา
สารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/Equity derivatives) และ
กรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต
(Credit derivatives)
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ตารางที่ 4 สรุปสินทรัพย์เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแยกตามวิธีการคานวณ

ความเสี่ยงด้านเครดิต – แบบรายงาน SA

ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจทางการเงิน
และสนับสนุน ซึ่งอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า
(ฝากกรอกจนกว่ารายงานความเสี่ยงด้านตลาด
จะมีการแก้ไขให้รองรับ RW 250%)
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ตารางที่ 4 สรุปสินทรัพย์เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแยกตามวิธีการคานวณ

ความเสี่ยงด้านเครดิต – แบบรายงาน IRB

ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจทางการเงิน
และสนับสนุน ซึ่งอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า
(ฝากกรอกจนกว่ารายงานความเสี่ยงด้านตลาด
จะมีการแก้ไขให้รองรับ RW 250%)
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ตารางที่ 4 สรุปสินทรัพย์เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแยกตามวิธีการคานวณ

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการคิดสัดส่วนการใช้วิธี IRB กับพอร์ตที่มีนัยสาคัญ
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจทางการเงิน
และสนับสนุน ซึ่งอยู่ในบัญชีเพื่อการค้า
(ฝากกรอกจนกว่ารายงานความเสี่ยงด้านตลาด
จะมีการแก้ไขให้รองรับ RW 250%)
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ตารางที่ 13 สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตสาหรับสินทรัพย์อนื่
RW 250%

RW (100/0.085)%
ทั้งทางตรงและอ้อม

RW 100%
RW 100%

RW 100%
(โดยให้รวมธุรกิจที่ VC
ลงทุนไม่เกิน 7 ปีด้วย)

RW 250%
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ตารางที่ 13 สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิตสาหรับสินทรัพย์อนื่

RW (100/0.085)%

RW (100/0.085)%
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ตารางที่ 34 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน

สามารถใช้รายไตรมาสแทนได้ แต่ให้ใช้อย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 34 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13
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ตารางที่ 34 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13
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ตารางที่ 34 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13
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ตารางที่ 34 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13

ใช้คาอธิบายรายการเช่นเดียวกับตาราง 13
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ตารางที่ 35 สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสาหรับสินทรัพย์อื่น

RW (100/0.085)%

RW (100/0.085)%
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ถาม – ตอบ
โปรดส่งความเห็นภายในวันศุกร์ 22 มี.ค. 56
Email: CS&FITeam@bot.or.th
โทรสาร 0-2283-5983
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