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อภิธานศัพท (Glossary) 

1. การกันเงินสํารอง 
 

การที่สถาบันการเงินเตรียมกันเงินไว เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิด
จากการดอยคาของสินทรัพยหรือจากสินทรัพยที่คาดวาจะเรยีกคืนไมได
ตามหลักเกณฑของ ธปท. 

2. การกํากับลูกหนี้รายใหญ 
 

การจํากัดการทําธุรกรรมของธนาคารพาณชิย ตอลูกหนี้ 1 ราย 
โดยการกําหนดสัดสวนการทําธุรกรรมตางๆ กับลูกหนี้เทียบเคียงกับ
เงินกองทุนของธนาคารพาณชิย ซ่ึงครอบคลุมถึง การใหสินเชื่อ 
ธุรกรรมคลายสินเชื่อ ลงทุนและกอภาระผกูพัน โดยนับรวมธุรกรรม
ดังกลาวทีก่ระทํากับผูเกี่ยวของกับลูกหนีด้วย เชน คูสมรส บุตร และ 
นิติบุคคลที่ลูกหนี้ลงทุนตั้งแตรอยละ 30 ของนิติบุคคลนั้นอีก 3 ทอด  

3. การบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ  
(Business Continuity 
Management: BCM/ 
Business Continuity 
Plan: BCP) 

แนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทํางานของ
ทั้งองคกรเพื่อใหมั่นใจวา ในกรณีที่มีเหตกุารณที่ทําใหการปฏิบัติงาน
ตามปกติตองหยุดชะงักลง โดยหนวยงานที่สําคัญ (Critical Business 
Functions) จะสามารถดําเนนิการไดอยางตอเนื่องหรือกลับมาดําเนนิการ
ในเวลาที่เหมาะสม 

4. ความเสี่ยงเฉพาะที่เกิด 
จากผูออกตราสารนั้นๆ
(Specific Risk) 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารทางการเงินที่
เกิดจากปจจัยเฉพาะจากผูออกตราสารนั้นๆ นอกเหนือจากปจจัย
โดยทั่วไป 

5. ความเสี่ยงดาน 
การปฏิบตัิการ 
(Operational Risk) 

ความเสี่ยงที่สถาบันการเงินอาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการขาด 
การกํากับดแูลกิจการทีด่ี หรือขาดธรรมาภบิาลในองคกร และการขาด 
การควบคุมที่ด ีโดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัตงิานภายใน คน 
ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผลกระทบตอฐานะการเงิน 
รายได เงนิกองทุน หรือช่ือเสียงของสถาบันการเงิน ทั้งนี ้ความเสี่ยง 
ดานปฏิบัติการนับรวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมายดวย 
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6. ความเสี่ยงดานตลาด 

(Market Risk) 

ความเสีย่งที่สถาบันการเงนิอาจไดรับความเสยีหายเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
มูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพนัที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
ของ  
1) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)  
2) ราคาตราสารทุน (Equity Price)  
3) อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) และ  
4) ราคาสินคาโภคภัณฑ (Commodity Price)   

7. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
(Liquidity Risk) 

 

ความเสี่ยงที่สถาบันการเงินอาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการไม
สามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา เนื่องจากไมสามารถ
เปลี่ยนสินทรพัยเปนเงินสดไดทันเวลา หรือไมสามารถจัดหาเงินทนุได
เพียงพอหรือสามารถจัดหาเงนิทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับ 
ที่ยอมรับได 

8. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ตลาดโดยทั่วไป  
(General Market Risk) 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารอางอิงที่เกิดจาก 
การเปลีย่นแปลงในปจจยัดานตลาดโดยทัว่ไป เชน ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 

9. เงินกองทุน เงินทุนที่สถาบันการเงินสามารถใชรองรับความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
จากการใหสินเชื่อ การลงทุนในสินทรัพย หรือการกอภาระผูกพัน 
ตาง ๆ โดยเงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทนุตองดํารง  
จะแบงไดเปน 2 สวน คือ เงนิกองทุนชั้นที ่1 ซ่ึงถือเปนเงินกองทุนหลัก 
และเงินกองทนุชั้นที่ 2 ซ่ึงถือเปนเงินกองทุนสวนเพิ่ม  

10. ธุรกรรมอนุพันธดาน
เครดิต  
(Credit Derivatives) 

 

ขอตกลงรับประกันความเสีย่งดานเครดิต ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ใชใน 
การโอนความเสี่ยงดานเครดติของสินทรัพยอางอิง โดยผูซ้ือประกัน
ความเสี่ยงจะไดรับชําระเงินหรือเงินชดเชยจากผูขายประกันหากเกิด
เหตุการณที่เกีย่วของกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูออก
สินทรัพยอางอิง (Credit Event) ตามที่กําหนดไวในสัญญา สวนผูขาย
ประกันจะไดรับผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมที่อางอิงกบัความเสี่ยง
ดานเครดิตของสินทรัพยอางอิงดังกลาว โดยมีรูปแบบการประกันที่
แตกตางกันขึน้อยูกับประเภท Credit Derivatives นั้น  
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11. ธุรกรรมการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitization) 

การที่ผูขายสินทรัพยทําการโอนสินทรัพยไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ  
และนิติบุคคลเฉพาะกิจออกหลักทรัพยขายแกผูลงทุน โดยกําหนดให
ผลประโยชนตอบแทนแกผูถือหลักทรัพยขึ้นอยูกับกระแสเงินสดที่
ไดรับจากสินทรัพยที่รับโอนมา 

12. ธุรกรรมเงินฝากหรือ 
เงินกูยืมท่ีมีอนุพันธทาง
การเงินแฝง 
(Structured Products) 

ธุรกรรมที่เกิดจากการผนวกเงินฝากหรือเงนิกูยืมกับอนุพนัธทางการเงนิ  

13. บัญชีเพื่อการคา  
(Trading book) 

บัญชีที่ประกอบดวยตราสารทางการเงินทีส่ถาบันการเงินถือครองไว 
โดยมีเจตนาเพือ่การคา (ถือไวในระยะสั้นโดยมีเจตนาเพือ่การขายตอ 
หรือเพื่อหาประโยชนจากการเปลีย่นแปลงของราคา หรือเพื่อหากําไรจาก
ความแตกตางของราคา) หรือเพื่อปองกันความเสี่ยงของฐานะอื่นๆใน
บัญชีเพื่อการคา โดยสถาบันการเงินจะมีการประเมินฐานะมูลคาปจจุบัน 
(Mark to Market) อยางสม่ําเสมอ  

14. บัญชีเพื่อการธนาคาร 
(Banking book) 

บัญชีที่ประกอบดวยตราสารทางการเงินหรอืธุรกรรมอื่นๆ ที่ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อการคา หรือที่สถาบันการเงินมีเจตนาตัง้แตแรกวาจะ 
ถือครองระยะยาว หรือถือจนครบกําหนดอายุ 

15. สินเชื่อสวนบคุคล 
ในความหมายการกํากับ
ของ ธปท. 

การใหกูยืมแกบุคคลธรรมดาโดยไมมวีัตถุประสงคเพื่อนาํไปใชใน 
การประกอบธรุกิจ และเปนการใหสินเชื่อที่ไมมีหลักประกัน รวมถึง
สินเชื่อเชาซ้ือและลิสซิ่งที่ไมใชรถยนตและรถจักรยานยนตแกลูกหนี้
ดวย 
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16. สินทรัพยจัดชัน้ 
 

สินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกจัดชั้นตามคุณภาพและความเสีย่งเพือ่
ประโยชนในการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และการคํานวณเงินกนั
สํารองเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากสินทรัพยดังกลาว โดย   
1) สินเชื่อจัดชัน้ใชระยะเวลาการคางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยกําหนด
ปจจัยในการกาํหนดชัน้คุณภาพ ซ่ึงแบงเปน 6 ระดับ คือ ช้ันปกติ  
กลาวถึงเปนพเิศษ  ต่ํากวามาตรฐาน  สงสยั  สงสัยจะสูญ และสูญ   
2) สินทรัพยอ่ืน เชน เงินลงทุนและอสังหาริมทรัพยรอการขายใหจดัชัน้
เปนชั้นสงสัยจะสูญเฉพาะสวนตางระหวางราคาตามบัญชีที่สูงกวา
มูลคาตลาดหรือมูลคายุติธรรม   
3) ภาระผูกพันจัดชั้นตามตวัลูกหนี ้

17. สินทรัพยสภาพคลอง 
(Liquid Assets) 

 

สินทรัพยที่ปราศจากภาระผกูพัน มีความเสี่ยงดานเครดติต่ํา และ
สามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดไดโดยตนทุนต่าํในระยะเวลาอันสั้น เชน 
หลักทรัพยรัฐบาลไทย พันธบัตร ธปท. เปนตน 

18. ปริมาณสินทรพัยเสี่ยง 

ดานเครดติ 

 

ปริมาณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณได มาจาก 2 สวน คือ  
1) สินทรัพยเสีย่ง คือ สินทรัพยที่ผานการคณูดวยน้ําหนกัความเสี่ยง 
ดานเครดิตของ เงินฝาก/เงินใหสินเชื่อ/เงนิลงทุน ตามประเภทของ
คูสัญญา  
2) ภาระผูกพันที่แปลงสภาพดวยคาแปลงสภาพ (Credit Conversion 
Factor : CCF) ใหมีมูลคาเทียบเทาสินทรัพยแลวจึงคูณดวยน้ําหนัก 
ความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อคํานวณเปนสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตอไป 

19. ปริมาณสินทรพัยเสี่ยง 
ดานตลาด 

ปริมาณสินทรัพยเสี่ยงดานตลาด มาจากการคํานวณตามวธีิการประเมิน
ความเสี่ยงดานตลาด ในแนวนโยบายการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาด 
ที่ครอบคลุมองคประกอบความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน 
อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินคาโภคภัณฑ 
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20. อนุพันธทางการเงิน 

(Financial Derivatives) 

ตราสารหลักทรัพยหรือสัญญาการเงนิที่มูลคาเปลีย่นแปลงไปตาม
สินทรัพยที่อางอิง อนุพันธทางการเงินมีดวยกันหลายประเภท เชน 
อนุพันธดานอตัราดอกเบี้ย อนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยน อนุพันธ 
ดานสินคาโภคภัณฑ อนุพันธดานตราสารทุน ดวยคุณสมบัติของ
อนุพันธทางการเงินที่กลาว ผูลงทุนจึงอาจใชอนุพันธทางการเงินเพื่อ
ประโยชนในการปองกัน หรือเพิ่มความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของสินทรัพยอางอิงทีถื่ออยูใน Portfolioได  

21. อัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง  
(BIS Ratio หรือ Capital 
Adequacy Ratio: CAR) 

เปนอัตราสวนเพื่อใชวดัความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบัน
การเงิน ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ ธปท.ใชในการกํากับดแูลความมั่นคง
ของสถาบันการเงิน เพื่อใหมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยง 
ดานเครดิต (Credit Risk) และดานตลาด (Market Risk) โดย 

       BIS Ratio =         เงินกองทุน x 100    . 
(สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต + สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด) 
ซ่ึงในปจจุบนั ธปท. ไดกําหนดระดับ BIS Ratio ขั้นต่ําสําหรับธนาคาร
พาณิชย ที่ 8.5% สําหรับสาขาธนาคารตางประเทศที่ 7.5% และสําหรับ
บริษัทเงินทุนที่ 8.0%   

 


