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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส. 9/2562
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชือ่ อื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1. เหตุผลในการออกประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้มี การก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารกากับ ดูแลสิ นเชื่ อเพื่ อ ที่ อยู่ อาศัย
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ควรจะปล่อยสินเชื่อหรือให้กู้ยืมแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเกินกว่าอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to value ratio - LTV ratio) ตามที่
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยก าหนด และต้ อ งเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษหากมี ก ารท าธุ ร กรรม
เกินกว่าอัตราส่วนที่กาหนด โดยจะต้องดารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ดี สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการทาธุรกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อหย่อนลง
เป็นเหตุให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเปราะบางยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ
(Credit underwriting standards) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการวางรากฐาน
วัฒนธรรมด้านสินเชื่อ (Credit culture) ที่ดี ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน ไม่ทาให้
เกิดการเก็งกาไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เกินพอดี ตลอดจนให้สถาบันการเงิน เฉพาะกิจตระหนักถึง
ความเป็น ไปได้แ ละผลกระทบจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อาจปรับลดลงได้ หากความต้องการซื้อ
ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าดไว้ อั น จะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของทุ ก ภาคส่ ว นและเอื้ อ ต่ อ การดู แ ล
เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน
โดยมีการออมบางส่วนก่อนการขอสินเชื่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจติดตามดูแลการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศั ยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องประกาศฉบั บ นี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเสริ ม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งและดูแลเสถียรภาพระบบการเงินอย่างยั่งยืน
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ออกหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามที่กาหนดในประกาศฉบับนี้
3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิ ส ลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพั ฒนาวิส าหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก
ให้ ย กเลิ ก ข้ อ I.8.1 - ข้ อ I.8.3 ในเอกสารแนบ 1 และข้ อ II.1.8.1 - ข้ อ II.1.8.3
ในเอกสารแนบ 11 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 9/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
5. เนื้อหา
5.1 คาจากัดความ
ในประกาศฉบับนี้
“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง ประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
“สิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ” หมายความว่า สินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
หรือกลุ่มบุคคล เพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย โดยมีที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น จานองเป็นหลักประกัน
ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ซื้อที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย
ซื้อห้องชุดในอาคารชุด หรือซื้ออาคารในลักษณะอื่นใดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อ
Refinance
“สินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ” หมายความว่า สินเชื่อที่ให้เพิ่มเติม
จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน (สินเชื่อ Top up)
“สินเชื่อเพื่อ Refinance” หมายความว่า สินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยเดิม
5.2 หลักเกณฑ์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ดีสาหรับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลให้ลูกหนี้มีการใช้สินเชื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เชิงปริมาณทั้งในส่วนของเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ
มูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) และการคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตเพื่อการดารงเงินกองทุน
ดังต่อไปนี้
5.2.1 การคานวณอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio)
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจคานวณโดยใช้เงินให้สินเชื่อ (L) หารด้วยมูลค่าหลักประกัน (V) ดังนี้
(1) เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ (Loan: L) หมายถึ ง ยอดเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ คงค้ า ง
รวมดอกเบี้ ย ค้ า งรั บ ของสิ น เชื่ อเพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย และสิน เชื่ ออื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ นเชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อาศัย
โดยไม่นับรวมสินเชื่อสาหรับชาระค่าเบี้ยประกันวินาศภัย สินเชื่อสาหรับชาระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบ
Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) 1 สิ น เชื่ อ ส าหรั บ ช าระค่ า เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต แบบ
Mortgage Level Term Assurance (MLTA)2 และสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่สถาบันการเงิน เฉพาะกิจสามารถแยกสินเชื่อดังกล่าวออกจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ได้อย่างชัดเจน โดยต้องมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับสินเชื่อ
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
(2) มูลค่าหลักประกัน (Value: V) ให้ใช้ราคาซื้อขายจริง ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ค่าตกแต่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยดังกล่าว
ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สินเชื่อเพื่อ Refinance หรือสินเชื่ออื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ภายหลังเพิ่มเติม ให้ใช้มูลค่าหลักประกันตามราคาประเมิน เมื่อมี
การพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อ Refinance หรือสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ในกรณี ที่ส ถาบันการเงิ น เฉพาะกิจ ให้สินเชื่อเพื่อ ปลู กสร้า งที่อ ยู่อาศัย
บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ ให้ใช้มูลค่าที่ดินหลักประกันตามราคาประเมิน รวมกับประมาณการ
ค่าก่อสร้างเมื่อมีการพิจารณาให้สินเชื่อ
5.2.2 เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio)
1 ประกันชีวิตแบบ Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) หมายความว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความ
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือจากสาเหตุอื่นตามที่กรมธรรม์กาหนด โดยบริษัทจะ
จ่ายชาระหนี้สินคงเหลือของผู้เอาประกันภัยเป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงตามงวดการผ่อนชาระ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับจานวนหนี้ที่เหลืออยู่
2 ประกั น ชี วิ ตแบบ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) หมายความว่ า กรมธรรม์ป ระกั นชี วิ ตที่ให้ความ
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือจากสาเหตุอื่นตามที่กรมธรรม์กาหนด โดยบริษัทจะ
จ่ายชาระแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยซึ่ง คงที่ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อหรือตลอดระยะเวลาทา
ประกันภัย
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การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ต้องมีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) ตามข้อ 5.2.1 ข้างต้น ไม่เกินเพดาน
ตามที่กาหนดในตารางนี้
ประเภททีอ่ ยู่อาศัย
กรณีมีมูลค่าหลักประกันต่ากว่า 10 ล้านบาท
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่ง
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่สอง
- ผ่อนชาระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- ผ่อนชาระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป
กรณีมีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งหรือสัญญาที่สอง
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป
กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ที่ปลอดภาระหนี้

เพดาน LTV
ratio
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 100

ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการพิจารณา
จานวนสัญญาสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดของลูกหนี้
5.2.3 การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตเพื่อการดารงเงินกองทุนสาหรับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชือ่ เพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับวิธี Standardised Approach
(วิธี SA) หรือวิธี Simplified Standardised Approach (วิธี SSA) ให้คานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
ดังนี้
(1) ส่วนที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ด้อยคุณภาพ3
(1.1) สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ข้อ (1.1.1) - (1.1.5) ดังต่อไปนี้ กาหนดน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 35
(1.1.1) เป็นสินเชื่อเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัยที่ลูกหนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้อยู่อาศัยเองเป็นหลัก
(1.1.2) เป็นสินเชื่อที่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รับจานองที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นห้องชุดนั้น เป็นประกันลาดับหนึ่ง

3

ให้อา้ งอิงคาจากัดความ “ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ” ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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(1.1.3) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รับจานองตามข้อ (1.1.2) นั้นต้องมีมูลค่าไม่ต่ากว่ายอดเงินให้สินเชื่อคงค้าง รวมดอกเบี้ยค้างรับ
(1.1.4) สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดตามแนวนโยบายว่าด้วยการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์
รอการขายที่ได้มาจากการชาระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(1.1.5) มี อั ต ราส่ ว นเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ต่ อ มู ล ค่ า หลั ก ประกั น
(LTV ratio) ตามข้อ 5.2.1 ข้างต้น ไม่เกินอัตราตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้
ประเภททีอ่ ยู่อาศัย
LTV ratio
กรณีมีมูลค่าหลักประกันต่ากว่า 10 ล้านบาท
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่ง
- ที่อยู่อาศัยแนวสูง (เช่น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)
ร้อยละ 90
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ (เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด)
ร้อยละ 95
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่สอง
- ผ่อนชาระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 90
- ผ่อนชาระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี
ร้อยละ 80
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป
ร้อยละ 70
กรณีมีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งหรือสัญญาที่สอง
ร้อยละ 80
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป
ร้อยละ 70
กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ที่ปลอดภาระหนี้
สินเชื่อที่มีมูลค่าหลักประกันต่ากว่า 10 ล้านบาท
ร้อยละ 95
สินเชื่อที่มีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ร้อยละ 80
(1.2) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1.1.1)
- (1.1.4) แต่มี LTV ratio เกิน กว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดตามที่ระบุในข้อ (1.1.5)
กาหนดน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 75
(1.3) สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ข้อหนึ่งข้อใดตาม (1.1.1) - (1.1.4) กาหนดน้าหนักความเสี่ยง ดังนี้
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(1.3.1) กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติลูกหนี้รายย่อย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4 กาหนดน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 75
(1.3.2) กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติลูกหนี้รายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4 กาหนดน้าหนักความเสี่ยงร้อยละ 100
(2) ส่วนที่เป็นสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ด้อยคุณภาพ3
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยกาหนดน้าหนักความเสี่ยงตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ โดยจัดเป็นลูกหนี้รายย่อยหรือลูกหนี้ธุรกิจเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5
ส่ว นที่เป็น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
3
เพื่อที่อยู่อาศั ยที่ด้อยคุณภาพ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ คานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดยใช้
น้ าหนั ก ความเสี่ ย งที่ ก าหนดตามประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ6
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย ให้ เ ที ย บเคี ย ง
การทาธุรกรรมทางการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม
6. บทเฉพาะกาล
6.1 สาหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลูกหนี้
ได้ ท าสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายที่ อ ยู่ อ าศั ย ก่ อ นวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2561 สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
ไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 และข้อ 5.2.2 นอกจากนี้ ให้สถาบันการเงิน เฉพาะกิจคานวณ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) จากยอดเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ

4

ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้วิธี SA ให้อ้างอิงตามข้อ I.7.1 ในเอกสารแนบ 1 หรือในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้
วิธี SSA ให้อ้างอิงตามข้อ II.1.7.1 ในเอกสารแนบ 11 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้าน
เครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5 ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้วิธี SA ให้อ้างอิงตาม ข้อ I.7. หรือข้อ I.6. ในเอกสารแนบ 1 และในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เลือกใช้วิธี SSA ให้อ้างอิงตาม ข้อ II.1.7 หรือข้อ II.1.6 ในเอกสารแนบ 11 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การ
คานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
6 ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้วิธี SA ให้อ้างอิงตามข้อ II. ในเอกสารแนบ 1 และในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้วิธี SSA
ให้อ้างอิงตามข้อ II.2. ในเอกสารแนบ 11 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
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ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย7 (Loan: L) หารด้วยราคาซื้อขายจริง (Value: V) ทั้งนี้ เงินให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกัน และในการกาหนดน้าหนักความเสี่ยง ให้มี LTV ratio
ไม่เกินตามที่กาหนดในตารางต่อไปนี้แทนข้อ 5.2.3 (1.1.5)
ประเภททีอ่ ยู่อาศัย
กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ากว่า 10 ล้านบาท
ที่อยู่อาศัยแนวสูง (เช่น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)
ที่อยู่อาศัยแนวราบ (เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด)
กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

LTV ratio
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 80

6.2 ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีความจาเป็นต้องดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ท าให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ที่ ก าหนดได้ หรื อ มี สิ น เชื่ อ สวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด้ มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้วก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยื่นเรื่ อง
ขอผ่อนผันต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
7. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสิ น เชื่ อ อื่ นที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ สิ นเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการทาสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ต้องรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในการคานวณ LTV ratio สาหรับ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ลูกหนี้ได้ทาสัญญาจะซื้อจะขายที่อยู่อาศัยที่ ทาก่อน
วันที่ 15 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบ
ตารางสรุปน้าหนักความเสี่ยงส้าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ส้าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เลือกใช้วิธี Standardised Approach (วิธี SA) หรือวิธี Simplified Standardised Approach (วิธี SSA)
ในการค้านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต
กรณีเป็นลูกหนีไม่ด้อยคุณภาพและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2.3 (1.1.1) – 5.2.3 (1.1.4) ทุกข้อ
ประเภทที่อยู่อาศัย

เพดาน LTV ratio

LTV ratio ส้าหรับค้านวณ
สินทรัพย์เสี่ยง

Risk weight (RW)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่ออืน่ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย

กรณีหลักประกันมีราคาซือขายต่้ากว่า 10 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึง่

ที่อยู่อาศัยแนวสูง ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 100 ที่อยู่อาศัยแนวราบ ไม่เกินร้อยละ 95
กรณี LTV ratio เกินที่กาหนดข้างต้น

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาทีส่ อง
- ผ่อนชาระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 90
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- ผ่อนชาระสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึ่งมาแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 80
น้อยกว่า 3 ปี
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป
ไม่เกินร้อยละ 70
กรณีหลักประกันมีราคาซือขายตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่หนึง่ หรือสัญญาที่สอง
ไม่เกินร้อยละ 80
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่สามเป็นต้นไป
ไม่เกินร้อยละ 70
กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิข์ องลูกหนีที่ปลอดภาระหนี
มูลค่าหลักประกันต่ากว่า 10 ล้านบาท
มูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ 100

1

ร้อยละ 35
ร้อยละ 75

ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 80

ร้อยละ 35

ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 80
ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 95
ไม่เกินร้อยละ 80
กรณี LTV ratio เกินที่กาหนดข้างต้น

ร้อยละ 35

(1) จัดเป็นลูกหนีร้ ายย่อย1 ร้อยละ 75
(2) ไม่จัดเป็นลูกหนี้รายย่อย
- ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ร้อยละ 100
- มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ จัดเป็นลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน ร้อยละ 20 – 150
(กรณีวิธี SA) และ ร้อยละ 100
(กรณีวิธี SSA)

ร้อยละ 35
ร้อยละ 75

ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้วิธี SA ให้อ้างอิงตามข้อ I.7.1 ในเอกสารแนบ 1 หรือในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลือกใช้วธิ ี SSA ให้อ้างอิงตามข้อ II.1.7.1 ในเอกสารแนบ 11 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคานวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

