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1 �������	ก���������������������ก������������� 	ก��!�� (Trading book) �������
��� 	ก��.��!�� (Banking book) 0 �����ก��!1��23 Gross Income ���� !1�2:� ;����< 
���ก	���2�	�������  

;����< =>��?@� A��0����B�����C�������ก���	ก���C� D���2>?@����������� 
��� 	ก��.��!�� (Banking book) ���������� 	ก��!�� (Trading book) 0����� �=� .�. 
	���	��!2�>=>�����ก�����ก�C:>�����F:������G0��ก���ก�H .�0. 2:���2�
=��ก�ก3IBก��ก1�ก���J��!2�>�A ������F������ก���1�������ก	�0C���� 	�	���� 
!2�>�A ������F���K	�A?����ก������  

2 F��0C��	ก����������������0 �ก��K@����ก����ก	�0C�0 F�	��1���F�>กM=>��K	� .�. 
��:� �	ก�����:����ก=C��กJ���	�A�0.�N0 �����O� Tier 2 �������������:����ก=C��A�>��
K	� .�. ��O�F�� A�>��?�1�>�=�ก��ก Gross income ���=��	�>: 

.�. A�>��?�1�F��0C��	ก�����:����ก=C��กJ���	�A�0.�N0 �����O� Tier 2 (�2>0���F��0C�
�	ก�����:��0 �ก����ก����ก	�0C�0 F�	��1���F�>กM=>��) =�ก��ก Gross income ��� 
��� 	���ก��O��	ก�����:����� 	�=����>�P@ �����0C�0 A���A�C�ก�����>�K	��������	ก����
��������������� (Source of fund) A:2�����������:��A1�=���=C��A�>������ �>:	�C��F
�=��1�>�=�ก��ก Gross income 

3 �����1�A:�A?����!C�>!�	�����U�ก G�V.C�ก���W��� ���!:�	�ก��AF>�X�����20��
!1��23������2ก��ก�����A���	ก�����:�����=��	�>:  

.�. A�>��?���A��!:�.��>���>�:�����ก�:�2D�������20����:����2ก��2�.���A��
�	ก�����:�� D���=� .�. �����3�2:����ก��=��	.C�ก��>������0 F�	��1�A:������=�ก��
A?����!C�>!�	�����U�ก =��	�A�G�V.C�ก���W��� =��	�1���!:�	�ก��AF>�X ��ก���� .�. 
�@������3�2�.0 �=>��A>A1�=��������ก�����A��!:�.��>���>�:�����ก�:�2���� 
A��.C�ก��F:�� Y ��:� 	�����A��D�����A��A:2�K	��	�!�!��� =��	A��A:2�K	������� 
0 �ก �2K�	�ก��.C�ก��>���ก�:�2 ��O�F�� P@ ��>� 	 .�. ���	ก2�.���A��!:�.��>���>�:��2�.
��2�.=�@ ����2 .�. F�	�?�	�Z���F�	�:��A> 1��A>	 (On consistency basis) ���	>	.����?@�
=��กก������=FC����O������กV3B	�กV� ��� 	�=�A�>��?F�2�A	���� 
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4 !:�����:������G0 ;!:�	�ก��AF>�X< ��ก�3������0 A�>��?�1�>�=�ก��ก Gross 
income 

!:�	�ก��AF>�XA�>��?�1�>�=�ก��ก Gross income �����ก�3F:	���� 
(1)   .�. ��O��J��1���!:�	�ก��AF>�X��กก��กJ���>������ก .�. 	� � (Inter-bank borrowing) 

��� 	���ก?�	2:���O�!:�.��>���>�:����� 	�=����>�P@ � Source of fund 
(2)   !:�	�ก��AF>�X0  .�. ���ก�กa���ก�Jก!��A1�=���ก��01�A����.C�ก��> F:�� Y  

���2�1����1���F:	�=�ก��ก�>A����ก�  
	�:����กa� =�ก��O�!:�	�ก��AF>�X0  .�. �:���0��Jก!�� ��:� ก�3 .�. �:�� 

!:�	�ก�A1�=�����a! =��	��>	�W��0��=��Jก!�� ��ก�3���ก�:�2 .�. �>:A�>��?�1�
!:�����:������>�=�ก��ก Gross income ��� ��� 	���ก��O�!:�����:����ก���1�������� 

5 G�V����G0������0  .�0. 	�C��F�=��1�>�=�ก��ก Gross income  G�V0  .�0. 	�C��F�=��1�>�=�ก��ก Gross income F�	��ก �2K�	�ก��ก�����>�P@ �  
Source of fund ��:� G�V.C�ก���W��� ���G�V0�	�?� � ��O�F�� �F:���>:�2>?@�
G�V>J�!:���� > 	�:����กa� G�V.C�ก���W��� ���G�V0�	�?� ��������G0 ��:� G�V0 �ก��
��กก���1�=�:��0����BA���	ก��K�� �>:	�C��F�=��1�>�=�ก��ก Gross income ����� 
�>:?�	2:���O�G�V0 �ก �2K�	�ก��ก�����>�P@ � Source of fund 

6 !:�����:��0  .�. �:���ก �2ก��������� SWIFT (��:� !:� Software ��O�F��) A�>��?
�1�>�=�ก Gross income ���=��	�>: 
 

�>:	�C��F�=� .�. �1�!:�����:���ก �2ก��������� SWIFT >�=�ก��ก Gross income 
��� 	���ก?�	2:���O�!:�����:����ก���1�������� 

7 ก�C:>!:�����:���:���:2�=����������:���	F������ ��:� G�V�������?Jก=�ก 3 0 �:����ก
ก��K��=��	�=���:�	A��=���>0����B �2>?@�!:�����:��!����:�� ��:� G�V>J�!:���� >!����:�� 
��O�F�� �����O�!:�����:����A��.C�ก�� Commercial banking ��:=��	�>:  

�>:	�C��F�=� .�. �1�!:�����:���:���:2�=��� ����:���	F������ ���!:�����:��!����:�� 
>�=�ก��ก Gross income ��� 	���ก?�	2:���O�!:�����:����ก���1�������� 

8 ���������!:�����:��0 �ก����กก��01�.C�ก��>���J� Paying agent ��:� .�. ��O�F�2�0�
�������:���	ก�����=��ก:�J�?�	=C��กJ� ��O�F�� .�0. 	�C��F�=��1�>�!1��23�� Gross 
income =��	�>: 

.�0. 	�C��F�=� .�. �1����������!:�����:����กก��01�.C�ก��> Paying agent  
>�!1��23 Gross income ��� 	���ก��O�������!:�.��>���> ���!:�����:����� 	�=����>�P@ �
������!:�.��>���>���� P@ ��ก����กก���1�����.C�ก��F�>�กF�K	� .�.  
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9 !:�����:����ก����>�B��a! ���!:�����:��0 �:���=�ก�� Credit bureau �1�>�=�ก��ก Gross 
income ���=��	�>:  

�>:	�C��F�=� .�. �1�!:�����:����ก����>�B��a!>�=�ก		ก��ก Gross income ��� 	���ก
��O�!:�����:����ก���1�������� A:2�!:�����:��0  .�. �1��:���=�ก�� Credit bureau D��>
ก��!��!:�����:�����ก�:�2ก���Jก!�� 	�CD�>�=�=�ก		ก��ก Gross income ��� ��� 	���ก .�. 
01�=���0 ������O�F�2ก�����ก���1�A:�!:�����:���� 

10 ��������ก!:���:�A?��0 K	� .�. !:�0 �	��? F�	��1�>�����2>��ก��!1��23 Gross 
income =��	�>: 

.�. �>:F�	�����2>��������ก!:���:�A?��0 K	� .�. ���!:�0 �	��?���ก�:�2��!1��23 
Gross income ��� 	���ก��O�������0 �>:����ก����กก���1��������F�>�กF�K	�.C�ก�� .�. 
 

11 ก1��� (K��0C�) ��กก��K���Jก=�� (��:� K���Jก=���=� AMC K	� .�.) �2>?@��Jก=�� 
NPL �1�>�����2>��ก��!1��23 Gross income =��	�>: 

.�. �>:F�	�����2> ก1��� (K��0C�) ��กก��K���Jก=����!1��23 Gross income 
��� 	���ก��O������� (=��	!:�����:��) 0 �>:����ก����กก���1��������F�>�กF� 
K	�.C�ก�� .�. 

12 �	ก���������กF�q2����0 		กD�����V�0���=��A��0����B�0� (TAMC) ����2>��O�
�������	ก���������� 	!1��23 Gross income ��2�=��	�>: 

�=� .�. ����2>�������	ก�������0Cก���ก����ก��!1��23 Gross income P@ ��2>?@�
�	ก���������กF�q2����0 		กD�� TAMC 

13 ������0  .�. ��������กก��K��0����BA���	ก��K�� D���J�P��	�:	���O��2� Y =��	
�������1������J�F�q2A����������� �Aก. (ก�3K���=� �Aก.) �������O���������ก��
!1��23 Gross income =��	�>:   

.�. �>:F�	�����2>ก1��� (K��0C�) ��กก��K��0����BA���	ก��K����!1��23  
Gross income ��� 	���ก��O������� (!:�����:��) 0 �>:����ก����กก���1��������F�>�กF�
K	�.C�ก�� .�. 

14 ก�3 .�. ����1�=�:���Jก=����O�=��AJ������2�F:>ก���1�������G��=��� ���ก������
��O�������0 �ก����ก=��AJ�������!�� .�. F�	��1�>�����2>��ก��!1��23 Gross 
income =��	�>: 

.�. �>:F�	�����2>������0 �ก����ก=��AJ�0 ������!����ก��!1��23 Gross income 
��� 	���ก��O����ก�����HV =��	���ก���>:�กF�	� � Y 

15 ก1��� (K��0C�) ��กก������!:�A��0����B���=��A��0��ก������ �2>?@�F��A��
	�C���.B0��ก������0 ��O�����F��F:������0H��O�������0 �=�����2>��ก��!1��23 
Gross income =��	�>: 

�=� .�. ����2>ก1��� (K��0C�) ��กก������!:���ก��!1��23 Gross income ��2�  
D�������3�2:�A��0����B���=��A��0��ก������ �2>0���F��A��	�C���.B���� Y ?Jก���	�J:
��A��.C�ก���� กa�=����ก1��� (K��0C�) ��กก������!:�����A��.C�ก������ 0����� =�ก 
.�. ���@�=��ก Conservative D�����ก1��� (K��0C�) ���ก�:�20����1��2�����A��.C�ก�� 
Trading and sales กaA�>��?01������:�ก�� 
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16 !:�����:���1�����!�A:2�0 �1�����ก��D���J�2:�!�K	� .�. ��:� !:�.��>���>H��  
!:�0���!:�����:��0Cก����0 �:������� 	ก���1�����!�ก���Jก=�� ��O�F�� �1�>�=�ก��ก 
Gross income ���=��	�>: P@ �!:�����:���� .�. ��O��J��������	�  

!:�����:���1�����!�?�	2:���O�!:�����:����ก���1�������� P@ � .�0. �>:	�C��F�=��1�>�=�ก
��ก Gross income 

17 ก�30  .�. �:������������=��Jก!�� ��� 	���ก�Jก!��?	�������ก�!�� 	� ATM ���2?JกF��
���� �F:�Jก!���>:�������������� .�. A�>��?�1�!:�����:����=�ก��ก Gross income ���
=��	�>: 

����������=��Jก!����ก�3�� ��O�!:�����:����ก���1�������� P@ � .�0.�>:	�C��F�=��1�>�
=�ก��ก Gross Income 

18 !2�>�A�=��0 	�J:��=2:���1�����!� �����F��!���F��ก����!��0C���F �����O�!:�����:��
��A��.C�ก�� Payment and settlement ��:=��	�>:  

!:�����:����=2:���1�����!������กก��0C���FK	�����!�����ก�:�2?�	2:���O�!:�����:�� 
��ก���1�������� P@ � .�0. �>:	�C��F�=��1�>�=�ก��ก Gross income  

19 �������2��0  .�. �:���=�ก������!����กก���1�A:�!����F��!���F0 =>�	��C =��	��F�
�!���F0 ������ก������AJ�=���=��ก: .�. �����O�!:�����:����A��.C�ก�� Payment and 
settlement ��:=��	�>: 

!:�����:��0 ��O��������2�����ก�:�2?�	2:���O�!:�����:����ก���1�������� P@ � .�0.  
�>:	�C��F�=��1�>�=�ก��ก Gross income 

20 ����0  .�. �:��!������=��	�=�A:2���ก���Jก!����F��!���FK	� .�. F�>��� 	��K0 
ก1�=����D���ก�>A:��A��>ก��K�� D�� .�. ���:��!��D���!���F����K	��Jก!�� 
(Cash back) ��:� �J���F� 10,000 ��0 K@���� .�. ��!�������=� 1% K	��	����ก�:�2��
�	�����?���� ��O�F�� �����O�!:�����:����A��.C�ก�� Retail banking ��:=��	�>:  

����0  .�. �:��!��=��	�=�A:2���ก���Jก!����F��!���F���ก�:�2?�	2:���O�!:�����:���� 
ก���1�������� (����G0���ก��A:��A��>ก��K��) P@ � .�0. �>:	�C��F�=��1�>�=�ก��ก 
Gross income  

ก��-������/�$�'�!�ก -��% �& SA-OR 
21 F�2	�:��.C�ก��>0 �������G0A��.C�ก��D�������3���ก����G0�Jก!�� (����=�: / ���

�:	�) 
(1) ก���=����ก��A����� 	���G����Jก���  �����3�F�>����G0�Jก!�� D����:��Jก!��

		ก��O� 2 ����G0 ����ก: �Jก=������=�: ����Jก=������:	� F�>!1�����>��
���ก�H .�0. 2:���2�=��ก�ก3IBก��!1��23A��0����B�A �������!���FA1�=���
.��!����3���B D�� Standardised Approach (2�. SA) ��� Internal Ratings-Based 
Approach (2�. IRB) 0����� ?����O��Jก=������=�: �=��������A��.C�ก�� Commercial 
banking ���?����O��Jก=������:	� �=��������A��.C�ก�� Retail banking  

(2) ก����O����=���P��	K��=�:2���0C� (Brokerage)  �����3�F�>����G0�Jก!��  
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D����:��Jก!��		ก��O� 2 ����G0 ����ก: �Jก!������=�: ����Jก!������:	� 
(��:����2ก��K�	 (1)) 0����� ?����O��Jก!������:	� �=��������A��.C�ก�� Retail 
brokerage ���?����O��Jก!������=�: �=��������A��.C�ก�� Trading and sales  

22 F�2	�:��.C�ก��>0 �������G0A��.C�ก��D�������3���ก����G0.C�ก��> D���>:!1��@�
2:� ��O��Jก!������:	�=��	����=�:  

(1) ก���=����ก��D	���������1�������  ?����O�.C�ก��>0 �ก��K@��G���� .�.���2ก��
���������0H (0���ก�3A�K����2ก�����F:��A�K�) �=������O�A��.C�ก�� Retail 
banking �F:=�ก��O�.C�ก��>0 �ก��K@����=2:�� .�. =��	��=2:������0H P@ ���F�	�>
ก��D	����� / �1��������:���!��	K:��ก��� �=��������A��.C�ก�� Payment and 
settlement 

(2) .C�ก��>0 �ก �2K�	�ก��ก�����ก������ underwriting �=��������A��.C�ก�� 
Corporate finance 0���=>� �2>0���ก�3 Firm underwriting ��� Best effort 

(3) ก��P��	K��A��0����B0��ก������ (��:� F��A��=�� F��A��0C� F��A��	�C���.B 
����F��F:������0H ���A��!��DG!G�3IB ��O�F��) �� Trading book �=�������� 
A��.C�ก�� Trading and sales 

(4) ก���=����ก�����ก�กa�����F�>F�q2����, ���ก��������a!!��, ���ก�����P��	 / K�� Draft, 
�1�=�:����a!����0�� �����a! �=��������A��.C�ก�� Payment and settlement 

(5) ก���=����ก��0��ก�������ก:�Jก!�� (0�������=�: �������:	�) ��:� !:�.��>���> 
ก���=����ก�� ATM !:�.��>���>�ก �2ก����������U�ก ��O�F�� �=�������� 
A��.C�ก�� Retail banking 

(6) ก����O�F�2�0��1�=�:�� (Selling agent) F��A��0C� F��A��=�� ���=�:2���0C�
�=��������A��.C�ก�� Retail brokerage  

(7) ก����O� Dealer =�:2���0C� ���F��A��=�� �=��������A��.C�ก�� Trading and 
sales  
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23 =�ก .�. >.C�ก��>0 �������G0�>:��� .�.A�>��?���CA��.C�ก��D�������3�2:� 
�ก �2K�	�=��	A���A�C�ก���=����ก������A��.C�ก������ Y ���=��	�>: 

��ก�30  .�. �>:A�>��?���.C�ก��>�������G0����A��.C�ก��=�@ �A��.C�ก������� 
.�. A�>��?�����3�2:�.C�ก��>���ก�:�2�ก �2K�	� =��	A���A�C�ก���=����ก���� 
A��.C�ก���� D����:�ก�������3�		ก��O� 2 ก�3 �����  
(1) .C�ก��>0 �������A��.C�ก��=��ก�>:��� �F:A���A�C�.C�ก��>	� � Y                      

��A��.C�ก��=��ก �=� .�. ���.C�ก��>���ก�:�2����A��.C�ก��=��ก0 .C�ก��>����
�:2�A���A�C�  

(2) .C�ก��>0 �>:A�>��?����=�	�J:��A��.C�ก������G0������G0=�@ ���� �=� .�.     
���.C�ก��>��������A��.C�ก��0 >!:�!�0 !2�>�A �� (!:� β)  AJ�AC�  

0����� .�. ��F�	�>=��ก�ก3IB0 ��O������กV3B	�กV� ���F�	��Z���F�	�:��A> 1��A>	  
(On consistency basis) F�>=��ก�ก3IBก���������G0A��.C�ก�� F�>�	กA����� 4  
K	����ก�H .�0. 0  A�A. 95/2551 

24 ��������กก���=����ก���������A���A�C��ก:�C!!�	� � .�. !2��������A��.C�ก���� 
��:� Payment services, Legal services, Compliance services, Management services 
��O�F��  

�=� .�. �����3�2:���������กก���=����ก���������A���A�C��ก:�C!!�	� ��ก �2K�	� 
ก��A��.C�ก������O�=��ก ��:� �ก �2ก��ก��D	���������1��������=��������A��.C�ก�� 
Payment and settlement ��O�F�� ��ก�30 �>:A�>��?�������A��.C�ก��0 �ก �2K�	��� Y 
��� ��:� ��������กก���=����ก������������ก������ �������ก1�ก���J��ก���Z���F�F�>
กM=>�� (Compliance) ���F�2�A	�G���� ��O�F�� �=��������A��.C�ก�� Agency 
services 
 

Corporate finance 

25 !:�.��>���>��ก����O�F�2�0����ก���=��J�กJ�ก���J��=�กJ����กJ���>����ก�� �������A��
.C�ก�� Corporate finance =��	 Agency services  

�=� .�. ���������!:�.��>���>��ก����O�F�2�0����ก����ก��กJ���>�������ก�:�2����
A��.C�ก�� Corporate finance D��?�	2:���O���������กก����O�0 ��@กV�0��ก������ 
(Advisory services) 
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26 Underwriting > 2 ����G0 !�	 Firm underwriting ก�� Best effort D��!2�>�FกF:��
��=2:�� Firm underwriting ก�� Best effort 	�J:0 !2�>�������	���ก�����P��	
=��ก0����B0 �=��	��กก���1�=�:���>:=>� ��ก�3 Best effort .�. �>:F�	��������	�
���P��	=��ก0����B0 �=��	��กก���1�=�:���>:=>� ��K3�0  Firm underwriting .�. 
F�	����P��	0 �=��	0���=>� .�. �@��=a�!2�2:� Best effort �:���>!2�>�A ������
�Z���F�ก��F 1�ก2:� Firm underwriting �@��>:!2���� Best effort ����A��.C�ก�� 
Corporate finance �=>�	�ก�� Firm underwriting ��ก�3�� .�0. >!2�>�=a�	�:���� 
 

�=� .�. �����������ก Underwriting 0���A	�����G0����A��.C�ก�� Corporate finance 
������>:2:�����O� Firm underwriting =��	 Best effort F:��กa>ก���2�ก�����K���F	�
��ก������1�=�:��=��ก0����B0 �=>�	�ก�� ������� !2�>�A �������Z���F�ก���@�!2�
�=>�	�ก�� �>�2:�!2�>�A �������!���FA1�=��� Firm underwriting ��AJ�ก2:� Best effort  

Trading and sales 

27 Trading book !�	 ���ก��0 	�J:�� Trading portfolio �0:����� D��������0 �ก��K@����ก
���ก�����ก�:�2���	�J:�� Trading and sales A:2� AFS, HTM !�	 ���ก��0 	�J:�� 
Banking book D��������0 �ก����ก���ก�����ก�:�2���	�J:�� Commercial banking  
��:=��	�>:  

�=� .�. 	���	��ก�����ก�C:>����F:�� Y ��ก���ก�H .�0. 2:���2�=��ก�ก3IBก��ก1�ก��
�J��!2�>�A ������F������ก���1�������ก	�0C���� 	�	����!2�>�A ������F���K	�
A?����ก������ P@ �=�ก��O��������	ก���������������� �2>0���ก1��� (K��0C�) ��ก 
ก��K���������>��>J�!:��CF�.��>K	������� Trading book �=��������A��.C�ก�� 
Trading and sales A:2��������	ก���������������� �2>0���ก1��� (K��0C�) ��กก��K��
�������>��>J�!:��CF�.��>K	�.C�ก��>���2��F����F��F:������0H���A��!��DG!G�3IB
K	������� Banking book �=��������A��.C�ก�� Commercial banking  
 

28 ���������!:�����:���	ก���� ��������������ก.C�ก��> Reverse repo / Repo !2����
����A��.C�ก�� Trading and sales =��	 Commercial banking   

�=� .�. ���������0 �ก����กก��01�.C�ก��> Reverse Repo / Repo 0���=>�����A��.C�ก�� 
Trading and sales 

29 �	ก�����:��0 �ก����กก��กJ���>������ก���V�0�>:�������A��.C�ก�� Trading and sales 
=��	 Commercial banking   

�=� .�. �����3�2:��1� Source of fund ��กก��กJ���>����P@ �>F��0C��	ก�����:�����ก�:�2 
�����A���A�C��=��ก����������A��.C�ก���� กa�=������O�F��0C��	ก�����:��K	� 
A��.C�ก������ 
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30 �	ก�����:��0 �ก����กก��01�A����	�C���.B��� 	ก���|	�ก��!2�>�A �� ��:� Interest rate 
swap ��O�F�� �������A��.C�ก�� Trading and sales ��:=��	�>: 

�=� .�. �����3�2:�A����	�C���.B0 �����O��!�� 	�>�	�|	�ก��!2�>�A �� ���� ��O��!�� 	�>�	
0��ก������0 ���	�J:�� Trading book =��	 Banking book  
- ?����O�ก���|	�ก��!2�>�A �������� Trading book P@ ��2>?@�ก��01�.C�ก��>

���ก�:�2��� 	�Jก!�� �=��������A��.C�ก�� Trading and sales 
?����O�ก���|	�ก��!2�>�A ��K	������� Banking book �=� .�. �����3�2:���O� 
ก���|	�ก��!2�>�A ��0 �ก����ก Portfolio A����� 	�Jก=������=�:=��	����:	� ?����O�
�Jก=������=�: �=��������A��.C�ก�� Commercial banking �F:=�ก��O��Jก=������:	� 
�=��������A��.C�ก�� Retail banking 

31 �	ก���������ก.C�ก��>��=2:�� .�. ���F������� ����G0����U�ก �����=�A����� 	 ����
���U�ก �������กJ���> ���F:	����!2��������A��.C�ก���� 

- �	ก���������ก�����=�A����� 	��=2:�� .�.  
- �	ก���������กก��U�ก������=2:�� .�.  
- �	ก�������K	�����U�กก���A���2������G0>�	ก����0  .�.�1���U�ก�2�

ก��A?����ก������	� � Y 0 �>:���	�J:������0H�0� =��	A�K�F:������0H
�1���U�ก�2�ก��A?����ก������	� � Y 0 �>:���	�J:������0H�0� =��	����0H
���2ก��A�K� ��� 	������D���B��ก��=�ก������=2:��ก�� 

�=� .�. �����3�2:�ก��01�.C�ก��>��=2:�� .�. ���F����������ก�:�2��O������ 	
2�F?C���A�!B�� =�ก01���� 	���=��AG��!�:	�K	� .�. �	� �=��������A��.C�ก�� 
Trading and sales �F:=�ก��O�ก��01���� 	A���A�C�.C�ก�� Commercial banking  
�=��������A��.C�ก�� Commercial banking 

32 �	ก�����:��0 �ก����ก�������U�กก���A���2������G0>�	ก����0  .�. ���U�ก��ก
A?����ก������	� � Y ��F:������0H ��� 	������D���B��ก��=�ก������=2:��ก�� 
���F:	����!2��������A��.C�ก���� 

- �	ก�����:��0 �ก����กก��กJ���>������=2:�� .�.  
- �	ก�����:��0 �ก����กก�����U�ก������ก .�. 	� �  

�=� .�. �����3�2:��1� Source of fund ��ก�����������U�กก���A���2��P@ �>F��0C���ก
�	ก�����:��F�>0 ����กF�2	�:�������A���A�C��=��ก����������A��.C�ก���� กa�=������
��O�F��0C��	ก�����:��K	�A��.C�ก������ Y 

33 ก1��� (K��0C�) 0 �ก����กก��P��	K������F��F:������0H �=�������� Business line ��  �=� .�. ���A��ก1��� (K��0C�) ��กก��P��	K������F��F:������0H��A��.C�ก��F:�� Y 
F�>����G0K	�.C�ก��> ���F:	���� 
(1) .C�ก��>P��	K������F��} K	�=�:2���� Treasury �=��������A��.C�ก�� Trading 
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and sales  
(2) .C�ก��>����G0 Trade finance ��:� L/C, T/R ��O�F�� �=������3�F�>����G0 

K	��Jก!�� =�ก��O��Jก!������:	��=��������A��.C�ก�� Retail banking ���=�ก��O�
�Jก!������=�:�=��������A��.C�ก�� Commercial banking 0����� =�ก .�. ���@�=��ก 
Conservative D�����ก1��� (K��0C�) 0����1��2���ก.C�ก��>����G0������ 
A��.C�ก�� Commercial banking กaA�>��?01������:�ก�� 

(3) .C�ก��>��ก��� ������F��} 0  Counter =��	 Booth K	� .�. �=��������A��.C�ก�� 
Retail banking  

0����� ��ก�30  .�. �>:A�>��?�1���ก����G0.C�ก��>F�>������	��K���F�����  
�=� .�. ���ก1��� (K��0C�) ��กก����ก��� ������F��F:������0H0���=>����� 
A��.C�ก�� Trading and sales   

Retail banking 

34 �	ก�����:��0 �ก����ก��������U�กK	��Jก!�� Corporate �������A��.C�ก��Retail 
banking =��	 Commercial Banking 

�=� .�. �����3�2:��1� Source of fund ��ก��������U�กK	��Jก!�� Corporate P@ �>F��0C�
��O��	ก�����:�����ก�:�2 �����A���A�C��=��ก����������A��.C�ก���� กa�=��������O�
F��0C��	ก�����:��K	�A��.C�ก������ Y 

35 ������!:�.��>���>��ก���ก�����F:	���� �������A��.C�ก�� Retail banking ��:
=��	�>: 
(1) !:���กV���������U�ก0 �Jก!��K��ก��F��F:	ก�� .�. ����	�!��=��	F 1�ก2:��ก3IB

0 ก1�=�� 
(2) ������!:�.��>���>0 ��������กก��U�ก / ?	�����K	���������U�กAกC�����F��

F:������0H 
(3) !:���กV���������U�ก����F��F:������0H0Cก����G0 0���0 ��O� Resident account / 

Non- resident account ก�30 >�	�!��=��	�������W� �F:	���	�F 1�ก2:�0  .�. ���
ก1�=���2� 

�=� .�. ���������!:�.��>���>0 �ก �2K�	�ก����������U�ก0���=>�����A��.C�ก�� Retail 
banking (D���>:F�	�!1��@�2:���O�����K	��Jก!������=�:=��	����:	�) 
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(4) !:�.��>���>�ก �2ก��ก������	��	��������������A>C�!J:U�ก (Statement / 
pass-confirm fee) 

36 ������!:�.��>���>��กก���=����ก��F:	���� �=�����A��.C�ก��	���  
(1) ก���=����ก�� Auto credit  
(2) ก���=����ก�� Pay roll  
(3) ก���=����ก�� Direct debit / Direct credit  
(4) ก���=����ก��������ก��D	������K�������Jก!��F�>!1�A� �K	�ก	�0C�F:�� Y  

��� 	���ก������!:�.��>���>F�>0  .�. �กF�2	�:��>������ก �2K�	�ก��ก���=����ก��D	�
����F�>!1�A� �K	��Jก!�� ������� .�. ��F�	���ก�����3������ =�ก��O���������กก��D	�
������=2:������G���� .�. ���2ก�����G��������0H �=� .�. �������A��.C�ก�� 
Retail banking �F:=�ก��O�ก��D	�������=2:�� .�. =��	��=2:������0H �=��������
A��.C�ก�� Payment and settlement 	�:����กa� =�ก .�. ���@�=��ก Conservative D�����
������0����1��2�����A��.C�ก�� Payment and settlement กaA�>��?01������:�ก�� 

37 ������!:�.��>���>0 �ก����กก���=����ก����F��!���F���F:	�����������A��.C�ก��
	��� 
(1) ������!:�.��>���>0  .�. ���ก�กa���ก�Jก!�� ��:� !:�.��>���>�����กก���1���

=���:���� ก��		ก��F��=>:ก�3��F�=��=��	�1��C� ��O�F�� 
(2) ������!:�.��>���>0  .�.���ก�กa���ก����!�� ��:� !:�.��>���>�����กก��

���ก��D~V3�-ก��A:��A��>ก��K���:2>ก������!�� ��O�F�� 
(3) ������!:�.��>���>��ก�30 �Jก!����F��!���FK	� .�. ���>�������ก���1���!:�

A��!��������ก���:���!�� 	� EDC 

������!:�.��>���>��กก���=����ก����F��!���F0 ���ก�กa���ก�Jก!��F�>K�	 (1)  
�=� .�.�������A��.C�ก�� Retail banking ��� 	���ก��O���������กก���=����ก����F�
�!���F (Card services) A:2�������!:�.��>���>0 ���ก�กa���ก����!��F�>K�	 (2) ���� 
	�CD�>�=��������A��.C�ก�� Retail banking ��:����2ก�� ��� 	���ก ��กV3�K	�.C�ก��>
�:2�A���A�C��=��ก����������ก.C�ก��>��F��!���F 	�:����กa� .�0. �>:	�C��F�=� .�.  
�1�!:�����:����ก����>�BD~V3� ���!:�����:����กก��A:��A��>ก��K��=�ก		ก��ก  
Gross income ��� 	���ก��O�!:�����:����ก���1�������� A1�=���!:�.��>���>���0 ��� 
��กก�����ก���:���!�� 	� EDC F�>K�	 (3) ���� =�ก .�. A�>��?��:�A:2�������
		ก��O� 2 A:2� ����ก: 1) A:2�0 ��O�������ก�������F��!���FK	� .�. ��ก����!��  
�=��������A��.C�ก�� Retail banking ��� 	���ก��O�������!:�.��>���>0  .�. ������ 
��กก�������F��!���F��� 2) A:2�0 ��O���������กก���J���F��:���!�� 	��J���F�K	� .�. 
�=��������A��.C�ก�� Payment and settlement ��� 	���ก��O�.C�ก��>0 F�	��:������ 
ก���1�������K��> .�. 0����� ��ก�30  .�. �>:A�>��?��:�A:2�K	�������F�>K�	 (3)  
0 ก�:�2K���F�� �=� .�. ���������0���=>�����A��.C�ก�� Payment and settlement  
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38 ������!:�.��>���>0 �ก����กก���=����ก��F�>F�2	�:��F:	�����������A��.C�ก�� 
Retail banking ��:=��	�>: 
(1) !:�.��>���>��ก�K�� / �����0  .�. ���ก�กa���ก�Jก!���J�?�	��F� ATM 
(2) !:�.��>���>�����กก���=����ก��D	�����D���:�� ATM (=��	�:	�0�� 

Electronics 	� �����กV3����2ก��) 

�=� .�. ���A��������!:�.��>���>��กก���=����ก�� ATM ����A��.C�ก��F:�� Y �����
������!:�.��>���>��ก�K�� / �����F�>F�2	�:��K�	 (1) �=�����A��.C�ก�� Retail banking 
��� 	���ก��O�������!:�.��>���>0 �ก����กก���=����ก����F� ATM A:2���������ก 
ก���=����ก��D	�����F�>K�	 (2) ���� =�ก��O�ก��D	�������=2:������0 �ก��K@��G���� 
.�. ���2ก�� ���G��������0H �=��������A��.C�ก�� Retail banking �F:=�ก��O� 
ก��D	�������=2:������F:�� .�. =��	��=2:������0H �=��������A��.C�ก�� Payment 
and settlement 

39 ������0 �ก����กก���=����ก�� Download ��:� K	 Statement, Telefax ��O�F�� �������
A��.C�ก�� Retail banking ��:=��	�>: 
  

�=� .�. �����������กก���=����ก�� Download ���ก�:�2����A��.C�ก�� Retail banking 
��� 	���ก��O�������!:�.��>���>0 �ก �2K�	�ก����������U�ก 

40 ก�����ก������ Internet banking ����>:>ก�����C�2���=��ก�ก3IB2:� !2����	�J:��A��
.C�ก���� P@ �=�ก������A>�	�2:� ก���=����ก������O�ก���=����ก��0��ก�������ก:
�Jก!��กa��?Jก���	�J:��A�� Retail banking �F:�>� 	�����3���กV3�ก���=����ก�� P@ ���
>��A:2�K	�ก��D	�����������K	�F��	� =��	�C!!�	� �F:�� .�. ��2� ���ก����!2�
��?Jก��ก�����A�� Payment and settlement  ��2�=��	�>: K�	A�C���ก�����A��.C�ก��
��!2���O�	�:���� 
 

�=� .�. �����3���ก��กV3�K	�ก���=����ก�� Internet banking 2:�A���A�C��=��ก��
��������A��.C�ก���� กa�=������O�����������A��.C�ก������ ��:� A���A�C�ก���=����ก��
����ก��D	�������=2:�� .�. �=��������A��.C�ก�� Payment and settlement =��	=�ก
A���A�C�ก���=����ก��D	�������=2:������G���� .�. ���2ก�� ���G��������0H  
กa�=��������A��.C�ก�� Retail banking ��O�F�� 

41 ������!:�.��>���>��กก���=�!1���@กV�����ก����0C���� Asset management �ก:
�Jก!������:	�0 >�	�����������AJ� �������A��.C�ก�� Retail banking ��:=��	�>:  

�=� .�. ���������!:�.��>���>��กก���=�!1���@กV�����ก����0C��ก:�Jก!������:	� 
����A��.C�ก�� Retail banking A:2���������กก��������=��ก����0C��=�ก���Jก!�� 
����:	��=��������A��.C�ก�� Asset management 

42 ��������กก�����ก�����������>�B�� 	�Jก!������a!K	� .�. ���A:���a!�=��ก:����=��0��
ก��!���������A��.C�ก�� Commercial banking =��	 Payment and settlement  
 

�=� .�. �����������กก�����ก�����������>�B�� 	�Jก!������a!���A:���a!�=�����=��0�� 
ก��!������A��.C�ก�� Retail banking ��� 	���ก��O�������0 �ก �2K�	�ก����������U�ก
(����G0ก���A���2��) 
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Commercial banking   

43 �	ก�����:��F�>F�2	�:��F:	�����������A��.C�ก�� Commercial Banking ��:=��	�>: 
(1) �	ก�����:����กก��		ก=C��กJ� 

- A:2�0  .�. A�>��?�����O�ก	�0C�����0  2 ��� ��:� �	ก�����:����ก����
กJ���>����A��� / ������2����G0=C��กJ���	�A�0.���������AG����O�=C��
A�>��0 �:���=�ก���J��=�กJ���>������0H���F:������0H ��O�F�� 

- A:2�0  .�. �>:A�>��?�����O�ก	�0C�����0  2 ��� ��:� �	ก�����:����ก����
กJ���>����A�������G0=C��กJ��>:��	�A�0.������>:>=��ก���ก��0 �:���=�ก��
�J��=�กJ���>��O�AกC�������0 ��O�F�� 

(2) �	ก�����:����ก����กJ���>����A�������G0F�q2����	�F���	ก�����	�F�2 (FRN) 0 �:��
�=�ก���J��=�กJ���>������0H 

�	ก�����:��0 �ก����กก��		ก=C��กJ�0����1��2� (�>:2:��������O�����ก	�0C�����0  2 ���
=��	�>:) �2>0����	ก�����:��0 �ก����กก��		กF�q2�������ก��กJ���> �=� .�. �1�>�=�ก��ก 
Gross income ��� ��� 	���ก��O�!:�����:��0 �1�>�P@ � Source of fund A:2�ก�����A��
!:�����:�����ก�:�2�����A��.C�ก�������� �=� .�. �����3�2:� Source of fund ?Jก�1������
���D���B��A��.C�ก���� กa�=������O�!:�����:����A��.C�ก������ 

44 ������!:�.��>���>���F:	���� �����O� Commercial banking ��:=��	�>:  
(1) ������!:�.��>���>ก��		ก L/C ��:� !:�.��>���>�����กก�������ก��K L/C 

!:�.��>���>��ก��		ก L/C ��O�F�� 
(2) ��������ก!:�.��>���>ก���=�2�������� >  ��� 	�=�A�>��?�:����a!�!���B�� ���� 

A1�=����Jก!��0 >2������Fa> 
(3) ������!:�.��>���>0  .�. ��������� 	��O�!:���กV���������U�ก Vostro 0 A?����

ก������	� �>�2�ก�� .�. ��� 	������D���B��ก��=�ก������=2:��ก��  

������!:�.��>���>��กก��		ก L/C ���ก���=�2�������� >F�>K�	 (1) ���K�	 (2)  
�=� .�. �����3�F�>����G0K	��Jก!�� =�ก��O��Jก!������:	��=��������A��.C�ก�� 
Retail banking ���=�ก��O��Jก!������=�:�=��������A��.C�ก�� Commercial banking  
A:2�������!:�.��>���>��ก����กV����� Vostro F�>K�	 (3) �=��������A��.C�ก�� 
Retail banking ��� 	���ก��O�������!:�.��>���>0 �ก �2K�	�ก����������U�ก 

45 !:�����:����ก������>��>J�!:�=��ก���ก���=�ก�����V�0�J�����>����!�	�A��G���	ก 
0  .�. ��O��J��:�� �1�>�=�ก��ก Gross income ���=��	�>:   

.�. �>:A�>��?�1�!:�����:����ก������>��>J�!:�=��ก���ก��0  .�. ��O��J��:��>�=�ก 
��ก Gross income ��� ��� 	���ก?�	2:���O�!:�����:���1�������� 	�:����กa� ก�30  .�.  
01�=���0 ��O�F�2�0��������:��������ก��=����V�0����>����!�0 ����=��Jก!�� .�0. 
	�C��F�=� .�. =�ก!:�����:�����ก�:�2		ก��ก Gross income ��� D���=������O�!:�����:��
K	�A��.C�ก�� Retail banking =��	 Commercial banking F�>����G0�Jก!�� 
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46 !:�.��>���>�����กก��A1��2�=��ก0����B !2��������A��.C�ก���� ��� 	���ก>���
.C�ก��>0  .�. �กa�!:�A1��2�=��ก0����B���2�>:	�C>�F�A����� 	 =��	�Jก!���>:�������กJ� 
ก�� .�. 

�=� .�. ���������!:�.��>���>��กก��A1��2�=��ก0����B����A��.C�ก�� Commercial 
banking =��	 Retail banking F�>����G0�Jก!�� 

47 !:�.��>���>�����ก�30  .�. �K������O�F�2�0���ก���J��=��ก���ก��A����� 	�=�ก��
�Jก!������=�: �������A��.C�ก�� Retail brokerage ��:=��	�>:  

�=� .�. ���������!:�.��>���>��ก���J��=��ก���ก��A����� 	�=�ก���Jก!������=�:���� 
A��.C�ก�� Commercial banking D��?�	2:���O�A:2�=�@ �K	�ก���=�A����� 	�ก:�Jก!�� 
����=�: 	�:����กa� ��ก�30  .�. �>:����:2>�=�A����� 	 �F:�K����01�=���0 ��O�F�2�0�
�J��=��ก���ก���0:����� �=�������������ก�:�2����A��.C�ก�� Agency services 

Payment and settlement   

48 ������!:�.��>���>��ก.C�ก��>���F:	���� �������A��.C�ก�� Payment and 
settlement ��:=��	�>: 

- ก���=����ก�����ก�กa�F�>F�q2���� ��:� ��a! F�q2��ก���� F�q2A�����������  
��O�F�� 0����ก:�Jก!������:	�����Jก!������=�:  

- ���ก����a!!�� A1�=����������ก�กa����� ���������a!���ก�กa�  

�=� .�. ���������!:�.��>���>��กก���=����ก�����ก�กa�����F�>F�q2���� ������ก�� 
��a!!�����ก�:�2����A��.C�ก�� Payment and settlement  

49 ������!:�.��>���>��ก.C�ก��>���ก�����P��	 Draft / K�� Draft ���F:	�����������
A��.C�ก�� Payment and settlement ��:=��	�>: 
- .�. ���P��	 Draft: F��A��0��ก������F:������0H0 		ก=��	A� ��:��D�� .�.  

=��	A?����ก������ (Drawer bank) ��F:������0H0 �J�A:����������A:�F��A��
0��ก���������=� .�.  (Drawee bank) K	��J���������D���B 3 �>�	�����0��
�	� D�� Draft A� ��:������AกC�F:������0H =��	AกC�������0 Draft 0  .�. ���P��	
��:�		ก�����O� 3 ����G0 ����ก: 1. Draft Drawn on Us (A� ��:��0  .�. �J����P��	) 
2. Draft Drawn on Local Bank (A� ��:��0  .�. 	� �������0H�0�) 3. Draft 
Drawn on Abroad (A� ��:������0  .�. ��F:������0H)  

- .�. K�� Draft: F��A��ก������F:������0HK	� .�. =��	K	�A?����0  .�. 
��O�F�2�0�	�J: �=��ก:�C!!�0� 2�� ��� 	�1��������O�!:�����:������=2:��ก��

�=� .�. �����������ก.C�ก��>���ก�����P��	 / K�� Draft ����A��.C�ก�� Payment and 
settlement 
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����0��0:	��0 �2 F��F:	.C�ก��=��	H@กV�F:	��F:������0H} ��:� Draft BBL, 
Draft Citibank ��O�F�� P@ � Draft ���� .�. A� ��:����O�AกC�����F��F:������0H
K@��	�J:ก��!1�A� ��:��0 �Jก!�����C 

50 ��กF�2	�:��ก�����A����������กก���1��������F�>�	กA����� 5 K	����ก�H .�0. 
0  A�A. 95/2551 K�	 4 .�0.�=�!1��1�ก��!2�>K	���������ก Payment and settlement 
2:��=� "�2>?@���������ก!:�.��>���>��ก���=����ก��D	���������1��������ก:
!J:A����0 ��O� Wholesales" ��ก�30 �Jก!������:	�D	�������=2:�� .�. �:�� Bahtnet / 
Media Clearing =��	D	�������F:������0H�:�� SWIFT ���������A��.C�ก�� 
Payment and settlement ��2�=��	�>:  

�=� .�. �����������ก!:�.��>���>ก���=����ก��D	���������1���������=2:�� .�. 
=��	��=2:������0H����A��.C�ก�� Payment and settlement  
 

51 ������!:�.��>���>��ก.C�ก��>0 �Jก!����������F�����FK	� .�. �:��FJ� ATM ��
F:������0H�������A��.C�ก�� Payment and settlement ��:=��	�>:  
 

�=� .�. ���������!:�.��>���>��กก���=����ก���:��FJ� ATM ��F:������0H���ก�:�2 
����A��.C�ก�� Payment and settlement ��� 	���ก��O�������!:�.��>���>0 �ก����ก 
ก��D	�������=2:������0H 

52 ��������กก���1�=�:��F�q2����0����� Cashier�s check �=��ก:�Jก!�� Corporate �������
A��.C�ก�� Retail banking =��	 Commercial banking  
 

�=� .�. ���������!:�.��>���>��กก���1�=�:��F�q2����0����� Cashier�s check 
���ก�:�2����A��.C�ก�� Payment and settlement ��� 	���ก��O���������ก 
ก���=����ก��0 �ก �2K�	�ก����a!���F�q2���� 
 

53 ������!:�.��>���>0 ���ก�กa���ก .�. 	� � Y ��:� �Jก!��D	������:��FJ� ATM / 
�!��B�F	�BK	� .�. 	� �>��K����������U�กK	� .�. �������A��.C�ก�� Retail banking 
��:=��	�>:  

�=� .�. ���������!:�.��>���>0 ���ก�กa���ก .�. 	� � Y ���ก�:�2����A��.C�ก�� 
Payment and settlement ��� 	���ก��O�������0 ��������กก��D	�������=2:�� .�.   

54 ก�30 �Jก!��?	�������กFJ� ATM F:�� .�. �ก�� 3 !���� �Jก!���1���!:�.��>���>�=�ก�� 
.�. 3 ��0 ���>ก���1���!:�.��>���>��=2:�� .�. 5 ��0 ���� .�.����������� / 
!:�����:�����ก�:�2����A��.C�ก��	��� D�� .�. �=a�2:� !:�����:��0 F�	��1����=�F:�� 
.�. 5 ��0 ���� !2���O�F��0C�0 A�>���.Bก��������!:�.��>���> 3 ��00 ��������ก
�Jก!�� �@��=a�2:�0��������� / !:�����:�� ��!2��������A��.C�ก�����2ก�� 

�=a���2�ก�� .�. 2:�������!:�.��>���>��กก��?	�������กFJ� ATM F:�� .�. 0 �����ก
�Jก!�����!:�����:��0 F�	��:���=� .�. 	� �!2����	�J:��A��.C�ก�����2ก�� D���=��������
A��.C�ก�� Payment and settlement ��� 	���ก��O�ก���=����ก��D	���������1�������
��=2:�� .�. 
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Agency services  

55 ���������F:	���� �������A��.C�ก�� Agency services ��:=��	�>: 
(1) ������!:�.��>���>�����กก��0 �J�?�	=�:2���0C�D	���� ��0�����=�:2�

��0C� 
(2) ������!:�.��>���>�����กก���1�=�:��ก	�0C������=� ���. �2>0���!:�.��>���>

ก����O�F�2�0��������2�  

������!:�.��>���>��กก��D	���� ��0�����=�:2���0C�F�>K�	 (1) �=� .�. �������
A��.C�ก�� Agency services ��� 	���ก��O�������!:�.��>���>��กก����O����0�����
=��ก0����B (Registrar) A:2�������!:�.��>���>��กก���1�=�:��=�:2���0C� �2>0��� 
ก����O�F�2�0������F�>K�	 (2) ���� �=� .�. ��ก�����3������ ������!:�.��>���>��ก
ก���1�=�:��ก	�0C������=�ก�� ���. �=��������A��.C�ก�� Retail brokerage ��� 	���ก
��O�������!:�.��>���>��กก����O�F�2�0��1�=�:�� (Selling agent) A:2�!:�.��>���>
ก����O�F�2�0������ ���� =�ก��O���������กก��01�=���0 �J�������D���B (Trustee) 
�=��������A��.C�ก�� Agency services  

Retail brokerage 
56 ��������ก.C�ก��>F:	���� �������A��.C�ก�� Retail brokerage ��:=��	�>: 

(1) .C�ก��>F�2�0�����1����ก��K	����V�0���!��	 ��:� ก���=���:�P��	 ���ก���2�F 
��O�F�� 

(2) ก����O����=���P��	K��=�:2���0C�K	����V�0���!��	 

�=� .�. ���������!:�.��>���>��กก������1�A��!��������ก��K	����V�0���!��	 
F�>K�	 (1) ����A��.C�ก�� Retail brokerage A:2�������!:�.��>���>��กก����O�
���=���P��	K��=�:2���0C�F�>K�	 (2) ���� =�ก��O����=���P��	K��=�:2���0C��ก:
�Jก!������:	� �=��������A��.C�ก�� Retail brokerage �F:?����O����=���P��	K��=�:2�
��0C��ก:�Jก!������=�: (��:� ��ก��0C�A?����) �=��������A��.C�ก�� Trading and sales 

����������� J 
57 .�. A�>��?���A���	ก�����:��A1�=�������U�ก����G0 Saving account, Fixed 

account ��� Current account ��F�>�	ก����������A:2������0 �����ก�����=�A����� 	
K	� .�. ��A��.C�ก�� Commercial banking, Retail banking ��� Trading and sales 
���=��	�>: ��� 	���ก�=a�2:�����U�ก0��� 3 ����G0���ก�:�2��O��=�:�0 >�K	� Source of 
fund 0 ���1��������:	�A����� 	�=�ก���Jก!��F:�� Y �2>0��� .�. 	� � Y ��2�   

.�. A�>��?���A���	ก�����:��A1�=�������U�ก��F�>A��A:2��	ก����������A:2���
���0 �����ก�����=�A����� 	F�>2�.���ก�:�2��� 0����� 2�.0  .�. ���	ก���!2�A�0�	�?@���2
0��ก��01�.C�ก��K	� .�. ����������=�@ � ���F�	�?�	�Z���F�	�:��A> 1��A>	 (On 
consistency basis) ���	>0���	.����?@�=��กก������=FC����O������กV3B	�กV� ��� 	�=�
A�>��?F�2�A	���� 

58 ก��!1��23�������ก	�0C���� 	�	����!2�>�A �������Z���F�ก����������0 �1�A:��=� 
.�0. 0 �:��>�  .�. !1��23D�����A�����������!:�����:�� (F��0C�0��ก������) �=� 
�F:��A��.C�ก�� D��ก����� Cost of fund !J3��2��	�A��0����BAC0.�K	��F:��A��

.�. A�>��?���A���	ก�����:��0���=>������F:��A��.C�ก��D��!1��23F�>A��A:2�
K	��	ก�������0 �F:��A��.C�ก�������� (F�>��20��K�	 57) =��	��20��	� � Y  
F�>!2�>�=>��A> P@ ��2>?@�ก����� Fund transfer pricing 	�:����กa� ก:	�0  .�. ��
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.C�ก�� �	�A��0����BAC0.������กก���1���ก���ก��F�>���C�0�������A��0����B���
=��A�� �K��F�>A��.C�ก��0���=>� K	����A	�?�>2:� =�ก .�. ����� ��2�.���A��
F��0C�0��ก������F�>2�.���ก�:�2 >���O�2�.���A���	ก�����:��0���=>��=��F:��A��
.C�ก��D�����2�.!1��23F�>A��A:2�K	��	ก�������0 �F:��A��.C�ก�����������=��	�>: 
=�ก>ก����� ��2�.!1��23���ก�:�2  .�. F�	�A:���������	�=���=��	�>: ��� 	���ก 
�J�F�2�A	� .�0. ����K��F�2�2�.!1��23F�>2�.����C������2 =�ก .�. ��� ��2�.ก��
!1��23 A�>��?��� �����0��0 =��	F�	��	�=�>�J�F�2�A	�K	� .�0. �K��F�2�ก:	� 

��� ������2�.ก�����A��!:�����:��F�>2�.���ก�:�2 .�. !2�0�02��D�������
=��ก�ก3IB��ก����� 	>D����������กก���1��������A1�=����F:��A��.C�ก�� D���1��A�	
!3�ก��>ก����� 	K		�C>�F�����D�������ก�:�2 (P@ ���O���F�>=��ก�ก3IBก�����
����G0A��.C�ก��0  .�0. ก1�=��F�>�	กA����� 4 K	����ก�H .�0. 0  A�A. 
95/2551 ��� 	� =��ก�ก3IBก���1�������ก	�0C�K���F 1�A1�=���!2�>�A �������Z���F�ก��)
��������=� .�0. 0���?@��=FC�� ���!2�>�1���O�ก:	��1�>�������� 

59 .�. 0 �1�=��กก��K	� Fund transfer pricing (FTP) >������� 	!1��23=�!2�>A�>��?
��ก��01�ก1������!2�>�A ��K	��F:��=�:2���� D��> Center Pool =��	=�:2���� 
ALCO 01�=���0 ���=�� Assets and liabilities K	� .�.  ������ก������ Interest rate 
risk P@ �=�:2���� Center Pool ���ก�:�2��A�>��?>ก1��������กก��ก1�=��	�F��
�	ก��������กJ��=�=�:2����	� �AJ�ก2:�	�F���	ก��������U�ก0 F�	��:�� A:2�F:��K	�
�	ก�������AC0.�0 =�:2���� ALCO ��������!2�����2�0 A��.C�ก���� 

�=� .�. ���������K	�=�:2����0 01�=���0 ���=�� Asset and liabilities 0���=>�����
A��.C�ก�� Trading and sales  

60 ก�30  .�. ���=��กก��K	� Fund transfer pricing D�����	�F���	ก������ก��01� FTP 
����	�F�����2 ��:� 	�F���	ก���� 3-month BIBOR Rate ก��0Cก���ก��K	�A��0����B
���=��A�� .�0. >!2�>�=a�	�:���� �=>��A>=��	�>: ��� 	���กK�	>J����� G/L K	� 
.�. �>:A�>��?�����:�A��0����B���=��A�����F�> Maturity   

.�. !2����	�F���	ก������ก��01� FTP 0 A	�!��	�ก�� Maturity K	�A��0����B���
=��A��  ��� 	���กก�����	�F���	ก��������	�F�����2ก��0Cก���ก��K	�A��0����B���
=��A���>:A�0�	�?@�!2�>�A ��0 �ก��K@������ 

 



ประเด็นคําถาม – คําตอบสําหรับประกาศ ธปท. เรื่อง การดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 พ.ค. 2555 

ข้อ ประเด็น / คําถาม แนวคําตอบ 
ประกาศฯ และเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่ํา 

1 ธปท. มีความคาดหวังอย่างไรในการอนุญาตให้ ธพ. พิจารณาเลือกใช้วิธี ASA หรือ 
วิธี SA-OR  

อ้างอิงตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 95/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุน 
ขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการ ธปท. คาดหวังให้ ธพ. ที่มีการทําธุรกิจ  
เต็มรปูแบบ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2551 ยกเว้น ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) เลือกใช้วิธี SA-OR เป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ํา อย่างไรก็ดี หาก ธพ. เห็นว่าในสายธุรกิจ Commercial banking และ Retail 
banking การใช้ยอดคงค้าง (Loan amount) เป็น Proxy ที่ดีกว่าในการคํานวณ 
ฐานเงินกองทุนฯ ก็สามารถเลือกใช้วิธี ASA ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธี SA-OR ได ้

2 ตามที่ ธปท. กําหนดให้ ธพ. เสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติและแจ้งต่อ ธปท. ในกรณีที่ 
ธพ. มีการเปลีย่นแปลงนโยบายและวิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายลงในสายธุรกิจ ขอให้ ธปท. 
ยกตัวอย่างว่า การเปลี่ยนแปลงกรณีใดบ้างที่ ธพ. จะต้องแจ้งให้ ธปท. ทราบ และหาก  
ธพ. ขอใช้วิธีปฏิบัติเดิมด้วยการรวบรวมเอกสารไว้ที่ ธพ. แล้วให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
เข้ามาตรวจสอบได้หรือไม่ เนื่องจาก ธพ. มีการทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายบ่อยมาก 

ข้อกําหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ ธปท. และคณะกรรมการ ธพ. รับทราบ 
การเปลีย่นแปลงนโยบายหลักที่สาํคัญในการจัดประเภทสายธุรกิจของ ธพ. เช่น 
นโยบาย Funds transfer pricing (FTP) ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ที่ปลีกย่อย เช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดหมวดหมู่บัญชีภายใต้สายธุรกิจต่าง ๆ ธพ.  
ไม่จําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ ธปท. หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี 
ธพ. ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

การคํานวณ Gross income 
3 รายได้จากการรับชําระเงินเกินของลูกหนี้ที่รับซื้อมาซึ่งบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนในบัญชี

เพื่อการธนาคาร ต้องนํามานับรวมในการคํานวณ Gross income หรือไม่  
หากรายได้จากการชําระหนี้เกินมลูค่าดังกลา่วเกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของ ธพ. 
(Core businesses) กล่าวคือ มีรายไดส้่วนนี้เกิดขึ้นเป็นประจําหรือมีเป็นจํานวนมาก 
ธพ. ก็ควรนับรวมในการคํานวณ Gross income ด้วย 

4 ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่นประเภทใดบ้างที่สามารถนํามาหักออกจาก Gross 
income ได ้

รายได้ส่วนที่ต้องนํามานับรวมในการคํานวณ Gross income คือ รายได้ที่เกิดจาก 
การดําเนินธุรกิจตามปกติของ ธพ. ดังนั้น ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้
ส่วนนี้เท่านั้น จึงจะสามารถนํามาหักออกจาก Gross income ได ้

5 รายได้ต่อไปนี้ต้องนํามานับรวมในการคํานวณ Gross income หรือไม ่
(1) เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยสําหรับความเสียหายของอาคารและทรัพย์สิน 

เนื่องจากเหตุการณ์จลาจลในกรุงเทพฯ เมื่อเดือน พ.ค. 53 
(2) รายได้ที่ ธพ. ได้รับจากการให้เช่าสถานที่ภายในสาขา ธพ. สําหรับการขายหรือ

รายได้ตามข้อ (1) – (2) ถือว่าเป็นรายได้ที่ไมไ่ดเ้กิดจากการดําเนินงานตามปกติของ
ธุรกิจ ธพ. (Non-core business) ซึ่งไม่ต้องรวมในการคํานวณ Gross income  
อย่างไรก็ดี หาก ธพ. ต้องการยึดหลัก Conservative ก็สามารถนับรวมรายได้ดังกล่าว
ในการคํานวณ Gross income ได้ ส่วนรายไดต้ามข้อ (3) เป็นรายได้ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
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ข้อ ประเด็น / คําถาม แนวคําตอบ 
ประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัทในเครือ 

(3) รายได้จากการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ Write-off จากบัญชีไปแล้ว 
จากการดําเนินธุรกิจตามปกติของ ธพ. ดังนั้น ต้องนับรวมในการคํานวณ Gross 
income ด้วย 
 

6 อยากทราบแนวทางในการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงหรือค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน (Operating expense) 

ค่าใช้จ่ายทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายที่สะท้อน Gross income ได้โดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายที่ 
ธพ. จ่ายให้ ธปท. เพื่อใช้บริการ Bahtnet เพราะถ้า ธพ. ไม่จ่ายค่าบริการนี้ให้กับ ธปท. 
แล้ว จะไม่สามารถให้บริการธุรกรรมการโอนเงินให้กับลูกค้าได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน (Operating expense) เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย จะไมส่ามารถแยกแยะไดช้ัดเจนว่าทําให้เกิด Gross income เป็นมูลค่าหรือ
สัดส่วนเท่าใด 

7 รายได้ที่ ธพ. เรียกเก็บจากลูกค้าและนําส่งต่อให้กับผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินธุรกิจตามปกติของ ธพ. เช่น ค่าจัดส่งเอกสารประกอบการให้บริการ L/C ที่คิด
จากลูกค้า และส่งต่อให้กับผู้ให้บรกิาร เช่น FedEx DHL จะต้องนับรวมในการคํานวณ 
Gross income หรือไม่ ถ้าใช่มีแนวทางอย่างไร 
 

ให้ ธพ. นับรวมรายได้ที่เรยีกเก็บจากลูกค้าดังกลา่วเป็น Gross income ในเบื้องต้น 
จากนั้นจึงนําค่าใช้จ่ายทางตรง (ตามแนวทางการพิจารณาที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 6) ที่จ่าย
ให้กับผู้ให้บริการภายนอกมาหักออกภายหลัง  

8 ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดและสามารถนํามาหัก Gross income ได้หรือไม ่
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการต่อสูฟ้้องร้องคดีต่าง ๆ ของ ธพ. หรือรา่งสัญญาที่

เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหลักของ ธพ.  
(2) ค่าแปลเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหลักของ ธพ. 
(3) ค่าจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหลักของ ธพ. 
(4) ค่าใช้จ่ายจากการรับผิดชอบลูกค้าที่ใช้บริการตู้ ATM ของ ธพ. แล้วเกิดการโจรกรรม

หรือชิงทรัพย์ระหว่างทํารายการ 
(5) รางวัลสําหรับผู้แทนขายที่ทํายอดขายไดต้ามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น Package ทัวร์

ต่างประเทศ หรือรางวัลอื่น ๆ ที่ผนัแปรตามยอดขาย 
(6) ค่าปรับที่จ่ายให้ทางการ เช่น ค่าปรับเนื่องจากไมส่ามารถปฏบิัติตามคําสั่งการของ 

ธปท. เป็นต้น 

ตามแนวทางการพิจารณาที่ได้ชี้แจงในข้อ 6 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การดําเนินงาน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้นํามาหักจาก Gross income  
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ข้อ ประเด็น / คําถาม แนวคําตอบ 
9 ค่าเผื่อที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมลูค่า

ยุติธรรมสําหรับตราสารอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า สามารถนํามาหักจาก Gross income  
ได้หรือไม่  
(1) Bid / offer reserve เป็นการปรบัราคาที่ใช้ประเมินมลูค่ายุติธรรมให้เป็นราคา 

เสนอซื้อ / ขายตามฐานะ (Position) ของ ธพ. 
(2) Counterparty risk เป็นการปรับความเสีย่งด้านเครดิตตามรายคู่สญัญา 
(3) Volatility reserve เป็นการปรับความผันผวนของราคาสําหรับตราสารอนุพันธ์

ประเภท Interest rate option 
(4) Model reserve เป็นการปรับค่าความเบี่ยงเบนของราคาที่คํานวณจากแบบจําลอง

สําหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อน 
 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมลีักษณะเป็นเงินสํารอง ซึ่ง ธปท. ไม่อนุญาตให้นํามาหักจาก Gross 
income 

การจัดประเภทสายธุรกิจ (มีเฉพาะสายธุรกิจที่มีคําถาม) 
10 รายได้จากธุรกรรมการบริหารสภาพคล่องระหว่างวัน เช่น Interest received – REPO 

กับ ธปท. และ Interest received – Loan to domestic / Foreign FIs (Inter-bank) 
ต้องจัดลงในสายธุรกิจใด  

ให้จัดรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดลงในสายธุรกิจ Trading and sales เนื่องจาก ธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นการบริหารสภาพคล่องของ ธพ. 
 
 
 

11 ธพ. สามารถปันส่วนกําไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศไปตาม 
สายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น  Retail banking สําหรับกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นที่ Counter 
และสาขา และ Trading and sales สําหรับกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นที่หน่วยงาน 
Treasury ได้หรือไม่  

หาก ธพ. มีนโยบายที่ชัดเจนรองรบัการแบ่งต้นทุน / รายไดจ้ากการแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธพ. สามารถนําวิธีการปันสว่นกําไร (ขาดทุน) 
(เช่น ในลักษณะ Fund transfer pricing (FTP)) มาใช้ได้ โดยกําไร (ขาดทุน) จะถูก
กระจายไปยังสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น Trading and sales (สําหรับหน่วยงาน 
Treasury) หรือ Retail banking (สําหรับสาขาหรือ Counter แลกเปลี่ยนเงิน)  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ ธพ. ไมไ่ด้มีการกระจายต้นทุน / รายได้ตามวิธีที่กล่าวมานี้ ธพ. 
จะต้องจัดกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดลงในสายธุรกิจ Trading and sales 
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ข้อ ประเด็น / คําถาม แนวคําตอบ 
12 รายได้จากการให้บริการบัตรเครดติต่อไปนี้ ค่าสมัครบัตรเสริม ค่าตดิตามทวงถามหนี้ ค่า

ขอ Statement จัดลงในสายธุรกิจใด 
ให้จัดรายไดด้ังกล่าวลงในสายธุรกิจ Retail banking เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการบัตรเครดติ 

13 ดอกเบี้ยรับจากการใช้เครื่องมือทางการเงินในกลุ่มของ Interest rate swap (IRS) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยสําหรับ Portfolio สินเชื่อ Corporate ต้องจัดลงใน
สายธุรกิจใด  

เนื่องจากการใช้ IRS ดังกล่าวเป็นการป้องกันความเสีย่งของ Portfolio สินเชื่อรายใหญ่
ของ ธพ. ดังนั้น ให้จัดรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นลงในสายธุรกิจ Commercial banking  

14 รายได้ค่าบรหิารจัดการทางการเงินครบวงจรให้แก่บริษัทเอกชน ไดแ้ก่ Cash 
management การดูแลจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ผ่านบริการ Auto debit และ  
Auto credit (มีลักษณะเป็นการตดับัญชีรายเดือน) และบริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
(Payroll) ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายสายธุรกิจ ต้องจัดสรรรายได้อย่างไร  

(1) ในกรณีที่ ธพ. ไมส่ามารถจําแนกรายละเอียดของธุรกรรมได้เนื่องจากมีการคิด
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ให้ ธพ. จัดรายได้ทั้งหมดลงในสายธุรกิจ Payment 
and settlement เพราะเกี่ยวข้องกับการโอนเงินและชําระเงิน 

(2) ในกรณีที่ ธพ. สามารถจําแนกรายละเอียดธุรกรรมได ้
- ให้จัดรายได้จากธุรกรรม Cash management และธุรกรรมการโอนเงิน

ระหว่างธนาคารทั้งหมดลงในสายธุรกิจ Payment and settlement และ 
- ให้จัดรายได้จากธุรกรรมการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกันลงในสายธุรกิจ 

Retail banking 
15 รายได้จากการให้บริการรับชําระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าบริการต่าง ๆ ถือว่าเป็นธุรกิจ

หลักที่ต้องนับรวมในการคํานวณ Gross income หรือไม่ หากใช่ ให้จัดลงในสายธุรกิจใด 
การรับชําระค่าสินค่าหรือบริการถือว่าเป็นธุรกิจตามปกติของ ธพ. ซึ่งจะต้องนับรายได้
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการคํานวณ Gross income ด้วย โดยให้จดัลงในสายธุรกิจ 
Agency services 

16 รายได้จากการให้บริการบริษัทลูกในลักษณะของงาน Back office ต้องนับรวมในการ
คํานวณ Gross income หรือไม่ หากใช่ ให้จัดลงในสายธุรกิจใด 

รายได้จากการให้บริการที่เป็นการใช้ทรัพยากรส่วนเกินของ ธพ. ในรูปแบบ Back 
office ทุกกรณีถือว่าเป็นรายได้จากการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจ ธพ. ที่จะต้องนับ
รวมในการคํานวณ Gross income ส่วนการพิจารณาจัดรายได้ลงในสายธุรกิจ ให้ ธพ. 
พิจารณาว่าการให้บริการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสายธุรกิจใดเป็นหลัก เช่น หากเป็น 
การให้บริการ Back office ประเภทโอนเงิน/ชําระเงิน ให้จัดรายไดล้งในสายธุรกิจ 
Payment and settlement หรอืหากเป็นการให้บริการในด้านที่ไม่สามารถจัดรายได้
ลงในสายธุรกิจหลักใด ๆ ได้ เช่น งานด้านกฎหมายและการเงิน ให้ ธพ. จัดรายได้ลงใน
สายธุรกิจ Agency service 
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ข้อ ประเด็น / คําถาม แนวคําตอบ 
17 ตามที่ ธปท. อนุญาตให้ ธพ. จัดสรรดอกเบี้ยจ่ายตามรายได้ที่ได้รับจากการนําเงินซึ่งมี

ต้นทุนเป็นดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวไปลงทุนหรือปล่อยสินเชื่อในสายธุรกิจ Trading and 
sales, Retail banking และ Commercial banking อยากทราบว่า ธปท. มีวิธีการ
จัดสรรดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นวิธีการมาตรฐานหรือไม ่

 

ธปท. ไม่ได้กําหนดวิธีการมาตรฐานในการกระจายดอกเบี้ยจ่าย แต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของ ธพ. ในการพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการที่เลือกใช้เอง เช่น อาจจัดสรรไปตาม
สัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการนําเงินซึ่งมีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวไปลงทุนหรือ
ปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่ว่า ธพ. จะใช้วิธีการใดในการกระจายดอกเบี้ยจ่ายต้อง
เป็นไปตามหลักการที่ว่า วิธีการที่เลือกใช้ต้องมีหลักการที่สมเหตุสมผล สามารถสะท้อน
แนวปฏิบัติในการจัดสรรต้นทุนไปยังสายธุรกิจต่าง ๆ ของ ธพ. มีการบันทึกไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร และนําไปใช้อย่างสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร (On consistency basis) 
และต้องแจ้งให้ ธปท. ทราบก่อนนํามาใช้จริง  

การรายงานข้อมูล 
18 การจัดส่งแบบรายงานการคํานวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการต้องผ่าน

การอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งก่อนส่ง
รายงานให้ ธปท. หรือไม ่

 

ตามหลักเกณฑ์ไม่ได้กําหนดให้ ธพ. ต้องขออนุมัติคณะกรรมการก่อนการจัดส่งแบบ
รายงานฯ โดยให้เป็นไปตามการมอบอํานาจภายในของ ธพ. เอง อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการควรไดร้ับรู้ฐานะความเสีย่งด้านปฏิบัติการโดยรวมของ ธพ.  
อย่างสม่ําเสมอด้วย 

19 Gross income ที่นํามาคํานวณเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสีย่งด้านปฏิบัติการต้องผา่น
การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของ ธพ. ก่อนนํามาใช้จัดทําแบบรายงานฯ 
หรือไม่ และภายหลังหาก ธพ. มีการปรับปรุงรายการบัญชี ซึ่งส่งผลให้ Gross income 
เปลี่ยนแปลงไป ธพ. สามารถส่งแบบรายงานฯ ชุดใหมเ่พิ่มเตมิได้หรือไม่ นอกจากนี้ ธปท. 
มีวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแบบรายงานที่ ธพ. จัดส่งเข้ามาอย่างไรบ้าง  

 

ข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่จัดส่งให้กับ ธปท. ควรสอดคล้องกับงบการเงินของ ธพ.  
ทั้งนี้ ธพ. ต้องจัดส่งข้อมูลตามแบบรายงานฯ ให้กับ ธปท. ตามกําหนดเวลา (ภายใน  
21 วันหลังจากสิ้นงวดการรายงาน) โดยภายหลังหากมีการปรบัค่ารายการในงบการเงิน 
ธพ. จะต้องจัดส่งแบบรายงานเข้ามาใหม่ เพื่อให้ข้อมูลตามแบบรายงานสอดคล้องกับ 
งบการเงิน โดยข้อมลูที่ส่งเข้ามาใหม่ผ่านระบบ DMS จะถูกบันทึกให้เป็น New version 
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่บันทึกซ้ําข้อมูลเดิม เพื่อให้ ธปท. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลดังกล่าวได้  

 


