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คําถาม – คําตอบ แนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 86/2551 เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนและหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนสาํหรับบริษัทเงินทุน

ประเด็นหารือ แนวคําตอบ 

1. องคประกอบของเงินกองทุน

รายการเงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวด 

การบัญชีตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตามขอบังคับของ

บริษัทเงินทุน กําหนดใหนับเปนเงินกองทนุชั้นที่ 1 ไดทันที

เมื่อสิ้นงวด 6 เดือนหรือไม 

 

นับเขาเงินกองทุนทันททีี่มีการอนุมัติการจัดสรรกําไรเมื่อมีมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตาม

ขอบังคับของ บง. โดยเมื่อมมีติที่ประชุมผูถือหุนหรือมีขอบังคับแลว และหากมีประเด็นการ

พิจารณาความเพียงพอของเงนิกองทุน ใหมผีลนับแตวันสิน้งวดการบัญชีสําหรับกําไรที่อนุมัติ

จัดสรรนั้น เชน ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมตัิการจัดสรรกาํไรจากผลการดําเนินงานป 2550  

ในวนัที่ 22 เม.ย. 51 บง. สามารถนับกําไรที่อนุมัตินั้นเปนเงินกองทุนของ บง. ไดทันท ีและ 

ใหมีผลยอนหลังไปจนวนัสิ้นงวดการบัญชีป 2550 แต บง. ไมตองดําเนินการปรับปรุงรายงาน

ขอมูลที่สง ธปท. มาแลว 

2. รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ที่ 1 

หาก บง. มีผลกําไรในงวดครึ่งปแรก และมีผลขาดทุนในงวด

ครึ่งปหลัง ซึ่งผลขาดทุนนี้ยงัไมผานการรับรองของผูสอบ

บัญชี ให บง. นําผลขาดทุนของงวดครึ่งปหลัง ไปหักออกจาก

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ทันที โดยไมตองพิจารณากําไร (ขาดทุน) 

สําหรับผลการดําเนินงานทั้งงวดปบัญชี ใชหรือไม 

 

ไมใช การพิจารณานาํผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี (โดยไมตองผานการรับรอง 

ของผูสอบบัญชี) มาหักออกจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ทันท ีมีหลักการดังนี้ 

 1. งวดการบัญชี 6 เดือนแรก (ครึ่งปแรก) บง. มีผลขาดทุน ใหนําผลขาดทนุนั้น  

หักออกจากเงนิกองทุนชั้นที ่1 ทันที 

 2. งวดการบัญชี 6 เดือนหลัง (ครึ่งปหลัง) บง. มีผลขาดทุน ใหพิจารณาหกั

เงินกองทุนตามแตละกรณี ดงันี้ 

 2.1. กรณีงวดการบญัชีครึ่งปแรกมีผลขาดทุน ใหนําผลขาดทนุของงวด 

ครึ่งปหลัง หักออกจากเงนิกองทุนชั้นที่ 1 ทันที 
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 2.2 กรณีงวดการบญัชีครึ่งปแรกมีผลกําไร

 (1) หากผลกําไรของงวดการบัญชีครึ่งปแรกนัน้ผานมติที่ประชุมใหญ 

ผูถือหุน หรือมีขอบังคับของ บง. ใหนับเปนเงินกองทนุชั้นที่ 1 แลว ให บง. นําผลขาดทุนของ

งวดการบัญชคีรึ่งปหลัง ไปหักออกจากเงนิกองทุนชั้นที ่1 ทันที 

 (2) หากผลกําไรของงวดการบัญชีครึ่งปแรกยังไมผานมติที่ประชุมใหญ

ผูถือหุน หรือไมมีขอบังคับของ บง. ใหนับเปนเงินกองทนุชั้นที่ 1 ให บง. นําผลขาดทุนของ

งวดการบัญชคีรึ่งปหลัง ไปหักกลบกับผลกําไรของงวดการบัญชีครึ่งปแรกนั้นกอน แลวหากมี

ผลขาดทุนสุทธิ จึงนําไปหกัออกจากเงนิกองทุนชั้นที่ 1 ทันที แตหากมีผลกําไรสุทธิ บง. จะ

นับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 1 ไดก็ตอเมื่อผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุนแลว 

3. เงินกองทุนชั้นที่ 2

รายการตราสารที่มีลักษณะคลายทุน และตราสารหนี้ดอยสิทธิ

ระยะยาวที่นับเปนเงินกองทนุชั้นที่ 2 ธนาคารพาณิชยตองลด

การนับเงินที่ไดรับเนื่องจากการออกตราสารดังกลาวเปน

เงินกองทุนลงรอยละ 20 ตอป ในชวง 5 ปสุดทายกอนครบ

กําหนด การนบัลดดังกลาวควรทําอยางไร 

 

การลดการนับมูลคาตราสารดังกลาวเขาเปนเงินกองทนุ ใหนับลดลงทันทีเมื่อครบกําหนดในแต

ละปในชวง 5 ปสุดทาย และเนื่องจากตราสารที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ไมสามารถนับเปน

เงินกองทุนได ดังนั้นในการลดเงินกองทุนลงรอยละ 20 ตอป ใหเริ่มลดในวันแรกของแตละป 

ตลอดระยะเวลา 5 ปสุดทาย เพื่อใหการนบัเขาเปนเงินกองทุนของมูลคาตราสารดังกลาวเปน

ศูนยในชวงปสุดทาย 

ตัวอยางเชน ตราสารหนี้ดอยสิทธิ มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 10 ป ออกจําหนายเมื่อวนัที่  

1 ม.ค. 51 การนับมูลคาของตราสารเขาเปนเงินกองทนุใหนับดังนี ้

- ในชวง 5 ปแรก วันที่ 1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 55 ใหนับเปนเงนิกองทุนได 1,000 ลานบาท 

- ในปที่ 6 วันที่ 1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 ใหนับเปนเงนิกองทุนได 800 ลานบาท 

- ในปที่ 7 วันที่ 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 ใหนับเปนเงนิกองทุนได 600 ลานบาท 
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- ในปที่ 8 วันที่ 1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 ใหนับเปนเงนิกองทุนได 400 ลานบาท 

- ในปที่ 9 วันที่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59 ใหนับเปนเงนิกองทุนได 200 ลานบาท 

- ในปที่ 10 วันที่ 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 ไมเหลือมูลคาที่จะสามารถนับเขาเปน

เงินกองทุนได เนื่องจากมูลคาที่จะนับเปนเงินกองทุนเทากับศูนย 

4. เงินกองทุนชั้นที่ 2

การนับเงินสํารองจากการตรีาคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย  

ที่กําหนดใหนบัเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดทุกงวด 6 เดือนนั้น 

หากไดมีการขายตราสารดังกลาวแลว ตองปรับปรุงเงินกองทุน

หรือไม เมื่อใด 

 

ใหปรับปรุงเงนิกองทุนชั้นที ่2 และรายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้นทันททีี่ขายตราสารทุน  

ตามยอดเงนิสํารองจากการตรีาคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย ณ สิ้นงวดที่ผานมา สําหรับสวน

ที่ไดขายออกไป โดยจะตองไมมีการนับเงนิสํารองจากการประเมินมูลคาของตราสารทุนที่ขาย

ออกไป 

5. เงินกองทุนชั้นที่ 2

บริษัทเงินทุนสามารถรับตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของ

บริษัทเงินทุนนั้น เปนหลักประกันการใหสินเชื่อไดหรือไม 

 

ไมได เนื่องจากหากลูกหนี้ผิดนดัชาํระหนี้ และ บง. ตองยึดตราสารดังกลาว จะถือเปนการ 

ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา 80 (1) แหง พ.ร.บ. ธุรกิจ

สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

6. เงินกองทุนชั้นที่ 2

บริษัทเงินทุนสามารถรับตราสารที่นับเปนเงินกองทุนของ

บริษัทเงินทุนอื่น เปนหลักประกันการใหสินเชื่อไดหรือไม 

 

การพิจารณาแบงเปน 2 กรณ ีดังนี ้

กรณีที่ 1 ตราสารที่รับเปนหลักประกนัเปนหุนทุนของ บง. อื่น จะสามารถรับเปน

หลักประกนัไดเฉพาะลูกหนีท้ี่ไมใชสถาบันการเงิน ตามมาตรา 80 (3) และเมื่อ บง. ไดหุนทนุ

ดังกลาวนัน้มาจากการชําระหนี้หรือประกนัการใหสินเชือ่ บง. ตองจําหนายหุนทนุนั้นภายใน 6 

เดือน นับแตวนัที่ไดมา ตามมาตรา 35 (1) แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
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กรณีที่ 2 ตราสารที่รับเปนหลักประกนัเปนตราสารหนี้ที่นับเปนเงินกองทุนของ บง. อื่น  

ใหจดัเปนสินเชื่อที่มีหลักทรัพยที่ออกโดย บง. อื่นเปนหลักประกัน มนี้ําหนกัความเสี่ยงเทากับ 

0.2 แตหากลูกคาผิดนัดชําระหนี้ และ บง. ตองมีหรือถือตราสารหนี้นัน้เนื่องจากการชําระหนี้ 

ให บง. หกัรายการเงินลงทนุในตราสารดงักลาวออกจากเงินกองทนุทัง้สิ้น 

7. การเลือกใช Fair Value Option 

กรณีมีผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเลือกใช Fair Value 

Option (FVO) ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการรับรูและ 

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน แลว บง. ตองนําผลกําไร 

มาหักออกจากเงินกองทุนชัน้ที่ 1 และนําผลขาดทุนจาก FVO 

มาบวกกลับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 นั้น หมายความวา  

หาก บง. มีผลกําไรจาก FVO ในงวดการบัญชีใด ใหนําผล

กําไรดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ของงวด 

การบัญชีนั้นทนัที และหากมผีลขาดทุนจาก FVO ในงวดการ

บัญชีใด ใหนําผลขาดทุนดังกลาวไปบวกกลับเขาเปน

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ของงวดการบัญชีนั้นทันที ใชหรือไม 

 

ไมใช การพิจารณานาํผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดจาก FVO มาหักออกจาก (บวกกลับ) 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 มีหลักการคือ หากผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจาก FVO นั้น ไดรวมในการ

คํานวณผลกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่ บง. ไดนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 แลว ให บง. หกัออกจาก 

(บวกกลับ) เงนิกองทุนชั้นที ่1 ทันที แตหาก บง. ยังไมไดนับผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้น 

เปนเงินกองทนุชั้นที่ 1 บง. ก็ยังไมตองนําผลกําไร (ขาดทุน) ที่เกดิขึ้นจาก FVO ไปหักออกจาก 

(บวกกลับ) เงนิกองทุนชั้นที ่1 ดังนี ้

 1. กรณีมีผลกําไรที่เกิดจาก FVO

 1.1. บง. มีผลกําไรสุทธิจากการดาํเนินงานในงวดบัญชีนั้น

 (1) หากกําไรจากการดําเนนิงานดังกลาวไดผานมติที่ประชมุผูถือหุน 

หรือมีขอบังคับของ บง. ใหนับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 1 แลว ใหนาํผลกําไรที่เกิดขึ้นจาก FVO ไป

หักออกจากเงนิกองทุนชั้นที ่1 ทันที 

 (2) หากกําไรจากการดําเนนิงานดังกลาวยังไมผานมติที่ประชุมผูถือหุน 

หรือไมมีขอบังคับของ บง. ใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ให บง. นําผลกําไรที่เกิดขึน้จาก FVO 

ไปหักออกจากกําไรจากการดําเนินงานดังกลาวกอน 
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 1.2. บง. มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในงวดบัญชีนัน้ (ซึ่ง บง. ตองนํา 

ผลขาดทุนนั้นไปหักออกจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ทันที) ให บง. นําผลกาํไรที่เกิดจาก FVO  

ไปหักออกจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 เพิ่มเติมจากผลขาดทุนสุทธินั้นทันที 

 2. กรณีมีผลขาดทุนที่เกิดจาก FVO

 2.1. บง. มีผลกําไรสุทธิจากการดาํเนินงานในงวดบัญชีนั้น

 (1) หากกําไรจากการดําเนนิงานดังกลาวไดผานมติที่ประชมุผูถือหุน 

หรือมีขอบังคับของ บง. ใหนับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 1 แลว ให บง. นําผลขาดทุนที่เกดิจาก 

FVO ไปบวกกลับเขาเปนเงนิกองทุนชั้นที ่1 ไดทันท ี

 (2) หากกําไรจากการดําเนนิงานดังกลาวยังไมผานมติที่ประชุมผูถือหุน 

หรือไมมีขอบังคับของ บง. ใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ให บง. นําผลขาดทุนที่เกดิจาก FVO 

ไปบวกเขากับกําไรจากการดาํเนินงานดังกลาวกอน 

 2.2. บง. มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานในงวดบัญชีนัน้ (ซึ่ง บง. ตองนํา

ผลขาดทุนนั้นไปหักออกจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ทันที) ให บง. นําผลขาดทุนที่เกดิจาก FVO ไป

บวกกลับเขาเปนเงินกองทนุชั้นที่ 1 ทันทดีวยเชนกนั 
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คําถาม – คําตอบ แนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 86/2551 เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับบริษทัเงินทุน (ชดุที่ 2) 

 

 คําถาม คําตอบ 

1. หาก บง. ลงทนุในตราสารทีน่ับเปนเงนิกองทุนของ สง. อื่น โดยให

ตราสารดังกลาวอยูในบัญชีเพื่อการคา จะตองดํารงเงินกองทุนเพื่อ

รองรับความเสี่ยงดานตลาดอยางไร 

 

เนื่องจาก บง. ไดนําเงนิลงทุนในตราสารดงักลาวมาหกัออกจากเงนิกองทุนทั้งสิ้นแลว  

จึงไมตองนําธุรกรรมดังกลาวมารวมในการคํานวณฐานะความเสีย่งดานตลาด  

2. หาก บง. ไดรับหุนทุนของ สง. อื่น จากการชําระหนี้ของลูกคา ซึ่งตาม 

มาตรา 35 แหง พ.ร.บ. สง. ตองจําหนายหุนดังกลาวภายใน 6 เดือน  

และในชวงเวลา 6 เดือน ตองหักเงินลงทนุดังกลาวอยางไร   

ในชวงเวลานบัตั้งแตวนัที่ไดรับหุนของ สง. อื่นเพื่อชําระหนีจ้นถึงวนัที่จําหนายออก  ใหหกั 

เงินลงทุนดังกลาวออกจากเงนิกองทุนทั้งสิ้นตั้งแตวันที่ไดรับมา  

 

3. บง. สามารถเลือกใช Fair Value Option (FVO) กับสินทรัพยหรือ

หนี้สินบางรายการไดหรือไม กอนการใช IAS 39 ทั้งฉบับ 

การใช FVO จะทําไดตอเมื่อ บง. ไดใช IAS 39 ทั้งฉบับแลวเทานั้น ยกเวนเฉพาะกรณี

ธุรกรรม Credit Derivatives ที่ไมมีมาตรฐานการบัญชีไทยที่เกีย่วของรองรับ ซึ่ง ธปท. ได

กําหนดวิธีการจัดประเภทและการบันทกึบญัชีเพื่อให บง. ถือปฏิบัติซึ่งอางอิงมาจาก IAS 39   

 

 

 

 

 



 คําถาม คําตอบ 

4. หาก บง. มีการรวมกิจการ และเกิดสินทรพัยไมมีตวัตนและคาความ

นิยม จะตองดาํเนินการอยางไร 

        ในการรวมกิจการ บง. ผูซื้อตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรวมธุรกิจ และ

สินทรัพยไมมตีัวตน ซึ่งใหผูซื้อสามารถรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของกจิการที่ซื้อแยกจาก 

คาความนิยมได  โดยสินทรพัยไมมีตวัตนตองเปนไปตามนิยามของสินทรัพยไมมีตวัตน

ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดและสามารถวัดมูลคายตุิธรรมไดอยางนาเชื่อถือ   

        ดังนั้น บง. ผูซื้อตองพิจารณาและประเมินคากิจการที่จะถูกซื้อวามีสินทรัพยที่ไมมี

ตัวตนหรือไม เชน มูลคาของ network / ฐานขอมูลลูกคา ซึ่งเปนสินทรัพยที่สามารถกอใหเกดิ

รายไดเพิ่มในอนาคต และใหบันทึกรายการเหลานั้นเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึน้ มูลคา

สวนที่เหลือจึงคอยรับรูเปนคาความนิยม ซึ่งตองนํามาหักจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ทันท ี

        ทั้งนี้ คาความนยิมจะเกดิขึ้นได เมื่อมกีารรวมธุรกิจ เทานั้น ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. การรวมธุรกิจโดยผูขายจะโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดใหแกผูซื้อ และผูขาย

จะดําเนินการยกเลิกบริษัท  กรณีนี้ คาความนิยมจะปรากฎอยูในงบเดี่ยวของ บง. ผูซื้อกิจการ 

โดย บง. ผูซื้อกิจการตองพจิารณาวาคาความนิยมดังกลาวมีการดอยคาในทุกสิ้นงวดบญัชี

หรือไม  หากมีจะตองรับรูการดอยคาในงบการเงินแทนการทยอยตดับญัชีตามระยะเวลา  

และ บง. ผูซื้อ จะตองนําคาความนยิมหักออกจากเงนิกองทนุชั้นที ่1 ของ บง. ผูซื้อ (solo basis) 

2. การรวมธุรกิจโดยผานการซือ้หุนที่มีสิทธิออกเสียง (หุนสามัญ) เพื่อใหมีอํานาจใน

การควบคุมกิจการที่ซื้อมา ทําใหผูซื้อเปนบริษัทแม และ ผูขายเปนบริษทัลูก ซึ่งคาความนิยม

จะปรากฎในงบการเงินรวมระหวางบรษิัทแมและบริษัทลูกเทานั้น  ซึ่งบริษัทแมจะตองนํา 

คาความนิยมหกัออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกลุมตามเกณฑการกํากบัแบบรวมกลุม 

(consolidation)  ซึ่งจะมีผลบังคับใช 30 มิ.ย. 53 



 คําถาม คําตอบ 

5. หาก บง. มีความประสงคจะตีราคาสินทรัพยไมมีตวัตน  ธปท. กําหนด

แนวทางปฏิบัติอยางไร 

สําหรับการรับรูและวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตวัตนนัน้ บง. ตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมมีตวัตน  และเมื่อบนัทึกเปนสินทรัพยแลว ใหคาํนวณ

สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดยมีน้ําหนักความเสี่ยงเทากับ รอยละ 100  ตามหลักเกณฑ Basel II   

6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ออกจาก  (Deferred Tax Assets) เงินกองทนุชั้นที่ 1 

 

1. ให บง. ทุกแหงที่ปฏิบัติตามรางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

พิจารณาแยกรายการ (Deferred tax assets – DTA) และหนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบญัชี 

(Deferred tax liabilities -DTL) เปน 3 สวน คือ  

     1.1 สวนทีก่ระทบตอ Tier 1    

     1.2 สวนทีก่ระทบตอ Tier 2  หรือเงินกองทุนทั้งสิ้น    

     1.3 สวนทีไ่มกระทบตอการคํานวณเงนิกองทุน  

2. ให บง. ดําเนินการหกั DTA ดังนี ้

  2.1  DTA หรือ DTL ที่กระทบตอ Tier 1: ให บง. คํานวณหายอดสุทธิโดยนํา DTL 

มาหักจาก DTA กอน หากยอดสุทธิเปน Net DTA ใหนํามาหักออกจาก Tier 1 ทั้งจํานวน

และหากยอดสุทธิเปน Net DTL ไมอนุญาตใหนํามาบวกกลับเขาเปน Tier 1  

      เหตุผล : เพื่อให Tier 1 สะทอนฐานะที่แทจริงจากการดําเนินงาน  และรายการ 

DTA นั้น บง. มีความเสี่ยงทีจ่ะไมไดรับประโยชนในอนาคต  สําหรับการคํานวณ RWA ของ 

Net DTA ใหม ีRW เทากับ 0  เนื่องจากไดนาํมาหัก Tier 1 แลว  สวนการไมอนุญาตใหนํา 

Net DTL บวกกลับเขาเปน Tier 1 นั้น เนื่องจาก Net DTL เปนภาระตองจายในอนาคต  

ไมมีคุณสมบัตทิี่จะรองรับผลขาดทุนไดในอนาคต จึงไมเขาขายเปน เงนิกองทุน  



 คําถาม คําตอบ 

 2.2  DTA หรือ DTL ที่กระทบตอ Tier 2 หรือเงินกองทุนทัง้สิ้น: ให บง. คาํนวณ Tier 2 

หรือหกัจากเงนิกองทนุทั้งสิน้ จากยอดคงคางของแตละรายการกอนการบันทึกบญัชภีาษีเงนิได  

(Pre-tax revaluation reserve) และเปนยอดที่ไดปรับรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวของอื่น  สวน Net DTA ใหคํานวณ RWA โดยมี RW เทากับ 0  และไมตองหักออกจาก

เงินกองทุน   

      เหตุผล : การกําหนดอัตราสวนสําหรับสวนเกนิ (ต่ํา) จากการตีราคาของ

สินทรัพยที่อนญุาตใหนับเปน Tier 2 นั้น ไดพิจารณาผลกระทบทางภาษีและมูลคาของ

สินทรัพยที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตแลว  

 2.3  DTA หรือ DTL ที่ไมกระทบตอการคาํนวณเงินกองทุน: ให บง. นาํ Net DTA  

ที่ปรากฏในงบดุล มาคํานวณ RWAโดยม ีRW เทากับ 0 

             ทั้งนี้  การ Netting DTA และ DTL ตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้ 

   1. ตองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะหกักลบกนัได 

   2. ตั้งใจจะชาํระรายการดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับสินทรัพยและชาํระหนี้สิน 

ในงวดเวลาเดยีวกัน  

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักรายการสวนต่าํสุทธิจากการตีราคาตราสาร

ทุนประเภทเผื่อขายออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้น 

การกํากับดแูลเงินกองทุนทีก่าํหนดใหหักรายการสวนต่ําสุทธิจากการตรีาคาตราสารทุน

ประเภทเผื่อขายออกจากเงินกองทุนทั้งสิ้น ก็คือตองหักออกจากผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ 1 

และเงินกองทนุชั้นที่ 2 ดวย  ดังนั้น ในทางปฏิบัติหาก สง. ไมมีเงินกองทุนชั้นที่ 2 หรือมีไม

เพียงพอ ก็หมายถึง การหักออกจากเงนิกองทุนชั้นที่ 1   ซึ่งจะทําใหเงนิกองทุนทั้งสิ้น เทากับ 

ผลรวมของเงินกองทุนชั้นที ่1 (สุทธิ) และ ชั้นที่ 2 (สุทธิ) 




