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ท่ีทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน เพ่ือปองกันการนับเปนเงินกองทุนซ้ําซอนกัน 
(Double gearing) ดวย 

2. อํานาจตามกฎหมาย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 29 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 
41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ธนาคารแหงประเทศไทยออกหลักเกณฑกําหนดองคประกอบของเงินกองทุน
ใหธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศดํารงเงินกองทุนตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี 

3. ขอบเขตการบังคับใช 

 ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงินทุกแหง ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

4.   ประกาศและหนังสือเวียนท่ียกเลิก   

 4.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 88/2551 เรื่อง องคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 

 4.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 11/2552 เรื่อง องคประกอบของ
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 
2552 

 4.3 หนังสือเวียนท่ี ธปท. ฝนส. (21) ว.299/2555 เรื่อง คุณสมบัติของตราสาร
ทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนและวิธีการทยอยลดนับตราสารท่ีนับเปนเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ Basel III ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555 

5.   เน้ือหา 

5.1 คําจํากัดความ 

 ในประกาศฉบับน้ี 

“ธนาคารพาณิชย” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
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5.2 หลักการ 

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหองคประกอบของเงินกองทุนของธนาคาร 
พาณิชย ไดแก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ซึ่งหลักเกณฑ Basel III ไดปรับ
องคประกอบของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย โดยกําหนดใหองคประกอบหลักของเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชยคือ เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (Common equity tier 1: 
CET1) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญและกําไรสะสมเปนสําคัญ และใหธนาคารพาณิชยสามารถนํา
รายการอ่ืนในสวนของเจาของมานับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของได รวมท้ังปรับ
คุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional tier 1) และตราสาร
ทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ใหมีคุณภาพดีขึ้นกวาหลักเกณฑเดิม กลาวคือ ไมอนุญาต
ใหมีเง่ือนไขท่ีเปนแรงจูงใจใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนครบกําหนดและตองรองรับผลขาดทุน
ไดเมื่อทางการเขาแทรกแซงหรือเขาชวยเหลือกิจการของธนาคารพาณิชย 

5.3 องคประกอบของเงินกองทุน 

เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย ไดแก เงินกองทุนช้ันที่ 1 และ เงินกองทุน
ช้ันที่ 2 ดังน้ี 

(1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไดแก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 
(Common equity tier 1: CET1) และตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
(Additional tier 1) หักดวยรายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตามท่ีกําหนดไวในขอ 5.4 

(2) เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
เงินสํารองสําหรับสินทรพัยจัดชั้นปกติ (General provision) และเงินสํารองสวนเกิน (Surplus 
of provision) หักดวยรายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตามท่ีกําหนดไวในขอ 5.5 

5.4 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 

5.4.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (Common equity tier 1: 
CET1) ไดแก รายการท่ีสามารถนับเปน CET1 ได ภายหลังรายการปรับและรายการหักตาง ๆ ดังน้ี 

(1) รายการท่ีสามารถนับเปน CET1 ไดแก 

(1.1) ทุนชําระแลว (ยกเวนทุนชําระแลวที่ไดจากการออกหุนบุริมสิทธิ) 
ซึ่งรวมทั้งสวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุนที่ธนาคารพาณิชยไดรับ และเงินที่ธนาคารพาณิชยไดรับจาก  
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารพาณิชยน้ัน โดยตองมีคุณสมบัติครบถวน    
ตามเอกสารแนบ 1 

(1.2) ทุนสํารองตามกฎหมาย  
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(1.3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติ  
ที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคา
ของสินทรัพย เงินสํารองสําหรับการจายเงินปนผล และเงินสํารองเพื่อการชําระหน้ี  

(1.4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติท่ีประชุมใหญ     
ผูถือหุนหรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย 

(1.5) รายการอ่ืนของสวนของเจาของ ไดแก 

(1.5.1) สวนท่ีถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม 
(Accumulated other comprehensive income) ซึ่งตองเปนมูลคาสุทธิภายหลังการ
ปรับปรุงภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนแลว ไดแก 

 การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคา 
ท่ีดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย 
ของตราสารหน้ีและตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน     
ตราสารหน้ีและตราสารทุน  

 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจาก
การดําเนินงานในตางประเทศ 

 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรม  
ตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรม   
ตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Hedges 
of a net investment in a foreign operation) 

สําหรับรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจาก  
การปรับปรุงประมาณการหน้ีสินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน (เฉพาะกรณีท่ีเลือก
รับรูรายการเขางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ใหธนาคารพาณิชยนํารายการดังกลาวภายหลัง   
การปรับปรุงภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของแลวมาคํานวณมูลคาสุทธิกับรายการปรับปรุงทางการบัญช ี
อ่ืน ๆ ท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสม โดยใหแสดงไวในขอ (1.4) หาก    
ผลสุทธิเปนกําไร 
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(1.5.2) รายการอ่ืนของการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากผูเปน
เจาของ (Owner changes) ไดแก สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม
เดียวกัน  

(2) รายการปรับตาง ๆ คือรายการทางการบัญชีซึ่งในการคํานวณ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยน้ัน ไมอนุญาตใหมีผลกระทบตอมูลคาของเงินกองทุน ซึ่งไดแก
รายการดังน้ี 

(2.1) การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธสําหรับ
ธุรกรรมปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) ท่ีเก่ียวของกับ
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งไมไดแสดงมูลคาตามราคาตลาด โดยหากมูลคายุติธรรม
ของตราสารอนุพันธเพ่ิมขึ้น (กําไร) ใหธนาคารพาณิชยนําไปหักออกจากเงินกองทุน แตหาก  
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธลดลง (ขาดทุน) ใหธนาคารพาณิชยนําไปบวกกลับเขาใน
เงินกองทุนเสมือนไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น 

(2.2) กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใชวิธี Fair value 
option ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (International 
accounting standard 39 financial instruments: Recognition and measurement หรือ      
ที่แกไขเพิ่มเติม) ในการคํานวณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังตอไปน้ี ทั้งน้ี การใชวิธี Fair value 
option ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในเอกสารแนบ 3  

(ก) ตราสารที่เปนหน้ีสินทางการเงิน 

- ผลกําไรสะสมที่เกิดจากมูลคายุติธรรมลดลงเน่ืองจาก  
ตราสารที่ธนาคารพาณิชยออกน้ันมีความเสี่ยงทางดานเครดิต (Credit spread) เพิ่มข้ึน หรือ        
ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยนํามาหักออกจากเงินกองทุน 

- ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากมูลคายุติธรรมเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
ตราสารที่ธนาคารพาณิชยออกน้ันมคีวามเสี่ยงดานเครดิต (Credit spread) ลดลง หรือไมสามารถ  
วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหนําไปบวกกลับเขาในเงินกองทุน 

(ข) เงินใหสินเช่ือ หรือ ตราสารที่เปนสินทรัพยทางการเงิน 

- ผลกําไรสะสมที่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของมูลคายุติธรรม    
ที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยนํามาหักออกจากเงินกองทุน 

- ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลคายุติธรรม    
ที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหนําไปบวกกลับเขาในเงินกองทุน 
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(2.3) รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

(3) รายการหักจาก CET1 ไดแกรายการดังตอไปน้ี 

(3.1) ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนในทุกงวดการบัญชี1 ใหหักทันที ณ วัน
สิ้นงวดการบัญชีน้ัน 

(3.2) คาความนิยม (Goodwill) ที่นับเปนสินทรัพยตามจํานวนที่
ปรากฏในงบการเงินซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงคาความนิยมท่ีแฝง
อยูในเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ท่ีจัดประเภท
เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีดวย ท้ังน้ี ตองเปนมูลคา
สินทรัพยสุทธิภายหลังหักกลบดวยหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับคาความนิยม
ดังกลาวแลว  

(3.3) สินทรัพยไมมีตัวตน3 (Intangible asset) อ่ืนท่ีนอกเหนือ 
จากคาความนิยม ท่ีนับเปนสินทรัพยตามจํานวนท่ีปรากฏในงบการเงินซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ท้ังน้ี ตองเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิภายหลังหักกลบดวยหน้ีสินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวแลว  

(3.4) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred tax asset: DTA) 
ท่ีนับเปนสินทรัพยตามจํานวนท่ีปรากฏในงบการเงินซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ท้ังน้ี ตองเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิภายหลังหักกลบดวยหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
(Deferred tax liability: DTL) ท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดแกรายการตอไปน้ี 

(ก) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน (Unused tax 
losses carryforward) และ 

(ข) ผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหน้ีสินในงบดุลกับฐานภาษี หรือผลแตกตางช่ัวคราวในกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี 
(Temporary differences) เชน สํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เปนตน  

                                                        
1 ใหหมายรวมถึงผลสุทธิที่เปนขาดทุนซึ่งเกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่มาตรฐานการบัญชี
กําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสม เชน รายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน (เฉพาะกรณีที่เลือกรับรูรายการเขา     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) และรายการปรับปรุงขอผิดพลาดทางการบัญชี เปนตน 
2 ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับ
แบบรวมกลุม 
3 ใหอางอิงคําจํากัดความสินทรัพยไมมีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไมรวมถึงสิทธิการเชา 
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(ค) เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน (Unused tax credit 
carryforward)  

 ท้ังน้ี DTL ท่ีนํามาหักออกจาก DTA ในขอ 5.4.1 (3.4) น้ัน  
ตองไมรวม DTL ท่ีธนาคารพาณิชยไดนําไปหักออกจากคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนแลว  

(3.5) สํารองสวนขาด (Shortfall of provision) เฉพาะกรณี       
ท่ีธนาคารพาณิชยเลือกใชหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหง    
ประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย    
โดยวิธี IRB  

ท้ังน้ี เงินสํารองสวนขาด หมายถึง ผลตางระหวางมูลคา   
ความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL) และเงินสํารองท่ีกันไวแลว (Total 
eligible provisions) เฉพาะในกรณีท่ีเงินสํารองท่ีกันไวแลวนอยกวาคา EL   

(3.6) กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitisation) ซึ่งมีผลใหเงินกองทุนเพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากกรณีท่ีธนาคารพาณิชยมีการ     
ทําหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับธุรกรรม Securitisation และคาดวาจะไดรับผลตอบแทนกลับมา     
ในอนาคต (Expected future margin income) เปนตน 

(3.7) เงินที่ธนาคารพาณิชยไดจายไปเพื่อการซื้อหุนคืนตามกฎหมาย  
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ดวยวิธีราคาตามมูลคาตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุนซื้อคืน 
ของกิจการ 

(3.8) การถือตราสารทุนไขวกันระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัท   
ท่ีทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน2 ท่ีมีเจตนาเพ่ือตองการเพ่ิมเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนเฉพาะสวนท่ีถือไขวกันในบริษัท
ดังกลาวหักจากเงินกองทุนท้ังจํานวน ท้ังน้ี รวมถึงการลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  
ของบริษัทดังกลาวดวย 

(3.9) เงินลงทุนในตราสารทุน4 รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ   

  

                                                        
4 ใหหมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคา นอกจากนี ้ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัทดังกลาวในขณะที่มีการทําธุรกรรมที่จะขายตราสารทุนนั้นดวย ใหธนาคารพาณิชยสามารถนําฐานะซื้อ
และฐานะขายมาหักกลบกันได โดยตองเปนฐานะตรงกันขามที่เหมือนกันทุกประการของธุรกรรมทางตรงดวยกัน หรือของธุรกรรม
ทางออมดวยกันเทานั้น 
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ที่จะซื้อหุนของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ทั้งทางตรงและทางออม5  

(3.10) เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญ     
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และบริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี6  
ใหธนาคารพาณิชยพิจารณาสัดสวนการถือหุนท่ีกําหนดดังตอไปน้ี เพ่ือคํานวณมูลคาเงินลงทุน    
ท่ีตองนําไปหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 

(ก) กรณีท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของแตละบริษัทน้ัน มีวิธีการคํานวณดังน้ี 

- ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุน4 ใน      
ตราสารทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 17  
และตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 28 ของบริษัทในขอ 5.4.1(3.10)(ก) ท้ังทางตรง
และทางออม5 มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของสุทธิ 
(Net common equity tier 1)9 โดยใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวท้ังหมด   
เฉพาะสวนท่ีเกินกวารอยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ไปหักออกจากเงินกองทุน   
แตละประเภทของธนาคารพาณิชยตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุน (Pro-rata basis) ตาม
ตัวอยางท่ี 1 ในเอกสารแนบ 4 

- ท้ังน้ี สําหรับผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวท้ังหมด      
ในสวนท่ีไมเกินรอยละ 10 ของ Net common equity tier 19 ใหธนาคารพาณิชยนําไปคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทของเงินลงทุน (Pro-rata basis) (ตามตัวอยางท่ี 1 ใน
เอกสารแนบ 4) โดยในกรณีเปนเงินลงทุนท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ใหใชวิธีท่ีกําหนดใน  
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ 
 

                                                        
5 เงินลงทุนทางออมในประกาศฉบับนี้ หมายถึง กรณทีี่ธนาคารพาณิชยทําอนุพันธทางการเงินดานตราสารทุนและดานตราสารหนี ้
ซึ่งธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ดังกลาว หรือมีโอกาสไดรับตราสารทุนหรือตราสารหนี้
ดังกลาวมาในอนาคต ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีการลงทุนในตราสารดังกลาวผานกองทุนรวมหรือผูที่เกี่ยวของของธนาคารพาณิชย 
6 หมายรวมถึง (1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม เชน บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ เปนตน (2) บริษัทที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
และ (3) บริษัทที่อยูระหวางการชําระบัญชี  
7 สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได และธนาคาร
พาณิชยไปลงทุน 
8 สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได และธนาคาร
พาณิชยไปลงทุน 
9 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธขิองธนาคารพาณิชยที่ไดหัก
รายการตามขอ 5.4.1 (3.1) ถึง (3.9) แลว 
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ธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) และในกรณีเปนเงินลงทุนท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการคา ใหใชวิธ ี  
ท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาด
และการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

(ข) กรณีท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน   

- ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุน4 ในตราสาร
ทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทในขอ 5.4.1(3.10)(ข) ท้ังทางตรงและทางออม5  
มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของสุทธิ (Net common 
equity tier 1)10 โดยใหธนาคารพาณิชยนําเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนท่ีเกินกวารอยละ 10 ของ 
Net common equity tier 1 ไปหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามสัดสวน
ของเงินลงทุนในแตละบริษัท (Pro-rata basis) ดังตัวอยางท่ี 2 ในเอกสารแนบ 4 

- ท้ังน้ี สําหรับผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวท้ังหมด      
ในสวนท่ีไมเกินรอยละ 10 ของ Net common equity tier 110 ใหธนาคารพาณิชยนําไปคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของเงินลงทุนในแตละบริษัท (Pro-rata basis) (ดังตัวอยางท่ี 2 ใน
เอกสารแนบ 4) โดยในกรณีเปนเงินลงทุนท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ใหใชวิธีท่ีกําหนดใน  
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ธนาคารพาณิชยโดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) และในกรณีเปนเงินลงทุนท่ีอยูในบัญชีเพ่ือการคา ใหใชวิธ ี 
ท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาด 
และการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน ท้ังน้ี หากนํ้าหนัก  
ความเสี่ยงตามประกาศดังกลาวขางตน11 ตํ่ากวารอยละ 250 ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนัก     
ความเสี่ยงท่ีรอยละ 250 แทน 

 

                                                        
10 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหัก
รายการตามขอ 5.4.1 (3.1) ถึง (3.10) (ก) แลว 
11 ในที่นี้หมายถึงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชย
โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง  
ดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  
วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 
แลวแตกรณ ี
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(3.11) รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(3.12) รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน
ในสวนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงินมีจํานวนไมเพียงพอใหหัก  
จนครบเต็มจํานวน 

5.4.2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 
ไดแก รายการท่ีนับเปน Additional tier 1 ภายหลังรายการหักตาง ๆ ดังน้ี 

(1) รายการท่ีสามารถนับเปน Additional tier 1 ประกอบดวย 

(1.1) เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล 
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิดังกลาว  

(1.2) เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่มีสิทธิ      
ดอยกวาผูฝากเงิน เจาหน้ีสามัญ และเจาหน้ีดอยสิทธิทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผูถือตราสารทางการเงิน   
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2  

(1.3) สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาตราสารตาม (1.1) และ (1.2) ที่
ธนาคารพาณิชยไดรับ12 

ท้ังน้ี ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเอกสารแนบ 5 และธนาคารพาณิชยจะตองย่ืนคําขอตอฝายกํากับสถาบัน
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัตินับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารดังกลาวเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงินดวย 

(2) รายการหักจาก Additional tier 1 ไดแกรายการดังตอไปน้ี 

(2.1) การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ของ
ธนาคารพาณิชย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยจะซื้อคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุน   
ชั้นท่ี 1 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารแนบ 5   

(2.2) การถือตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวกัน
ระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน2 ท่ีมีเจตนาเพ่ือ
ตองการเพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนในตราสาร  
ทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษัทดังกลาวหักออกจากเงินกองทุน 

                                                        
12 ทั้งนี้ ตองเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาที่ธนาคารพาณิชยไดรับจากการออกจําหนายตราสารคร้ังแรกเทานั้น 
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(2.3) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1   
ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางออม13 

(2.4) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 14 
ของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ท้ังทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และบริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี6

เฉพาะกรณีท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทน้ัน ใหธนาคารพาณิชยคํานวณมูลคาเงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีตองนํามาหักตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 5.4.1(3.10)(ก) 

(2.5) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 14 
ของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ท้ังทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และบริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี6

เฉพาะกรณีท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทน้ัน ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1     
ท่ีเปนตราสารทางการเงินท้ังจํานวน 

(2.6) รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

(2.7) รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในสวนท่ีเหลือ ในกรณีท่ี
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจํานวนไมเพียงพอใหหักจนครบเต็มจํานวน 

5.5 เงินกองทุนชั้นท่ี 2  

 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2     
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ และเงินสํารองสวนเกิน ภายหลังรายการหักตาง ๆ ดังน้ี 

5.5.1 ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก 

(1) เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผลและใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิดังกลาว 

                                                        
13 เงินลงทุนทางออมในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่น หมายรวมถึง
กรณีดังนี้เชน (1) ธนาคารพาณิชยเปนผูขายประกันความเสี่ยงดานเครดิตตามตราสารประเภท Credit linked notes หรือ 
Credit default swaps ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินอื่น (2) ธนาคาร
พาณิชยทําอนุพันธทางการเงินดานตราสารหนี้ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารหนี้ดังกลาวหรือมีโอกาสไดรับตราสารหนี้ดังกลาวมาในอนาคต 
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(2) เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่มีสิทธิดอยกวา       
ผูฝากเงินและเจาหน้ีสามัญ  

(3) สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาตราสารตาม (1) และ (2) ที่ธนาคารพาณิชย
ไดรับ12 

   ท้ังน้ี ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเอกสารแนบ 6 และธนาคารพาณิชยจะตองย่ืนคําขอตอฝายกํากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัตินับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนช้ัน
ที่ 2 ดวย 

5.5.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ (General provision) 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ ไดแก เงินสํารองสําหรับสินทรัพย  
จัดช้ันปกติทั้งหมด แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติสวนที่นับเปน Specific 
provision14 แลว โดยเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ ใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน     
และใหนับเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ไดดังน้ี 

(1) ธนาคารพาณิชยทีเ่ลือกคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย 
Standardised Approach (วิธี SA) จะนับ General provision เขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่2 ได       
ไมเกินรอยละ 1.25 ของยอดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

(2) ธนาคารพาณิชยที่เลือกคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) จะนับ General provision ที่ไดจัดสรรใหแกพอรตสินทรัพย  
ที่ใชวิธี SA เขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่2 ไดไมเกินรอยละ 1.25 ของยอดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต       
ที่คํานวณโดยวิธี SA ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ  
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย วิธี IRB 

ทั้งน้ี ยอดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 
 
 

                                                        
14 Specific provision หมายความวา เงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชย       
ตองสามารถระบุไดวาเปนเงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยหรือรายการนอกงบดุลใด รวมถึงสวนที่ลดลงจากการปรับมูลคาตาม      
ราคาตลาดของตราสารหนี้และตราสารทุนที่ถือไวเพ่ือคาและเผื่อขาย และมูลคาการดอยคาดวย แตไมรวมเงินสํารองสําหรับสินทรัพย   
จัดชั้นปกติที่ธนาคารพาณิชยนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 แลว 
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5.5.3 เงินสํารองสวนเกิน (Surplus of provision)  

ธนาคารพาณิชยจะนับเงินสํารองสวนเกินดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 
ไดไมเกินรอยละ 0.6 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดยวิธี IRB ตามหลักเกณฑที่กําหนด      
ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ธนาคารพาณิชยโดยวิธี IRB 

ทั้งน้ี เงินสํารองสวนเกิน หมายถึง เงินสํารองที่กันไวแลว (Total eligible 
provisions) เฉพาะสวนที่มีมูลคาเกินกวาคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึน (Expected loss: EL)     

5.5.4 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดแก รายการดังตอไปน้ี                      

(1) การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของธนาคาร
พาณิชย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยจะซื้อคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารแนบ 6  

(2) การถือตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 ไขวกัน
ระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ท่ีมีเจตนาเพ่ือ
ตองการเพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนในตราสาร  
ทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษัทดังกลาวหักออกจากเงินกองทุน 

(3) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของ
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางออม15 

(4) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 24 ของ 
บริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ท้ังทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และบริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี6

เฉพาะกรณีท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัท
น้ัน ใหธนาคารพาณิชยคํานวณมูลคาเงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
ท่ีตองนํามาหักตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 5.4.1(3.10)(ก) 

                                                        
15 เงินลงทุนทางออมในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่น หมายรวมถึง
กรณีดังนี้เชน (1) ธนาคารพาณิชยเปนผูขายประกันความเสี่ยงดานเครดิตตามตราสารประเภท Credit Linked Notes หรือ 
Credit Default Swaps ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่น (2) ธนาคาร
พาณิชยทําอนุพันธทางการเงินดานตราสารหนี้ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารหนี้ดังกลาวหรือมีโอกาสไดรับตราสารหนี้ดังกลาวมาในอนาคต 



 

ฝนสป11-งท20001-25551108   .      

- 14 -

(5) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 24 ของ 
บริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ท้ังทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน 
และบริษัทท่ีทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี6

เฉพาะกรณีท่ีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวของ
บริษัทน้ัน ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2        
ท้ังจํานวน 

(6) รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

5.6 งวดระยะเวลาการนับรายการเขาและหักออกจากเงินกองทุน  

 งวดระยะเวลาในการนับรายการแตละประเภทเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
เงินกองทุนช้ันที่ 2 หรือหักออกจากเงินกองทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

5.7 บทเฉพาะกาล 

 (1) สําหรับตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนได ซึ่งธนาคารพาณิชย 
ออกกอนวันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใชและมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบ 
5 และเอกสารแนบ 6 น้ัน ใหธนาคารพาณิชยท่ีมีตราสารทางการเงินดังกลาวตองลดการนับหรือ
ทยอยลดการนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ตาม
รายละเอียดท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 8 

 ท้ังน้ี ธนาคารพาณิชยตองนําสงขอมูลตารางแสดงการทยอยลดนับตราสาร
ท่ีนับเปนเงินกองทุนเดิมท่ีธนาคารพาณิชยมีอยู ซึ่งมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเอกสารแนบ 5 และ
เอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับน้ีแกฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยภายใน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เพ่ือใหความเห็นชอบกอนจะนับเปนเงินกองทุนไดตอไป 

 (2) ธนาคารพาณิชยท่ียื่นคําขอนับสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร 
หรือหองชุดในอาคารชุด16 ไมถึง 3 ป นับถึงวันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช หากประสงคจะนับ
สวนเกินทุนดังกลาวเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศฉบับน้ีเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเปนสวนของเจาของ ใหยื่นคําขอมายังฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย  

                                                        
16 ธนาคารพาณิชยไมตองทยอยนับเพ่ิมสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด เขาเปนเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ อยางไรก็ดี สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปน 
สวนเพ่ิมของเจาของนั้น ตองเปนมูลคาสุทธิหลังการปรับปรุงภาษีเงินไดที่เกี่ยวของแลว 
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 สําหรับกรณีของธนาคารพาณิชยท่ียื่นคําขอดังกลาวมาเกินกวา 3 ป      
นับถึงวันท่ีประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช หากจะนับสวนเกินทุนดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเปนสวนของเจาของเพ่ิมเติม ตองปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ของประกาศฉบับน้ี  

 (3) ใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนตามองคประกอบของเงินกองทุนท่ี
กําหนดในขอ 5.3 ของประกาศฉบับน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป  

ท้ังน้ี สําหรับรายการท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของในขอ 
5.4.1 (1.5) รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของในขอ 5.4.1 (3) รายการ    
หักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงินในขอ 5.4.2 (2) และรายการหักจาก
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในขอ 5.5.4 น้ัน เฉพาะรายการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปน้ี17 
ใหธนาคารพาณิชยนับเพ่ิมเงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป 
โดยในระยะเวลา 5 ปแรก ใหเพ่ิมเงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนในอัตรารอยละ 20 รอยละ 40 
รอยละ 60 รอยละ 80 และรอยละ 100 ตอป ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

(3.1) กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผ่ือขาย 

(3.2) กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงาน    
ในตางประเทศ 

(3.3) กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ
สําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Hedges of a net 
investment in a foreign operation) 

(3.4) สินทรัพยไมมีตัวตน  

(3.5) กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitisation) 

(3.6) เงินลงทุนในบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน      
ตามขอ 5.4.1(3.10)(ก) และ (ข) ขอ 5.4.2 (2.4) และ (2.5) รวมท้ังขอ 5.5.4 (4) และ (5) 

 อยางไรก็ดี สําหรับรายการ (3.4) และ (3.6) น้ัน เฉพาะสวนท่ียังไมครบ
กําหนดตองหักออกจากเงินกองทุน ใหธนาคารพาณิชยนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงตามท่ีกําหนด 
ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
 

                                                        
17 สินทรัพยรายการอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวนั้น ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 5.4.1 (1.5)   
ขอ 5.4.1 (3) ขอ 5.4.2 (2) และขอ 5.5.4 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 





- 1/1 - 

ฝนสป11-งท20001-25551108   .      

เอกสารแนบ 1  

หลักเกณฑเก่ียวกับการนับตราสารทุนเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 
(Common equity tier 1: CET1) 

ตราสารทุนท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (Common 
equity tier 1) หมายความถึง หุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ  
ธนาคารพาณิชยน้ัน โดยตราสารทุนดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญครบทุกขอ ดังน้ี  

1. ผูถือตราสารทุนจะไดรับชําระเงินเปนลําดับสุดทายในกรณีท่ีธนาคาร
พาณิชยเลิกกิจการ  

2. ไมกําหนดจํานวนชําระคืนขั้นตํ่า โดยการชําระคืนจะคํานวณจากสินทรัพย
คงเหลือหลังหักหน้ีสินแลว และแบงตามสัดสวนการถือหุน 

3. ไมมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน โดยจะไดรับชําระคืนในกรณีเดียวคือ      
ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยเลิกกิจการ (ยกเวนกรณีการซื้อหุนคืนซึ่งจะสามารถทําไดหากเปนไป
ตามแนวทางซึ่งกฎหมายท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว) 

4. ธนาคารพาณิชยตองไมกําหนดเง่ือนไขในสัญญาท่ีกอใหเกิดความคาดหวัง   
วาธนาคารพาณิชยจะซื้อคืน ไถถอน หรือยกเลิกตราสารดังกลาว 

5. ตองไมมีขอผูกมัดวาธนาคารพาณิชยจะจายผลตอบแทน ดังน้ันการไมจาย
ผลตอบแทนจึงไมถือเปนการผิดนัดชําระ 

6. ไดรับผลตอบแทนเปนลําดับสุดทายถัดจากเจาหน้ีประเภทตางๆ และผูถือ
ตราสารท่ีมีสิทธิเหนือกวา และไมมีการจายผลตอบแทนเปนกรณีพิเศษ 

7. ตองสามารถรองรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานไดเปนลําดับแรกและ        
ในจํานวนท่ีมากท่ีสุดในระหวางการดําเนินกิจการ (Going concern) โดยผูถือตราสารทุน
ท้ังหมดตองมีสิทธิเรียกรองในลําดับท่ีเทาเทียมกัน (Pari passu) จึงตองรบัผลขาดทุน
เหมือนกันตามสัดสวนของการถือหุน 

8. ธนาคารพาณิชยตองบันทึกเงินท่ีไดรับจากการออกตราสารทุนเปนสวนของ
เจาของในงบแสดงฐานะการเงิน 

9. ตราสารทุนตองถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของตามมาตรฐานการบัญช ี 
ท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 



 

ฝนสป11-งท20001-25551108   .      

- 1/2 - 

 

10. ธนาคารพาณิชยไดรับชําระเงินจากการออกตราสารทุนครบถวน โดย
ธนาคารพาณิชยตองไมใหการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงินท้ังโดยทางตรง
และทางออมแกบุคคลใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาซื้อตราสารทุนของธนาคารพาณิชยน้ันเอง 
เชน การท่ีบริษัทลูกหรือผูท่ีเก่ียวของของธนาคารพาณิชย เปนผูซื้อตราสารทุนดังกลาวของ
ธนาคารพาณิชยน้ัน เปนตน ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับ
เงินท่ีไดรับจากการขายตราสารทุนดังกลาวตามจํานวนท่ีบริษัทลูกหรือผูท่ีเก่ียวของน้ันลงทุน
เปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

11. ออกจําหนายโดยไมมีหลักประกัน หรือการคํ้าประกันหรือการรับประกัน  
โดยธนาคารพาณิชยหรือผูท่ีเก่ียวของกับธนาคารพาณิชยท่ีจะทําใหมีสิทธิในการเรียกรอง
เหนือกวาเจาหน้ีประเภทอ่ืน 

12. การออกตราสารทุนดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ
ธนาคารพาณิชย หรือคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก     
ท่ีประชุมผูถือหุนของธนาคารพาณิชยน้ันตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว  

13. ตองแสดงรายการตราสารทุนดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
ฐานะการเงินของธนาคารพาณิชยน้ัน 
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เอกสารแนบ 2 
 

หลักเกณฑเก่ียวกับการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุดเพ่ือขออนุมัตินับ 
มูลคาสวนท่ีเพ่ิมเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของของธนาคารพาณิชย             

ธนาคารพาณิชยสามารถนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหองชุด  
ในอาคารชุดเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของไดตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังน้ี 

1. หลักเกณฑการนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาฯ เปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน
สวนของเจาของ  

 ธนาคารพาณิชยตองย่ืนคําขอตอธนาคารแหงประเทศไทยและใหนับมูลคาสวน
เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุดซึ่งเปนสวนหน่ึงในรายการอ่ืนของ 
สวนของเจาของ (สวนท่ีถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: Other comprehensive income) 
เปนสวนหน่ึงของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของได เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหง
ประเทศไทยแลว 

 โดยใหธนาคารพาณิชยนับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว    
ไดรอยละ 100 ของมูลคาสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคาทุนท้ังสิ้น แตไมเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยตองเปนมูลคาสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับรายการ
ดังกลาวแลว ณ วันสิ้นเดือนน้ัน  

2. วิธีการตีราคา 

 การตีราคาและการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด ใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ 

3. การนับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาที่ดิน ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังตอไปน้ี 

3.1 ที่ดินที่สามารถนับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1   
ท่ีเปนสวนของเจาของได ตองมีลักษณะที่สําคัญครบทุกขอ ดังน้ี 

(1) เปนที่ดินที่มีไวเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก 
หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจางของธนาคารพาณิชยน้ัน ตามมาตรา 80(2)(ก) แหง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  

(2) เปนที่ดินที่ธนาคารพาณิชยน้ันมีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองตาม
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแตเพียงผูเดียว และปราศจากภาระผูกพันเหนือที่ดินดังกลาว  
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(3) เปนที่ดินที่ต้ังอยูในหรือนอกประเทศซึ่งมีการตีราคาไวไมเกินกวา 6 
เดือน นับจากวันที่ลงในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่ออกโดยผูประเมินราคาภายนอกตาม
ขอ 3.2 

3.2 ธนาคารพาณิชยตองใชผูประเมินราคาภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ในแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน ทั้งน้ี ผูประเมินราคา
ภายนอกตองไมมคีวามสัมพันธหรอืมีผลประโยชนใด ๆ เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยดังกลาว 

สําหรับการตีราคาที่ดินในตางประเทศเพื่อขออนุมัตินับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึน 
เขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ธนาคารพาณิชยสามารถใชผูประเมินราคา
ภายนอกหรือผูชํานาญการตีราคาในประเทศท่ีท่ีดินน้ันต้ังอยูได และการตีราคาดังกลาวตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูสอบบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชยท่ีอยูในประเทศน้ัน  

 3.3 ในการย่ืนคําขอ ตองเปนการย่ืนคําขอสําหรับที่ดินทุกแปลงที่เขาขายตาม    
ขอ 3.1 ในคราวเดียวกัน โดยใหปฏิบัติโดยยึดหลักความสม่ําเสมอ แตจะย่ืนคําขอมากกวา 1 ครั้ง     
ในระยะ 3 ป ไมได  

 3.4 ใหธนาคารพาณิชยรายงานการนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน         
เขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี 
และแสดงการคํานวณราคาที่ดินและมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนของที่ดินทุกแปลงตามขอ 3.1 อยางชัดเจน 
ตามแบบตารางแนบ 2 ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี รวมทั้งแสดงหลักเกณฑการตีราคา และรายละเอียด  
ในการคํานวณประกอบดวย ในกรณีที่ดินซึ่งประกอบดวยโฉนดยอยหลายแปลง และแตละโฉนดม ี 
ราคาประเมินไมเทากัน ใหธนาคารพาณิชยแสดงจํานวนเน้ือที่เปนตารางวาสําหรับแตละราคาของ   
แตละโฉนด   

ทั้งน้ี การตีราคาที่ดินทุกกรณีจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูสอบบัญชี   
ของธนาคารพาณิชยวาเปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและมีวิธีปฏิบัติและ  
การบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

3.5 ในการย่ืนคําขออนุมัตินับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาที่ดินเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ใหแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ีประกอบคําขอดวย 

(1) รายงานการนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินเขาเปนเงินกองทุน   
ชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี 

(2) รายงานการคํานวณมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดินตามแบบตาราง   
แนบ 2 ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี 
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(3) ภาพถายเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน เฉพาะสวน
ท่ีเปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และสวนท่ีเปนของ
สาขาท่ีต้ังในตางประเทศ 

(4) รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาที่ดินจากผูประเมินราคาภายนอก
ตามขอ 3.2 เฉพาะสวนท่ีเปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม 
และสวนท่ีเปนของสาขาท่ีต้ังในตางประเทศ 

(5) ความเห็นของผูสอบบัญชีของธนาคารพาณิชยวาการตีราคาท่ีดิน
ดังกลาว เปนไปตามแนวทางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและมีวิธีปฏิบัติและการบันทึก
บัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ท้ังน้ี ธนาคารพาณิชยจะตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ  
การตีราคาท่ีดินไวท่ีธนาคารพาณิชยเอง เพ่ือใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบหรือจัดสง
สําเนาใหแกธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อมีการรองขอ 

3.6 เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว ใหธนาคารพาณิชยแสดง
มูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาที่ดินเฉพาะสวนที่ไดรับอนุญาตเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน    
สวนของเจาของ (โดยใหแสดงเปนสวนหน่ึงในรายการอ่ืนของสวนของเจาของ) ท้ังน้ี ตองเปน
มูลคาสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของแลว และใหธนาคารพาณิชยรายงานมูลคาดังกลาวใน
ระบบบริหารขอมูล (Data Management System หรือ DMS)   

3.7 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของที่ดินแปลงที่เคยมีการตีราคาเพิ่มและไดรับ 
อนุมัติใหนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของไปแลว มมีูลคาลดลงอันเกิดจาก 
การดอยคา ธนาคารพาณิชยตองหักสวนที่ลดลงดังกลาวออกจากรายการอื่นของสวนของเจาของ 
ที่เกี่ยวของซึ่งจะมีผลใหเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของลดลงในอัตราสวนเดียวกับ 
จํานวนที่ดอยคา ณ วันสิ้นเดือนน้ัน โดยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน 
นับต้ังแตวันสิ้นเดือนน้ันดวย 

3.8 เมื่อธนาคารพาณิชยเลิกใชประโยชนหรือจําหนายที่ดินที่เคยตีราคาเพิ่ม   
และนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ใหธนาคารพาณิชยน้ันรายงานการเลิกใช
ประโยชนหรือการจําหนายที่ดินแปลงดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจาก     
วันสิ้นเดือนท่ีมีการบันทึกบัญชีโอนรายการท่ีดินท่ีเลิกใชประโยชนไปเปนสินทรัพยรอการขาย  
หรือจดทะเบียนโอนท่ีดิน และใหหักมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาของที่ดินแปลงน้ัน ซึ่งเคย
ไดรับอนุมัติใหนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1          
ท่ีเปนสวนของเจาของทั้งจํานวน ณ วันสิ้นเดือนน้ันดวย  
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4. การนับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด  
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

4.1 อาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่สามารถนับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการ 
ตีราคาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของได ตองมีลักษณะทีส่ําคัญครบทุกขอ ดังน้ี 

(1) เปนอาคารที่ต้ังอยูบนที่ดินที่ธนาคารพาณิชยมีกรรมสิทธ์ิ หรือ สิทธิ
ครอบครองตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และที่ดินดังกลาวตองปราศจากภาระผูกพัน 

(2) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด ที่มีไวเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับ
ประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจางของธนาคารพาณิชยตาม  
มาตรา 80(2)(ก) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

(3) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่ธนาคารพาณิชยน้ันมีกรรมสิทธ์ิ    
แตเพียงผูเดียวและปราศจากภาระผูกพันใด ๆ 

(4) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่เอาประกันอัคคีภัยไวเต็มมูลคา  
และระบุใหธนาคารพาณิชยน้ันเปนผูรับประโยชนเพียงผูเดียว 

(5) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่ต้ังอยูในหรือนอกประเทศซึ่ง         
มีการตีราคาไวไมเกินกวา 6 เดือน นับจากวันที่ลงในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่ออกโดย      
ผูประเมินราคาภายนอกตามขอ 4.2 

4.2 ธนาคารพาณิชยตองใชผูประเมินราคาภายนอกท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ในแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน ทั้งน้ี ผูประเมินราคา
ภายนอกดังกลาวน้ันตองไมมีความสัมพันธหรือมีผลประโยชนใด ๆ เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชย
ดังกลาว 

 สําหรับการตีราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดในตางประเทศเพื่อขออนุมัติ
นับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ธนาคารพาณิชยสามารถใช
ผูประเมินราคาภายนอกหรือผูชํานาญการตีราคาในประเทศท่ีอาคารหรือหองชุดน้ันต้ังอยูได และ
การตีราคาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูสอบบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชยท่ีอยูในประเทศ
น้ัน 

4.3 ในการย่ืนคําขอสําหรับอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด ตองเปนการย่ืนคําขอ
สําหรับอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดทุกหลังที่เขาขายตามขอ 4.1 ในคราวเดียวกัน โดยใหปฏิบัติ
โดยยึดหลักความสม่ําเสมอ แตจะย่ืนคําขอมากกวา 1 ครั้ง ในระยะ 3 ป ไมได 
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4.4 ใหธนาคารพาณิชยรายงานการนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคา อาคาร    
และหองชุดในอาคารชุด เขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1    
ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี และแสดงรายการผลการคํานวณราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด และ
มูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนของอาคารหรือหองชุดทุกหลังตามขอ 4.1 ลงในแบบตารางแนบ 3 ที่แนบทาย
หลักเกณฑน้ี รวมทั้งแสดงหลักเกณฑการตีราคา และรายละเอียดในการคํานวณประกอบดวย  

 ทั้งน้ี การตีราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดทุกกรณี จะตองไดรับ     
ความเห็นชอบจากผูสอบบัญชีของธนาคารพาณิชยวาเปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดและมีวิธีปฏิบัติและการบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

4.5 ในการย่ืนคําขออนุมัตินับมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาอาคารหรือ     
หองชุดในอาคารชุดเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ใหแนบเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปน้ีประกอบคําขอดวย 

(1) รายงานการนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาอาคาร และหองชุด         
ในอาคารชุด เขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบทาย
หลักเกณฑน้ี 

(2) รายงานการคํานวณมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาอาคารหรือหองชุด    
ในอาคารชุด ตามแบบตารางแนบ 3 ที่แนบทายหลักเกณฑน้ี 

(3) ภาพถายเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุดในอาคารชุด เฉพาะสวนท่ีเปน
ของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และสวนท่ีเปนของสาขา   
ท่ีต้ังในตางประเทศ 

(4) ภาพถายเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินทีเ่ปนที่ต้ัง
ของอาคาร เฉพาะสวนท่ีเปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม 
และสวนท่ีเปนของสาขาท่ีต้ังในตางประเทศ 

(5) ภาพถายกรมธรรมประกันอัคคีภัยตามขอ 4.1(4) 

(6) รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด  
จากผูประเมินราคาภายนอกตามขอ 4.2 เฉพาะสวนท่ีเปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของ
สํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และสวนท่ีเปนของสาขาท่ีต้ังในตางประเทศ 

(7) ความเห็นของผูสอบบัญชีของธนาคารพาณิชยวาการตีราคาอาคาร 
หรือหองชุดในอาคารชุดดังกลาว เปนไปตามแนวทางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและมีวิธี
ปฏิบัติและการบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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ท้ังน้ี ธนาคารพาณิชยจะตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ  
การตีราคาอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุดไวท่ีธนาคารพาณิชยเอง เพ่ือใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยตรวจสอบหรือจัดสงสําเนาใหแกธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อมีการรองขอ 

4.6 เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว  ใหธนาคารพาณิชยแสดง
มูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาอาคารและหองชุดในอาคารชุดเฉพาะสวนที่ไดรับอนุญาตเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (โดยใหแสดงเปนสวนหน่ึงในรายการอ่ืนของสวนของ
เจาของ) ท้ังน้ี ตองเปนมูลคาสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของแลว และใหธนาคารพาณิชย
รายงานมูลคาดังกลาวในระบบบริหารขอมูล  (Data Management System หรือ DMS) นอกจากน้ี 
ใหธนาคารพาณิชยหักคาเสื่อมราคาของอาคารหลังที่ไดมีการตีราคาเพิ่มและไดรับอนุมัติใหนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของไปแลว ออกจากรายการอื่นของสวนของเจาของที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะมีผลใหเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของลดลงในอัตราสวนเดียวกับคาเสื่อมราคา 
ที่ไดหักออกไปในลักษณะเดียวกับการหักจากบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

4.7 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดหลังที่เคยม ี
การตีราคาเพิ่มและไดรับอนุมัติใหนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของไปแลว มีมูลคา
ลดลงอันเกิดจากการดอยคา ธนาคารพาณิชยตองหักสวนที่ลดลงดังกลาวออกจากรายการอื่นของ 
สวนของเจาของที่เกี่ยวของซึ่งจะมีผลใหเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของลดลงในอัตราสวน
เดียวกับจํานวนที่ดอยคา ณ วันสิ้นเดือนน้ัน โดยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 
7 วัน นับต้ังแตวันสิ้นเดือนน้ันดวย 

4.8 เมื่อธนาคารพาณิชยเลิกใชประโยชนหรือจําหนายอาคารหรือหองชุดใน
อาคารชุดที่เคยตีราคาเพิ่มและนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ใหธนาคาร
พาณิชยน้ันรายงานการเลิกใชประโยชนหรือจําหนายดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน     
7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนท่ีมีการบันทึกบัญชีโอนรายการอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดท่ีเลิกใช
ประโยชนเปนสินทรัพยรอการขายหรือจดทะเบียนโอนอาคารชุดหรือหองชุดในอาคารชุดน้ัน และ
ใหหักมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาของอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดน้ัน ซึ่งไดเคยรับอนุมัติ   
ใหนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของ
เจาของทั้งจํานวน ณ วันสิ้นเดือนน้ันดวย 

5. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชี
หรือกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดยังไมครบจํานวนตามนัย
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ใหธนาคารพาณิชยน้ันนําสินทรัพย
ในสวนที่ยังไมไดตัดออกจากบัญชี หรือในสวนที่ยังไมไดกันเงินสํารองหักออกจากมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึน
จากการตีราคาที่ดินตามขอ 3.6 และมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาอาคารหรือหองชุดในอาคาร
ชุดตามขอ 4.6 เสียกอน  แลวจึงนับจํานวนคงเหลือของมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเปนสวนของเจาของ   
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 ใหธนาคารพาณิชยแสดงรายละเอียดการนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคา
สินทรัพยเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ในกรณีที่
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ยังไมไดตัดออกจากบัญชีหรือสินทรัพยที่สงสัยวา      
จะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ยังไมไดกันเงินสํารองมีจํานวนลดลง หากธนาคารพาณิชย
ประสงคจะนับมูลคาจากการตีราคาสินทรัพยเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ
เพิ่มข้ึน ใหธนาคารพาณิชยน้ันแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ โดยแสดงรายละเอียด            
ในแบบตารางแนบดังกลาว 

6. การคํานวณมูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนกรณีเปนเงินตราตางประเทศ   

 การตีราคาที่ดิน อาคาร และหองชุดในอาคารชุดที่ต้ังอยูในตางประเทศ ใหคํานวณ
มูลคาสวนที่เพิ่มข้ึนเปนเงินตราตางประเทศ แลวจึงแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  
ตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ
สถาบันการเงิน ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทําแบบรายงาน  
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แบบตารางแนบ 1 
 
 

ธนาคาร .............................. จํากัด (มหาชน)  
การนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และหองชุดในอาคารชุดเขาเปน     

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 

ประจําป ................. 

รายการ / ลําดับท่ี หนวย : บาท 

1 มูลคาสวนที่เพิ่มจากการตีราคาที่ดิน  ตามแบบตารางแนบ 2 .................... 

2 มูลคาสวนที่เพิ่มจากการตีราคาอาคารและหองชุดในอาคารชุด 
ตามแบบตารางแนบ 3 

 
.................... 

3 หัก สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดที่ยังไมไดตัดออกจาก
บัญชี หรือสินทรัพยที่สงสัยวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดที่ยังไมได
กันเงินสํารองทั้งสิ้น 

 
 

(..................) 

4 มูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และหองชุดในอาคาร
ชุด สวนที่นับเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 

 
.................... 

  
 
 
 ขอรับรองวารายงานน้ีเปนจริงและถูกตอง 

 ลายมือผูรับมอบอํานาจ................................................... 
 
 
 
 (...................................................) 

 ตําแหนง ............................................................ 
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แบบตารางแนบ 2 
ธนาคาร……………………… 

การคํานวณมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน  ประจําป...... 
หนวย : บาท 

 
ลําดับ

ท่ี 
 

 
รหัส
สาขา 

 

ประเภทท่ีทํา
การ 

ช่ือสาขา/
หนวยงาน 

  
สถานท่ีต้ัง 

  

เอกสารแสดงสิทธ ิ
 

(1.4) 

พ้ืนท่ี 
(ตารางวา) 

 

เปน       
(ไมเปน) 
ท่ีดินท่ีนับ
มูลคาสวน
เพ่ิมเปน

เงินกองทุน 

ราคาตอตารางวา   
 

(2) 

มูลคา   
 

(3) 

มูลคาสวนเพ่ิม (ลด) 
 

(4)  
ภาษีเงินไดท่ี
เกี่ยวของกับ

การ
เปล่ียนแปลง
ในสวนเกิน
ทุนจากการ
ตีราคาท่ีดิน 

มูลคาสวนท่ี
เพ่ิมท่ี
นับเปน

เงินกองทุน 
(หลังหัก

ภาษีเงินไดท่ี
เกี่ยวของกับ

การ
เปล่ียนแปลง
ในสวนเกิน
ทุน) (4.1) – 

(5) = 

บริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสิน  

(7) 
 
 

ประเภท 

 
 

เลขท่ี 

ราคาท่ีตี
คร้ังกอน 

ราคาท่ีตี
คร้ังใหม 

มูลคา 
ตามราคา
ทุนเดิม 

มูลคาท่ี
ตีราคา

คร้ังกอน 

มูลคาท่ีตี
ราคาใหม 

มูลคา
สวนท่ี
เพ่ิม 

จากราคา
ทุนเดิม 

มูลคา
สวนท่ี
ลดลง 

จากราคา
ทุนเดิม 

คร้ังกอน 
 

คร้ังใหม 
 

  
(3.3) - 
(3.1) = 

(3.1) - 
3.3) = 

 
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4.1) (1.4.2) (1.5) (1.6) (2.1) (2.2) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (5)  (6) (7.1) (7.2) 

1 xxxx สํานักงานใหญ   
      

                

 
      

 
                          

 
      

 
รวม 

 
                      

2 xxxx xxxxxxx  
      

                

 
  

 
 

      
                

        

 
รวม 

 
                      

    รวมทุกสํานักงานในประเทศ                             

 
หมายเหตุ   1) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ในกรณีที่มิใชผูถือกรรมสิทธ์ิแตเพียงผูเดียว ใหระบุวาเปนกรรมสิทธ์ิรวม   ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง 
 2) ใหธนาคารพาณิชยนําสงขอมูลตามตารางในรูป Excel File มาเพิ่มเติมพรอมกับคําขออนุมัติดวย 
                  ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจ     ………………………….……….. 
                          (…………………..….………………...)  
                       ตําแหนง …………………………………….. 
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 แบบตารางแนบ 3 
ธนาคาร……………………… 

การคํานวณมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาอาคาร/หองชุดในอาคารชุด  ประจําป...... 
หนวย : บาท 

ลําดับ 
ที ่
 
 
 
 

ขอมูลเกี่ยวกับอาคาร/หองชุดในอาคารชุด ราคาเดิมตามบัญชี 

การตีราคา
อาคาร/หอง
ชุดในอาคาร

ชุด 

 
มูลคาสวนเพิ่ม 

(ลด) 

ภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของ   
กับการ

เปลี่ยนแปลง
ในสวนเกินทุน

จากการตี
ราคาอาคาร/
หองชุดใน
อาคารชุด 

 
 
 

มูลคาสวน 
ที่เพิ่ม 

ที่นับเปน
เงินกองทุน 

(หลังหักภาษี
เงินไดที่

เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยน  
แปลงใน

สวนเกินทุน) 
 
 

(5.1)–(6) 
= 

คาเสื่อมราคา 
ในแตละป 

บริษทัประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

(1) (2) (3) วงเงิน
ประกัน
อัคคีภัย 

(5) (8) (9) 

รหัส 
สาขา 

 
 
 

ประเภท      
ที่ทําการ 

ช่ือสาขา/
หนวยงาน 

 

สถานที่ตั้ง 
 
 
 

เอกสารแสดง
สิทธิในอาคาร/

หองชุดใน 
อาคารชุด 

(1.2) 

เอกสารแสดง
สิทธิในที่ดิน
ที่ตั้งอาคาร 

(1.3) 

อายุการใชงาน (ป) 
 

(1.4) 
เปน      

(ไมเปน) 
อาคารที่
สามารถ 
นับมูลคา
สวนเพิ่ม  
เขาเปน

เงินกองทุน 

ราคา
ทุนเดิม
รวมคา
ปรับปรุง
อาคาร 

คาเสื่อม
ราคาสะสม
ของราคา

ทุนเดิมรวม
คา

ปรับปรุง
อาคาร 

ราคา
ทุนเดิม
สุทธ ิ

มูลคา
สวนที่

เพิ่มจาก
การตี
ราคา 

(กอนหัก
คาเสื่อม
ราคา
สะสม) 

คาเสื่อม
ราคา
สะสม
ในสวน

ที่ตี
ราคา
เพิ่ม 

 
 

ราคาตาม
บัญชีสุทธ ิ

 
 

(2.1) + 
(2.4) -  
(2.2) - 
(2.5) = 

ราคา 
ที่ต ี

ครั้งกอน 
 
 

ราคา 
ที่ต ี

ครั้งใหม 
 
 

 
 
 

เพิ่ม 
 
 
 
 
 

(3.2)-
(2.3) = 

 
 
 

ลด 
 
 
 
 
 

(3.2)-
(2.3) = 

สวนที่
เปนราคา
ทุนเดิม
รวมคา
ปรับปรุง
อาคาร 

สวนที่ตี
ราคาเพิ่ม 

ครั้ง
กอน 

ครั้งน้ี 

ประเภท 
 

เลขที ่
 

ประเภท 
 

เลขที ่
 

กอน
บันทึก
บัญชี 

คงเหลือ
กอน

ประเมิน
ใหม 

คงเหลือ
ตาม

สภาพที่ตี
ราคาใหม 

(1.1) (1.2.1) (1.2.2) (1.3.1) (1.3.2) (1.4.1) (1.4.2) (1.4.3) (1.5) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6) (3.1) (3.2) (4) (5.1) (5.2) (6) (7)  (8.1) (8.2) (9.1) (9.2) 

1 xxxx   

 

  

    

      

2 xxxx   
 

  
    

      

3 xxxx   
 

  
    

      

รวมทุกสํานักงานในประเทศ 
   

 
    

 
  

   
   

 
หมายเหต ุ 1) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน  ในกรณีที่มิใชผูถือกรรมสิทธ์ิแตเพียงผูเดียว  ใหระบุวาเปนกรรมสิทธ์ิรวม   ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง 
 2) วงเงินประกันอัคคีภัยตองครอบคลุมราคาที่ตีครั้งใหม จึงจะสามารถนับสวนเพิ่มเขาเปนเงินกองทุนไดเต็มจํานวน 
 3) ใหธนาคารพาณิชยนําสงขอมูลตามตารางในรูป Excel File มาเพิ่มเติมพรอมกับคําขออนุมัติดวย   ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจ     ………………………….……….. 
                          (…………………..….………………...)  
                       ตําแหนง …………………………………….. 
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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจะใชวิธีบันทึกรายการดวยมูลคายุติธรรม  
(Fair value option: FVO) ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการรับรูและการวัดมูลคา 

เครื่องมือทางการเงิน (IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement)   

ธนาคารพาณิชยใดมีศักยภาพและความพรอมที่จะใชวิธี Fair value option ในการ
บันทึกบัญชีตาม IAS 39 ใหธนาคารพาณิชยน้ันแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน
กอนวันเริ่มใชวิธี Fair value option โดยขอใหสงหนังสือพรอมเอกสารประกอบข้ันตํ่าตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด มายังฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งน้ี ธนาคารแหง
ประเทศไทยอาจพิจารณาขอขอมูลหรือเอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมได โดยในการใชวิธี Fair value 
option ตาม IAS 39 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑข้ันตํ่า ดังน้ี  

ก. หลักเกณฑท่ีธนาคารพาณิชยตองพิจารณาเมื่อจะเลือกใชวิธี Fair value option 

1. ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑการใชวิธี Fair value option 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดอยางครบถวน โดยมีหลักการสําคัญสรุปได ดังน้ี 

 1.1 ธนาคารพาณิชยจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดรายการสินทรพัย
ทางการเงินใดหรือหน้ีสินทางการเงินใดที่จะใชวิธี Fair value option ต้ังแตวันที่ไดรับมาและจะ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไมไดตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินน้ัน ทั้งน้ี    
ตองเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี    

  1.1.1 ธนาคารพาณิชยจะเลือกใชวิธี Fair value option เพื่อลดความ        
ผันผวนในกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใชวิธีการบัญชีที่ตางกันระหวางสินทรัพยทางการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน (Accounting mismatch) 

  1.1.2 ธนาคารพาณิชยจะเลือกใชวิธี Fair value option เพื่อการบริหารและ
ประเมินผลงานกลุมสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
หรือการลงทุนซึ่งไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ธนาคารพาณิชย  

  1.1.3 ธนาคารพาณิชยจะเลือกใชวิธี Fair value option สําหรับตราสาร  
ทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง 

 1.2 ธนาคารพาณิชยตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใชวิธี Fair value option 
ภายใตหลักการที่กําหนดใน International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7) หรือ     
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่สภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาใหสอดคลองกับ IFRS 7 ตอไป  
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 1.3 ธนาคารพาณิชยจะตองศึกษาและจัดทําผลกระทบของการใชวิธี Fair value 
option ตอมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินทีธ่นาคารพาณิชยเลือกใช ณ วัน
แรกที่วัดมูลคาดวยวิธี Fair value option ผลกําไร (ขาดทุน) ที่จะกระทบตอกําไรสะสมและ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

 1.4 ธนาคารพาณิชยจะตองหารือผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารพาณิชยน้ัน
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการใชวิธี Fair value option 

2. กอนที่ธนาคารพาณิชยจะนําวิธี Fair value option มาใชกับตราสารทางการเงิน
เพื่อวัตถุประสงคใด ธนาคารพาณิชยตองมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และระบุการใช  
วิธี Fair value option ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงไวอยางครบถวน รวมทั้งวิธีการบริหาร   
ความผันผวนของผลกําไร (ขาดทุน) ที่อาจจะเกิดข้ึนเพื่อใหมั่นใจวา 

 วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงเมื่อใชวิธี Fair value option สอดคลอง
กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงโดยรวมซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารพาณิชย 

 วิธีการประเมินมูลคายุติธรรมทีธ่นาคารพาณิชยนํามาใชในการวัดมูลคาตราสาร
ทางการเงินน้ันมีความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

 มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงินน้ันเช่ือถือได 

 ธนาคารพาณิชยไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
และวิธีการประเมินมูลคาที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ และ 

 คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชยไดรับรายงานเกี่ยวกับ
การใชวิธี Fair value option และผลกระทบตอฐานะทางการเงินและการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
และเหมาะสม 

นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยตองจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงจากการเลือกใชวิธี Fair 
value option ดังน้ี 

 2.1 ธนาคารพาณิชยตองจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของกับการเลือกใชวิธี Fair value 
option สําหรับตราสารทางการเงินทั้งสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยซึ่งไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย รวมทั้งมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน     
ที่เกี่ยวของกับการเลือกใชวิธี Fair value option และวิธีการประเมินมูลคายุติธรรมสําหรับตราสาร
ดังกลาวที่เปนลายลักษณอักษรและแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ  
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 2.2 ธนาคารพาณิชยตองกําหนดข้ันตอนการอนุมัติการใชวิธี Fair value option
สําหรับธุรกรรม หรือผลิตภัณฑใหมที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งตองระบุลักษณะและความเสี่ยงของธุรกรรม 
หรือผลิตภัณฑใหม เพิ่มเติมในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบผลิตภัณฑ (Product program) 
และการประเมินมูลคายุติธรรมที่ใชอยูเดิมดวย  

 2.3 ธนาคารพาณิชยตองมีการตรวจสอบการใชวิธี Fair value option ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ และจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของ
แบบจําลองที่ใชประเมินมูลคายุติธรรมภายใตการใชวิธี Fair value option โดยควรกําหนดไว      
เปนสวนหน่ึงของการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบจําลองตามปกติ กระบวนการทดสอบ 
ความนาเช่ือถือรวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง และการทํา Back testing 
เปนระยะ รวมทั้งการรายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบ   

 2.4 ธนาคารพาณิชยควรมีการสอบทานความเหมาะสมในการใชวิธี Fair value 
option โดยผูตรวจสอบภายใน (Internal audit) เปนระยะ โดยควรครอบคลุมถึงการสอบทาน
นโยบายการบัญชีใหเปนไปตามขอกําหนดของ IAS 39 และการทดสอบเฉพาะรายการใหทราบถึง  
การปฏิบัติจริงตามนโยบายดวย 

3. ธนาคารพาณิชยตองไมใชวิธี Fair value option กับตราสารทางการเงินที่          
ไมสามารถประเมินมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ  

 3.1 ความนาเช่ือถือของมูลคายุติธรรมจะพิจารณาจากการมีราคาตลาด หรือ     
การใชเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมที่เช่ือถือได ในกรณีที่ใชราคาตลาดสําหรับตราสารทาง
การเงินน้ัน ธนาคารพาณิชยตองพิจารณาถึงสภาพคลองของตลาดดวย  และราคาตลาดดังกลาว    
ตองเปนราคาที่สามารถซื้อขายไดจริง  สวนการใชแบบจําลองในการประเมินมลูคายุติธรรม ธนาคาร
พาณิชยตองพิจารณาวาแบบจําลองที่ใชในการประเมินมูลคาน้ันมีความเหมาะสมและอางอิงขอมูล
จากตลาดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
ความเสี่ยงสําหรับธุรกรรมอนุพันธ รวมถึงตองมีการพิจารณาถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative) 
ในการประเมินมูลคาดวย โดยตองมีการตรวจสอบความถูกตองของมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดจาก
แบบจําลอง และตองมีการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย  

 3.2 สําหรับตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลองแตมีมูลคาทีธ่นาคารพาณิชย
สามารถอางอิงไดอยางนาเช่ือถือ ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธี  Fair value option ได เชน      
ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะคลายคลึงกันซึ่งมีการซื้อขายอยูในตลาดที่มีสภาพคลอง หรือตราสาร
ทางการเงินที่ไมมีสภาพคลองแตธนาคารพาณิชยสามารถแยกองคประกอบไดอยางมีเหตุผล และ
องคประกอบน้ันมีราคาตลาดในตลาดที่มีสภาพคลอง หรือสามารถประเมินราคาที่เหมาะสมไดโดย   
วิธีประเมินมูลคาที่เช่ือถือได นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยควรมีการจัดทํา Back testing สําหรับการ
ประเมินมูลคาโดยเฉพาะตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลอง 
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4. ปจจุบัน IAS 39 มีการกําหนดแนวทางในการวัดมูลคายุติธรรมที่มีความนาเช่ือถือ   
ไวเบื้องตน ดังน้ี 

 4.1 หากมีราคาที่เผยแพรอยูในตลาดที่มีการซื้อขายคลองตัว (quoted price in an 
active market) ใหใชราคาดังกลาวในการประเมินมูลคายุติธรรม เน่ืองจากถือวาเปนราคาที่สามารถ
เช่ือถือไดดีที่สุด 

 4.2 ในกรณีที่ไมมีการซื้อขายในตลาดใหใชเทคนิคการประเมินมูลคา ดังน้ี 

  4.2.1 ราคาลาสุดที่มีการซื้อ/ขายระหวางบุคคลที่มีความรูและความเต็มใจ   
ในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงคเชิงธุรกิจปกติ และสามารถตอรองราคาไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

  4.2.2 มูลคายุติธรรมของตราสารอื่นที่มีลักษณะเหมือนกับตราสารทีธ่นาคาร
พาณิชยตองการหามูลคาอยางมีนัยสําคัญ 

  4.2.3 วิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

  4.2.4 วิธีการหามูลคา Option (Option pricing model) หรือ 

  4.2.5 เทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชกันอยางแพรหลายระหวางผูเลนในตลาด
ดังกลาว ซึ่งไดมีการพิสูจนแลววาเปนเทคนิคที่ใหราคาที่เช่ือถือไดโดยมีการซื้อ/ขายกันจริงในตลาด 

  ทั้งน้ี เทคนิคการประเมินมูลคาจะตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 ครอบคลุมปจจัยทุกอยางที่ผูเลนในตลาดใชในการพิจารณากําหนดราคา 

 ใชขอมูลตลาดใหมากที่สุด และใชขอมูลของตนเองใหนอยที่สุด 

 สอดคลองกับเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนที่ยอมรับ และสอดคลองกับหลักวิชาการ 

 มีการทดสอบความถูกตองเปนประจํา (Back testing) 

ข. เอกสารประกอบการใชวิธี Fair value option ท่ีจะตองจัดสงใหธนาคารแหง 
ประเทศไทยทราบ 

ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ พรอมจัดสงเอกสารและ
ขอมูลประกอบการใชวิธี Fair value option ตามรายการดังตอไปน้ี ทั้งน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจพิจารณาขอขอมูลหรือเอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมได 
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1. เหตุผลในการเลือกใชวิธี Fair value option พรอมระบุประเภทผลิตภัณฑ หรือ
ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีการดังกลาว 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเลือกใช
วิธี Fair value option สําหรับตราสารทางการเงินทั้งสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชย 

3. นโยบาย ข้ันตอนและวิธีการประเมินมูลคายุติธรรม ซึ่งรวมถึงแหลงที่มาของขอมูล   
ที่ธนาคารพาณิชยใชในการประเมินมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
แตละประเภท 

4. ข้ันตอนและวิธีการทดสอบและสอบทานความนาเช่ือถือของวิธีการประเมินมูลคา
ยุติธรรม 

5. ขอบเขตการใชวิธี Fair value option กับตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง 

6. ผลกระทบของการใชวิธี Fair value option ที่มีตอผลกําไร (ขาดทุน) หรือ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ เชน อัตราสวนดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ Economic 
hedging  เมื่อการใชวิธี Fair value option กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอสวนประกอบสําคัญ
ของกําไรหรือตัววัดความเสี่ยงภายในชวงเวลาหน่ึง 

7. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากรายการ       
ที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม รวมถึงยอดรวมของกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจําแนกตามประเภทของ 
ตราสารทางการเงิน เพื่อประเมินอัตราสวนของผลรวมดังกลาวตอสวนของผูถือหุนและเงินกองทุน  

8. ขอมูลที่ธนาคารพาณิชยตองใชในการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามหลักการที่กําหนด
ใน International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7) หรือตามมาตรฐานการบัญชีไทย     
ที่สภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาใหสอดคลองกับ IFRS 7 ตอไป 

9. ผลการหารือระหวางธนาคารพาณิชยกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารพาณิชย
น้ันเกี่ยวกับการเลือกใชวิธี Fair value option 
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เอกสารแนบ 4  

ตัวอยางวิธีการหักเงินลงทุนออกจากเงินกองทุน 

ตัวอยางท่ี 1: กรณีธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
ของแตละบริษัทน้ัน 

ธนาคารพาณิชยมีเงินลงทุนในหุนสามัญและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน1 ซึ่งธนาคารพาณิชยถือหุน     
ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทน้ัน (ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และ  
บริษัทที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือทีไ่ดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี) รวมกัน     
ทุกบริษัททั้งหมดเทากับ 300 บาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนดังน้ี 

1. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท A เทากับ 200 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร และ  

2. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Tier 1) ของบริษัท
ประกันภัย (ถาม)ี เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพื่อการคา 

กําหนดใหเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิ2 (Net common equity  
tier 1: Net CET1) เทากับ 2,500 บาท ดังน้ัน รอยละ 10 ของ Net CET12 ของธนาคารพาณิชย 
เทากับ 250 บาท  

ธนาคารพาณิชยตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาคํานวณเงินกองทุนดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. เงินลงทุนสวนที่เกินกวารอยละ 10 ของ Net CET12 ซึ่งเทากับ 50 บาท ใหนํามา   
หักจากเงินกองทุน ดังน้ี 

(ก) หัก CET1  เทากับ 
200

300
× 50 = 33.33  บาท  

(ข) หัก Additional tier 1 เทากับ 
100

300
× 50 = 16.67  บาท 

                                                        
1 ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม 
2 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหักรายการ
ตามขอ 5.4.1(3.1) ถึง 5.4.1(3.9) ของประกาศฉบับนี้แลว 
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2. เงินลงทุนสวนที่ไมเกินรอยละ 10 ของ Net CET12 ซึ่งเทากับ 250 บาท ใหนํามา
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี  

(ก) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญที่ตองไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามวิธี 

SA หรือวิธี IRB เทากับ 
200

300
× 250 = 167.67 บาท 

(ข) มูลคาเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่ตอง

นําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานตลาดเทากับ 
100

300
× 250 = 83.33 บาท 

ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของตราสารทุนและ   
ตราสารหน้ีตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย       
ที่เกี่ยวของ 

ตัวอยางท่ี 2: กรณีธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทน้ัน 

ธนาคารพาณิชยมีเงินลงทุนในหุนสามัญและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน1 ซึ่งธนาคารพาณิชยถือหุน    
เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทน้ัน (ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และ  
บริษัทที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี) รวมกัน     
ทุกบริษัททั้งหมดเทากับ 500 บาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนดังน้ี 

1. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท C เทากับ 200 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร และ  

2. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท D เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพื่อการคา และ 

3. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทประกันภัย เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุน  
ที่อยูในบัญชีเพื่อการคา และ 

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 (Tier 2) ของบริษัท
ประกันภัย (ถาม)ี เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพื่อการคา 
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ภายหลังจากการหักมูลคาเงินลงทุนตามตัวอยางที่ 1 ออกจาก Net CET12 เดิมแลว    
จะคงเหลือ Net CET13 เทากับ 2,500 – 33.33 = 2,466.67 บาท ดังน้ัน รอยละ 10 ของ Net CET13 
เทากับ 246.67 บาท  

ธนาคารพาณิชยตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาคํานวณเงินกองทุนดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. เงินลงทุนในหุนสามัญ คิดเปนจํานวนทั้งหมด เทากับ 200 + 100 + 100 = 400 
บาท ใหนําไปเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของ Net CET13 เทากับ 246.67 บาท 

 1.1 เงินลงทุนสวนที่เกินรอยละ 10 ของ Net CET13  ซึ่งคิดเปน 400 – 246.67 = 
153.33 บาท ใหนําไปหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตามสัดสวนของเงินลงทุน   
ในแตละบริษัท (Pro-rata basis) ดังน้ี 

  (ก) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท C ที่ตองหักจาก CET1 เทากับ 
200

400
× 153.33 = 76.67  บาท 

  (ข) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท D ที่ตองหักจาก CET1 เทากับ 
100

400
× 153.33 = 38.33  บาท 

  (ค) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทประกันภัยที่ตองหักจาก CET1 เทากับ 
100

400
× 153.33 = 38.33  บาท 

 1.2 เงินลงทุนสวนที่ไมเกินรอยละ 10 ของ Net CET13  ซึ่งเทากับ 246.67 บาท ให
นํามาคํานวณสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

  (ก) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท C ที่ตองนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 

ดานเครดิตตามวิธี SA หรือวิธี IRB เทากับ 
200

400
× 246.67 = 123.33 บาท 

  (ข) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท D ที่ตองนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 

ดานตลาด เทากับ 
100

400
× 246.67 = 61.67 บาท 

                                                        
3 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหักรายการ
ตามขอ 5.4.1(3.1) ถึง 5.4.1(3.10) (ก) ของประกาศฉบับนี้แลว 
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  (ค) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทประกันภัยที่ตองนําไปคํานวณ

สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด เทากับ 
100

400
× 246.67 = 61.67 บาท 

 ทั้งน้ี ใหธนาคารพาณิชยอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของตราสารทุน   
ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ    
โดยหากนํ้าหนักความเสี่ยงตามประกาศที่เกี่ยวของตํ่ากวารอยละ 250 ใหธนาคารพาณิชยใชนํ้าหนัก
ความเสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

2. เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ของบริษัทประกันภัย ซึ่งจัดอยูในบัญชีเพื่อการคา   
เทากับ 100 บาท ใหนําไปหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของธนาคารพาณิชยทั้งจํานวน 
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เอกสารแนบ 5 

หลักเกณฑเกี่ยวกับการนับตราสารทางการเงินเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
(Additional tier 1) 

1. ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) จะตองมี
คุณสมบัตทิี่สําคัญครบทุกขอ ดังนี้  

(1) ไดรับชําระเงินครบเต็มจํานวน 

(2) ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชยเลิกกิจการ ผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 จะไดรับชําระเงินในลําดับหลังจากเจาหน้ีบุริมสิทธ ิผูฝากเงิน เจาหน้ีสามัญ    
และเจาหน้ีดอยสิทธิทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2     
ของธนาคารพาณิชยน้ัน  

(3)  ออกจําหนายโดยไมมีหลักประกันหรือการค้ําประกันหรือการรับประกัน    
โดยธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยที่จะทําใหมีสิทธิในการเรียกรองเหนือกวา
เจาหนี้ประเภทอ่ืน 

(4)  ไมมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนรวมทั้งตองไมมีเงื่อนไขที่เปนแรงจูงใจ 
ใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด (No incentive to redeem) เชน ไมมีการกําหนด
อัตราผลตอบแทนใหสูงข้ึนในลักษณะข้ันบันได (No step-up) 

(5) ธนาคารพาณิชยตองไมทําใหผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 เกิดความคาดหวังวาธนาคารพาณิชยจะไถถอนหรือซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 กอนครบกําหนด และตองไมสงสัญญาณตอตลาดใหเกิดการคาดหวังวา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะอนุญาตใหมีการไถถอนกอนครบกําหนด 

(6) ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ไดหลังจาก 5 ปนับจากวันที่ไดออกตราสารนั้น1 ทั้งนี ้การไถถอนจะกระทําได     
ก็ตอเมื่อ: 

 (6.1) ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย
จะตองเสนอแผนการไถถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 
1 ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยกอนการดําเนินการไถถอนไมนอยกวา 30 วัน  

                                                        
1 ท้ังน้ี ยกเวนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันสงผลใหสิทธิประโยชนทางภาษีของธนาคารพาณิชยเปล่ียนแปลง
ไป ธนาคารพาณิชยอาจไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 กอน 5 ปได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากธนาคารแหงประเทศไทยกอนเทาน้ัน 

(เอกสารแนบ 5 ยกเลิกโดยประกาศ ธปท.  
ที่ สนส.3/2557 ลงวันที่ 16 เมษายน 2557) 
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  ทั้งน้ี แผนการไถถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชยเสนอ
จะตองมีการออกตราสารทางการเงินที่มีคุณภาพที่เทากันหรือดีกวาเพ่ือทดแทนตราสารเดิม     
ที่จะไถถอนในทันทีหรือกอนการไถถอน และการออกตราสารทดแทนน้ันตองอยูภายใตเงื่อนไข
การดํารงความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยนั้น และ 

  (6.2) ธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาการไถถอนน้ันจะไมสงผลให
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยน้ันลดต่ําลงกวาเกณฑขั้นต่ําตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

(7) ธนาคารพาณิชยสามารถซื้อคืน2 ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน    
ชั้นที่ 1 ได โดยใหถือปฏิบัติดังน้ี 

 (7.1) ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย
จะตองเสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งน้ี การซ้ือคืนหุนบุริมสิทธิที่
นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 อาจเขาขายเปนการลดทุนทางออม ซึ่งตองหามตามมาตรา 80(1) 
แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเปนกรณีที่ธนาคารพาณิชยเปน
เจาของหุนของตนเอง ซึ่งตองหามตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด    
พ.ศ. 2535 ที่แกไขเพิ่มเติมแลว ดังนั้น ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยจะซ้ือคืนหุนบุริมสิทธ ิ   
ดังกลาว จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในเร่ืองการลดทุน และตองเปน    
กรณีที่เขาเหตุที่จะซ้ือคืนหุนของตนเองไดตามมาตรา 66/1 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ที่แกไขเพ่ิมเติมแลวดวย  

 (7.2) ธนาคารพาณิชยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับ 
การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยางเครงครัดดวย 

(8) การจายดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใดของตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองมีลักษณะดังนี ้

 (8.1) ธนาคารพาณิชยตองมีอํานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจายดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนอื่นใดเม่ือใดก็ได โดยหามมีขอกําหนดในสัญญาวาธนาคารพาณิชยจะตองจาย
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 เมื่อมี
การจายผลตอบแทนใหผูถือตราสารเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ3 อยางไรก็ดี หาก
ธนาคารพาณิชยไมมีการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่

                                                        
2 ท้ังนี้ การซื้อคืนจะมีลักษณะเปนการซ้ือคืนตามกลไกการซื้อขายโดยความสมัครใจของผูถือตราสาร (ผูขาย) และธนาคารผูออก (ผูขอ
ซื้อ) ตามราคาท่ีตกลงกันและสามารถซื้อคืนเพียงบางสวนได ซึ่งแตกตางจากการไถถอนท่ีจะมีลักษณะเปนการชําระหนี้คืนใหแกผูถือ
ตามราคาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน และผูถือตราสารจะตองถูกไถถอนท้ังหมดโดยไมสามารถปฏิเสธการขอไถถอนได  
3 การกระทําแบบน้ีเรียกวา Dividend pusher 
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นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ธนาคารพาณิชยน้ันไมสามารถจายผลตอบแทนใหกับผูถือตราสาร    
ที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของได4  

 (8.2) ไมสะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และการไมจายผลตอบแทน
ไมถือเปนการผิดนัดชําระ 

 (8.3) ธนาคารพาณิชยตองมีสิทธิที่จะยกเลิกการจายดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนอื่นใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ได หากม ี
ความจําเปนตองชําระเงินตามหน้ีสินหรือภาระผูกพันอื่นทีถ่ึงกําหนด 

 (8.4) ในปที่ธนาคารพาณิชยน้ันไมมีผลกําไรหรือมีขาดทุนสะสม หามมิให
ธนาคารพาณิชยจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแกผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยจะจายผลตอบแทนไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย  
เปนรายกรณีไป โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาจากปจจัยความม่ันคงของธนาคารพาณิชย 
เชน ฐานะเงินกองทุน ความสามารถในการทํากําไร และระดับของกําไรสะสม เปนตน  

(9) ตราสารทางการเงินที่ออกตองไมระบุอัตราผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร
อื่นใดที่มีความสัมพันธกับความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยเอง กลาวคือ ตองไมมกีาร
ปรับผลตอบแทนของตราสารเม่ือความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

(10) ตราสารทางการเงินที่สามารถนับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารน้ันเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ได ตองมีลักษณะครบทุกขอ ดังน้ี 

  (10.1) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดในระหวาง   
การดําเนินการใกลเคียงกับหุนสามัญ (Absorb losses on a going-concern basis) โดยตอง
มีเงื่อนไขระบุในสัญญาวา (1) สามารถแปลงเปนหุนสามัญไดเม่ือธนาคารพาณิชยน้ันมีอัตราสวน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียงทั้งสิ้น (CET1 ratio) ต่ํากวาอัตราที่
ธนาคารพาณิชยน้ันกําหนดไว5 (Trigger point) หรือ (2) สามารถถูกลดมูลคาตราสารดังกลาว
ลง (write down) ได เม่ือ CET1 ratio ตํ่ากวาอัตราทีธ่นาคารพาณิชยกําหนดไว5 โดยการ
แปลงเปนหุนสามัญและการลดมูลคาตราสารดังกลาวลงจะตองกอใหเกิดผลครบทุกประการ ดังน้ี  

   - ลดภาระจากการเรียกรองเงินคืนของผูถือตราสาร หรือลด
จํานวนเงินทีธ่นาคารพาณิชยตองนํามาใชในการไถถอนเม่ือธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนได 
อีกทั้งยังเปนการลดภาระการจายผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดของ     
ตราสารดังกลาวดวย 

                                                        
4 การกระทําแบบน้ีเรียกวา Dividend stopper 
5 อัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนดตองมี CET1 ratio สูงกวา 5.125%  
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   - การลดมูลคาตราสารหรือการแปลงเปนหุนสามัญตองสงผลให
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ตองเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

  - สําหรับมูลคาของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่จะ
ถูกลดมูลคาลงหรือแปลงเปนหุนสามัญตองมีมูลคาอยางนอยทําให CET1 ratio กลับมาอยูใน
ระดับสูงกวาอัตราทีธ่นาคารพาณิชยน้ันกําหนดไว (Trigger point) แตหากไมเพียงพอธนาคาร
พาณิชยน้ันตองตัดเปนหน้ีสูญหรือแปลงเปนหุนสามัญทั้งจํานวน 

  (10.2) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดเมื่อธนาคาร
พาณิชยน้ันมีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได

6
 (At the point of non-

viability) เพ่ือรองรับ Gone-concern basis โดยตองมีเงื่อนไขระบุในสัญญาวา (1) สามารถ
แปลงเปนหุนสามัญ หรือ (2) สามารถตัดเปนหนี้สูญได เม่ือทางการตัดสินใจจะเขาชวยเหลือ 
ทางการเงินแกธนาคารพาณิชยนั้น 

(11) ธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยตองไมซ้ือตราสาร
ทางการเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง รวมทั้งธนาคารพาณิชยตอง
ไมใหการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงินทั้งโดยทางตรงและทางออมแก    
บุคคลใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาซื้อตราสารทางการเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชยเอง เชน การที่บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยเปนผูซ้ือตราสารทางการเงิน
ดังกลาวเปนตน ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับตราสารดังกลาว
ตามจํานวนที่บริษัทลูกน้ันลงทุนเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย  

(12) ตราสารทางการเงินทีนั่บเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่ธนาคารพาณิชยออก
จะตองไมมีเงื่อนไขที่จะชดเชยใหแกผูถือตราสารทางการเงิน หากตราสารทีธ่นาคารพาณิชย  
ออกใหมภายในเวลาที่กําหนดมีผลตอบแทนที่ดกีวาตราสารทางการเงินเดิม (Recapitalisation) 

2. หลักเกณฑการพิจารณาจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดของตราสาร        
ทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) 

2.1 ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดของ  
ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) ไดโดยถือปฏิบัติ ดังนี ้

 (1) กรณีวันจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดตรงกับวันสิ้นงวดการบัญช ี   
 

                                                        
6 ตัวอยางเชนเหตุการณดังตอไปน้ี (1) ธนาคารพาณิชยอาจมีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงินและเจาหน้ี (2) เงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชยลดลงถึงระดับท่ีจะกระทบตอผูฝากเงินและเจาหน้ี (3) ธนาคารพาณิชยไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เชน 
ไมสามารถหาผูลงทุนมาฟนฟูกิจการได เปนตน 
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ใหใชประมาณการกําไรสุทธิในงวดการบัญชีที่มีการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนน้ันมาประกอบ  
การพิจารณาจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
(Additional tier 1) ได 

 (2) กรณีวันจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดเปนวันหลังวันสิ้นงวด      
การบัญชี ใหใชกําไรสุทธิจากงบการเงินของงวดการบัญชีกอนหนามาประกอบการพิจารณาจาย
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 
1) ได 

2.2 ธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดเงื่อนไขการจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน  
อ่ืนใดเพียงบางสวน (Partial payment) ใหแกผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
(Additional tier 1) ในหนังสือชี้ชวนได   

ทั้งนี ้เม่ือธนาคารพาณิชยบันทึกบัญชีรายการดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด      
ที่จายแกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ตามขอ 2.1 และ 2.2 
ในงวดการบัญชีที่เก่ียวของตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปแลว งบกําไรขาดทุนของ
งวดการบัญชีน้ันตองไมมีผลขาดทุนสุทธ ิ
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เอกสารแนบ 6 

หลักเกณฑเกี่ยวกับการนับตราสารทางการเงินเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 

1. ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1)  ไดรับชําระเงินครบเต็มจํานวน 

(2) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเลิกกิจการ ผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 จะไดรับชําระเงินในลําดับหลังจากเจาหนี้บุริมสิทธิ ผูฝากเงิน และเจาหนี้สามัญ
ของธนาคารพาณิชยน้ัน 

(3) ออกจําหนายโดยไมมีหลักประกันหรือการค้ําประกันหรือการรับประกัน     
โดยธนาคารพาณิชยหรือผูที่เก่ียวของกับธนาคารพาณิชยที่จะทําใหมีสิทธิในการเรียกรองเหนือกวา
เจาหน้ีประเภทอื่น 

(4) เปนตราสารที่มีกําหนดเวลาในการชําระหน้ีไมต่ํากวา 5 ป และในชวง           
5 ปสุดทายกอนครบกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองทยอยลดการนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
(Amortisation) ตามวิธีเสนตรง (Straight line basis) และตองไมกําหนดเงื่อนไขที่เปนแรงจูงใจ    
ใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด (No incentive to redeem) เชน ไมมีการปรับเพ่ิม       
อัตราผลตอบแทนใหสูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (No step-up) 

(5) ธนาคารพาณิชยตองไมทําใหผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 2 เกิดความคาดหวังวาธนาคารพาณิชยจะไถถอนหรือซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 กอนครบกําหนด  

(6) ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่นับเปน
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดหลังจาก 5 ปนับจากวันที่ไดออกตราสารน้ัน1 ทั้งน้ี การไถถอนจะกระทําได        
ก็ตอเม่ือ: 

 (6.1) ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย
จะตองเสนอแผนการไถถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยกอนการดําเนินการไถถอนไมนอยกวา 30 วัน  

                                                        
1 ท้ังน้ี ยกเวนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันสงผลใหสิทธิประโยชนทางภาษีของธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไป 
ธนาคารพาณิชยอาจไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 2 กอน 5 ปได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยกอนเทาน้ัน 

(เอกสารแนบ 6 ยกเลิกโดยประกาศ ธปท.  
ที่ สนส.3/2557 ลงวันที่ 16 เมษายน 2557) 
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  ทั้งน้ี แผนการไถถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชยเสนอ
จะตองมีการออกตราสารทางการเงินที่มีคุณภาพที่เทากันหรือดีกวาเพ่ือทดแทนตราสารเดิม       
ที่จะไถถอนในทันทีหรือกอนการไถถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นตองอยูภายใตเงื่อนไข  
การดํารงความสามารถในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยน้ัน  

 (6.2) ธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาการไถถอนน้ันจะไมสงผลให
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยน้ันลดต่ําลงกวาเกณฑขั้นต่ําตามทีธ่นาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด และ 

 (6.3) ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาการไถถอนกอนกําหนดน้ันจะไมสงผล  
ใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลงต่ํากวารอยละ 92 โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่จะ   
สงผลกระทบตอฐานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยในระยะเวลา 3 ป ภายใตสมมติฐานวาไมมีการ  
เพ่ิมทุนใหม ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาว ไดแก  

- ประมาณการผลกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน 
- ประมาณการขยายตัวของสินทรัพยเสี่ยง และ 
- ประมาณการเงินสํารองที่ตองกันสําหรับสินทรัพยจัดชั้นตามประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบันการเงิน 

(7) ธนาคารพาณิชยสามารถซ้ือคืน
3
 ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน     

ชั้นที่ 2 ได โดยใหถือปฏิบัติดังนี ้

 (7.1) ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย
จะตองเสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งน้ี การซ้ือคืนหุนบุริมสิทธิ         
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 อาจเขาขายเปนการลดทุนทางออม ซ่ึงตองหามตามมาตรา 80(1) 
แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเปนกรณีที่ธนาคารพาณิชยเปน
เจาของหุนของตนเอง ซ่ึงตองหามตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด    
พ.ศ. 2535 ที่แกไขเพ่ิมเติมแลว ดังน้ัน ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยจะซ้ือคืนหุนบุริมสิทธิดังกลาว 
จะตองไดรับอนญุาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องการลดทุน และตองเปนกรณีที่เขาเหต ุ 

                                                        
2 ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 2559 เปนตนไป กําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ 9 บวกดวยรอยละ 
0.625 ตอป และทยอยเพ่ิมขึ้นทุกป ปละรอยละ 0.625 จนครบรอยละ 11.5 ในป 2562 เน่ืองจากธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารง Conservation buffer เพ่ิมเติมจากอัตราสวนเงินกองทุนข้ันต่ําอีกรอยละ 2.5 โดยใหทยอย
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.625 ตอปตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป จนครบรอยละ 2.5 ในป 2562 
3 ท้ังน้ี การซ้ือคืนจะมีลักษณะเปนการซ้ือคืนตามกลไกการซ้ือขายโดยความสมัครใจของผูถือตราสาร (ผูขาย) และธนาคารผูออก 
(ผูขอซ้ือ) ตามราคาท่ีตกลงกันและสามารถซ้ือคืนเพียงบางสวนได ซ่ึงแตกตางจากการไถถอนท่ีจะมีลักษณะเปนการชําระหน้ีคืน
ใหแกผูถือตามราคาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน และผูถือตราสารจะตองถูกไถถอนท้ังหมดโดยไมสามารถปฏิเสธการขอไถถอนได 
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ที่จะซื้อคืนหุนของตนเองไดตามมาตรา 66/1 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535    
ที่แกไขเพ่ิมเติมแลวดวย 

 (7.2) ธนาคารพาณิชยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของกับ   
การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยางเครงครัดดวย 

(8) ธนาคารพาณิชยมีสิทธิเลื่อนกําหนดเวลาในการชําระดอกเบี้ยตามตราสาร
ออกไปได หากธนาคารพาณิชยน้ันไมมีกําไรจากการดําเนินงานและไมจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญ
และไมจายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1   

(9) ตราสารทางการเงินที่ออกตองไมระบุอัตราผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร
อื่นใดที่มีความสัมพันธกับความเส่ียงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยเอง กลาวคือ ตองไมมีการ
ปรับผลตอบแทนของตราสารเม่ือความเส่ียงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยน้ันเปล่ียนแปลงไป 

(10) ธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชย ตองไมซ้ือตราสาร
ทางการเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง รวมทั้งธนาคารพาณิชยตอง
ไมใหการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงนิทั้งโดยทางตรงและทางออมแกบุคคลใด
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาซ้ือตราสารทางการเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยเอง เชน การที่บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อตราสารทางการเงินดังกลาว เปนตน 
ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับตราสารดังกลาวตามจํานวน       
ที่บริษัทลูกนั้นลงทุนเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

(11) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดเม่ือธนาคารพาณิชยน้ัน
มีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได4 (At the point of non-viability)  
เพ่ือรองรับ Gone-concern basis โดยตองมีเงื่อนไขระบุในสัญญาวา (1) สามารถแปลงเปน 
หุนสามัญ หรือ (2) สามารถตัดเปนหน้ีสูญได เม่ือทางการตัดสินใจจะเขาชวยเหลือทางการเงิน 
แกธนาคารพาณิชยนั้น 

                                                        
4 ตัวอยางเชนเหตุการณดังตอไปน้ี (1) ธนาคารพาณิชยอาจมีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงินและเจาหน้ี (2) เงินกองทุน  
ของธนาคารพาณิชยลดลงถึงระดับท่ีจะกระทบตอผูฝากเงินและเจาหน้ี (3) ธนาคารพาณิชยไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เชน 
ไมสามารถหาผูลงทุนมาฟนฟูกิจการได เปนตน 
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เอกสารแนบ 7 

งวดระยะเวลาการนับรายการเขาและหักออกจากเงินกองทุน 

รายการ ทันท ี ทุกเดือน ไตรมาส งวด 6 เดือน 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ     

1. ทุนชําระแลว รวมทั้งสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (ยกเวน     
ทุนชําระแลวที่ไดจากการออกหุนบุริมสิทธิ) 

    

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ     
3. ทุนสํารองตามกฎหมาย     
4. เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบัญชี ตามที่

ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตามขอบังคับ
ของธนาคารพาณิชย 

    

5. กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร ตามทีไ่ดรับอนุมัติจาก
มติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตามขอบังคับของธนาคาร

พาณิชย
1
 

 

   

6. รายการอื่นของสวนของเจาของ     
6.1 สวนที่ถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other 

comprehensive income) 
- การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด เมื่อไดรับอนุมัติจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 

- รายการอื่น 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

6.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเปนเจาของ 
(Owner changes) 

    

รายการปรับตางๆ และรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1      
ที่เปนสวนของเจาของ 

    

1. การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
สําหรับธุรกรรมปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash 
flow hedge reserve) 

    

2. กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช Fair value 
option ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยการรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงินเมื่องบการเงินผานการรับรอง  
จากผูสอบบัญช ี

    

 
 
 

    

                                                        
1 ใหหมายรวมถึงผลสุทธิท่ีเปนกําไรซ่ึงเกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีท่ีมาตรฐานการบัญชี
กําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสม เชน รายการปรับปรุงประมาณการหน้ีสินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงานเฉพาะสวนท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองปรับปรุงกับกําไรสะสม และรายการปรับปรุงขอผิดพลาด
ทางการบัญชี เปนตน 

(เอกสารแนบ 7 ยกเลิกโดยประกาศ ธปท.  
ที่ สนส.1/2557 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557) 
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รายการ ทันท ี ทุกเดือน ไตรมาส งวด 6 เดือน 

3. ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี
2
 (โดยไมตองผานการ

รับรองจากผูสอบบัญชีหรือการอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ   
ผูถือหุน หรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย) 

    

4. คาความนิยม     
5. สินทรัพยไมมีตัวตน      
6. มูลคาของสินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     
7. กําไรจากการทําธุรกรรม Securitisation     
8. เงินสํารองสวนขาด (EL > เงินสํารองที่กันไวทั้งส้ิน)     
9. หุนทุนซ้ือคืน     
10. การถือตราสารทุนไขวกันระหวางธนาคารพาณิชยกับ

บริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 
    

11. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน ของบริษัทเงินทุนและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร  

     

12. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญ   
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงิน  
และธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 
10 หรือที่ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ซึ่งถูกกําหนดใหหัก
จากเงินกองทุน  

    

13. รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด     
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน     

1. เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล      
2. เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่มีสิทธิ 

ดอยกวาเจาหนี้บุริมสิทธิ ผูฝากเงิน เจาหน้ีสามัญ และผูถือ  
ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 (ทันทีที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยเห็นชอบ) 

    

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน     
1. การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1

ของธนาคารพาณิชย  
    

2. การถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ไขวกันระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทําธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนนุ 

    

3. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืน 

    

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่

    

                                                        
2 ใหหมายรวมถึงผลสุทธิท่ีเปนขาดทุนซ่ึงเกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีท่ีมาตรฐานการบัญชี
กําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสม เชน รายการปรับปรุงประมาณการหน้ีสินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงานเฉพาะสวนท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองปรับปรุงกับกําไรสะสม และรายการปรับปรุงขอผิดพลาด
ทางการบัญชี เปนตน 
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รายการ ทันท ี ทุกเดือน ไตรมาส งวด 6 เดือน 
ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 หรือที่ถือหุน      
เกินกวารอยละ 10 ซึ่งถูกกําหนดใหหักออกจากเงินกองทุน 

5. รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด     
เงินกองทุนช้ันที่ 2     

1. เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล      
2. เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่มีสิทธิดอย

กวาเจาหนี้บุริมสิทธิ ผูฝากเงินและเจาหนี้สามัญ (ทันทีที่
ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ) 
การลดการนับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารดังกลาวเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 ลงรอยละ 20 ตอปในชวง 5 ปสุดทาย 
(นับทันทีที่ครบกําหนด) 

 
 
 
 
 
 

   

3. General provision     
4. เงินสํารองสวนเกิน (EL < เงินสํารองที่กันไวทั้งสิ้น)     

รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 2     
1. การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 

ของธนาคารพาณิชย  
    

2. การถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 
ไขวกันระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทําธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 

    

3. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืน 

    

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 ของบริษัทธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน   
ที่ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 หรือที่ถือหุน
เกินกวารอยละ 10 ซึ่งถูกกําหนดใหหักออกจากเงินกองทุน 

    

5. รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด     
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เอกสารแนบ 8 

บทเฉพาะกาลสําหรับตราสารทางการเงินท่ีออกกอนวันท่ี 1 มกราคม 2556 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่มีตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนที่มีคุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ Basel III ที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสาร
แนบ 6 ตองทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนดังกลาว โดยมีวิธีดังน้ี 

1. การทยอยลดนับแบบรวมทุก Lot (Aggregate cap) ไมใชรายตราสาร 

กําหนดใหฐานที่ใชในการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนของ 
ตราสารแตละประเภท (Base) เทากับผลรวมของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนในแตละช้ัน
ที่มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑใหม ไดแก (1) ยอดรวมของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 (Additional tier 1) และ (2) ยอดรวมของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 
(Additional tier 2) ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

2. อัตราการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนรอยละ 10 ตอป 

กําหนดใหธนาคารพาณิชยทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนแตละ
ประเภทจากฐานที่ใชในการทยอยลดนับในอัตราปละ 10% โดยในปแรก (เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2556) กําหนดใหเพดาน (Cap) ที่ธนาคารพาณิชยจะนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนไดไมเกิน 90% 
ของฐานที่ใชในการทยอยลดนับของตราสารแตละประเภท และในปถัดไป Cap ในการนับตราสาร
ดังกลาวเปนเงินกองทุนจะทยอยลดลงปละ 10% น่ันคือ 80% ในป 2557 และ 70% ในป 2558 
ตามลําดับ 

ทั้งน้ี ในระหวางชวงการทยอยลดนับหากธนาคารพาณิชยมีการไถถอนตราสารทางการเงิน
ที่นับเปนเงินกองทุนดังกลาวหรือทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทนุช้ันที่ 2 ตามวิธี
เสนตรงในชวง 5 ปสุดทายกอนครบกําหนด (Amortisation) ฐานในการคํานวณ Cap ในแตละปของ
ธนาคารพาณิชยจะไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด เน่ืองจากฐานดังกลาวไดถูกกําหนดใหคงที่ตลอด
ระยะเวลาการทยอยลดนับ แตธนาคารพาณิชยสามารถนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
รายการอื่นที่ยังไมถูกไถถอนเพิ่มข้ึนไดตามจํานวนเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนไดตามหลักเกณฑที่ 
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยเมื่อรวมตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่คงเหลืออยู
รวมกันแลวตองไมเกินกวาเพดานในการทยอยลดนับที่กําหนดไวในแตละป 

ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชยออกในชวงเวลาตาง ๆ (กอน
วันที่ 1 มกราคม 2556) และมีคุณสมบัติของตราสารที่แตกตางกันจะมีผลตอการนับเปนเงินกองทุน 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
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1. ตราสารทางการเงินที่ออกต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
ตองลดนับหรือทยอยลดนับดังตอไปน้ี 

(1) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภทที่มีคุณสมบัติครบตามที่
กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับน้ี แตยกเวนคุณสมบัติเรื่อง 
การรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยเมื่อธนาคารพาณิชยน้ันไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  
(Non-viability loss absorption) ตามที่ระบุในคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ขอ 10.2 ตามเอกสารแนบ 5 และคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 ขอ 11 ตามเอกสารแนบ 6 ใหธนาคารพาณิชยน้ันทยอยลดนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุน 
ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

(2) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภทที่มีคุณสมบัติไมครบ ธนาคาร
พาณิชยจะไมสามารถนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนทั้งจํานวนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556    
เปนตนไป และตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่เขาขายตามขอน้ีจะไมถูกนํามารวมเปน    
ฐานในการคํานวณการทยอยลดนับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

2. ตราสารทางการเงินที่ออกกอนวันที่ 1 มีนาคม 2555 ตองลดนับหรือทยอยลดนับ
ดังตอไปน้ี 

(1) สําหรับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภทที่มีเงื่อนไขที่เปน
แรงจูงใจใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด (Incentive to redeem) เชน มีการปรับเพิ่มอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงข้ึน (Step-up) ใหธนาคารพาณิชยที่มีตราสารทางการเงินดังกลาวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตอไปน้ี   

(1.1) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถถอนกอนกําหนด 
กอนวันที่ 1 มีนาคม 2555 หากเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนไดแตธนาคารพาณิชย 
ไมไถถอน ใหธนาคารพาณิชยทยอยลดนับตราสารทางการเงินทีนั่บเปนเงินกองทุนดังกลาวน้ันต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป  

(1.2) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถถอนกอนกําหนด
อยูระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หากเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิ 
ที่จะไถถอนไดแตธนาคารพาณิชยไมไถถอน ธนาคารพาณิชยจะไมสามารถนับตราสารดังกลาวเปน
เงินกองทุนทั้งจํานวนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนที่เขาขายตามขอน้ีจะไมถูกนํามารวมเปนฐานในการคํานวณการทยอยลดนับ ณ วันที่  
1 มกราคม 2556 

(1.3) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถถอนกอนกําหนด 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนไดแต
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ธนาคารพาณิชยไมไถถอน ธนาคารพาณิชยจะไมสามารถนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนทั้งจํานวน
ต้ังแตวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนดไดเปนตนไป โดยในชวงกอนถึงวันที่ธนาคาร
พาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนดน้ัน ใหธนาคารพาณิชยทยอยลดนับตราสารดังกลาวเปน
เงินกองทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันกอนวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิทีจ่ะไถถอนกอน
กําหนดน้ัน 

(2) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภททีไ่มมเีงื่อนไขที่เปนแรงจูงใจให
ธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด เชน ไมมีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่สูงข้ึน (No step-up) 
แตมีคุณสมบัติอื่นของตราสารไมครบตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ให
ธนาคารพาณิชยน้ันทยอยลดนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลของการนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนตามชวงเวลา
ที่ออกตราสารดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

ชวงเวลาในการออกตราสารทาง
การเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนได 

คุณสมบัติของตราสาร ผลของการนับเปนเงินกองทุน 

1. ตราสารทางการเงินที่ออกตั้งแตวันที ่     
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ Basel III1 นับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที ่1 ม.ค. 56 
เปนตนไป 

 มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ     
Basel III1 

ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที ่   
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

2. ตราสารทางการเงินที่ออกตั้งแตวันที ่      
1 มี.ค. 55 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ Basel III1 นับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที ่1 ม.ค. 56 
เปนตนไป 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ Basel III1 
ยกเวนเรื่อง loss absorption at the 
point of non-viability 

ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที ่     
1 ม.ค. 56 เปนตนไป* 

 มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ      
Basel III1 

ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที ่   
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

3. ตราสารทางการเงินที่ออกกอนวันที ่       
1 มีนาคม 2555 

3.1 มี step-up   

  

 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนด
ไดกอนวันที่ 1 มี.ค. 55 

ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที ่     
1 ม.ค. 56 เปนตนไป* 

  

 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนด
ไดตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 55 ถึงวันที่ 31 
ธ.ค. 55 

ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที ่   
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

  

 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนด
ไดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที ่     
1 ม.ค. 56  และไมสามารถนับเปนเงินกองทุน
ไดทั้งจํานวนหลังจากวันที่มีสิทธิไถถอนไดกอน
กําหนดเปนตนไป* 

3.2 ไมมี step-up ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที ่     
1 ม.ค. 56 เปนตนไป* 

*หมายเหตุ ตราสารทางการเงินซ่ึงมีผลของการนับเปนเงินกองทุน คือ ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2556 เทาน้ัน จึงจะนํามาคํานวณหา Aggregate Cap ของตราสารในแตละชั้นได 

                                                        
1 หมายถึง คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับนี ้
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ตัวอยางวิธีการทยอยลดนับตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนท่ีมีคุณสมบัติไม
ครบตามเกณฑ Basel III ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

สมมติฐาน:   ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง มีตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนได
ประเภทเดียวคือ ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 3 ตราสาร โดยมีชวง
ระยะเวลาที่ออกตราสารและคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. ตราสารท่ีออกกอนวันท่ี 1 มีนาคม 2555 

ตราสารที่ 1 เปนตราสารที่มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ Basel III1 เชน มีการจาย
ผลตอบแทนแบบ step-up เปนตน ซึ่งออกในป 2552 มีอายุ 10 ป (ครบกําหนดในป 2562) และ
ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนครบกําหนดไดในป 2558 

ตราสารที่ 2 เปนตราสารที่มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ Basel III1 เชน มีการจาย
ผลตอบแทนแบบ step-up เปนตน ซึ่งออกในป 2552 มีอายุ 15 ป (ครบกําหนดในป 2567) และ
ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนครบกําหนดไดในป 2563 

2. ตราสารท่ีออกหลังวันท่ี 1 มีนาคม 2555 

ตราสารที่ 3 เปนตราสารที่ออกใหมในป 2555 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ 
Basel III โดยยังไมมีคุณสมบัติเรื่อง loss absorption at the point of non-viability ซึ่งมีอายุ 10 ป 
(ครบกําหนดในป 2565) และธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนครบกําหนดไดในป 2561 

ตราสารทั้ง 3 ดังกลาว (เปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตองทยอย
ลดนับรอยละ 20 ใน 5 ปสุดทายกอนสิ้นสุดอายุสัญญา) มีแนวทางในการทยอยลดนับดังตาราง
ตอไปน้ี 
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ตราสาร 
นับเปน

เงินกองทุน 
(ลานบาท) 

ปท่ี
ออก 

ปท่ี
ส้ินสุด 

วันท่ี ธพ. 
มีสิทธิท่ีจะ

ไถถอน 
วิธีลดนับ 

จํานวนท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนไดในแตละป (ลานบาท) 

1-ม.ค.-
2556 

1-ม.ค.-
2557 

1-ม.ค.-
2558 

1-ม.ค.-
2559 

1-ม.ค.-
2560 

1-ม.ค.-
2561 

1-ม.ค.-
2562 

1-ม.ค.-
2563 

1-ม.ค.-
2564 

1-ม.ค.-
2565 

มูลคาของตราสารทางการเงินท่ีนํามาพิจารณานับเปนเงินกองทุนในแตละป (บาท) 

ตราสารท่ี 1 100 2552 2562 2558 ทยอยลดนับกอนไถถอน  
(เริ่ม Amortised ป 2558 แตไมสามารถ 

นับเปนเงินกองทุนได เน่ืองจากคุณสมบัติไม
ผานเกณฑ) 

100 100 - - - - - - - - 

ตราสารท่ี 2 100 2552 2567 2563 ทยอยลดนับกอนไถถอน  
(เริ่ม Amortised ป 2563 แตไมสามารถ 

นับเปนเงินกองทุนได เน่ืองจากคุณสมบัติไม
ผานเกณฑ) 

100 100 100 100 100 100 100 - - - 

ตราสารท่ี 3 100 2555 2565 2561 ทยอยลดนับ (เริ่ม Amortised ป 2561) 100 100 100 100 100 80 60 40 20 - 

รอยละของตราสารทางการเงินท้ังหมดท่ีนับเปนเงินกองทุนในแตละป  90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

Cap ในการนับเปนเงินกองทุนไดตามหลักเกณฑท่ี ธนาคารแหงประเทศไทย กําหนด (คํานวณจากฐาน 300 ลาน
บาท) 

270 240 210 180 150 120 90 60 30 - 

มูลคาของตราสารทางการเงินท่ี ธพ. นับเปนเงินกองทุนไดในแตละป* 270 240 200 180 150 120 90 40 20 - 

*หมายเหต:ุ  ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาจัดสรรมูลคาของตราสารทางการเงินแตละตัวที่จะนับเปนเงินกองทุนไดตามที่ธนาคารพาณิชยเห็นสมควร โดยผลรวมของมูลคาที่นับเปน
เงินกองทุนไดน้ันตองไมเกิน Cap ในการนับเปนเงินกองทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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เอกสารแนบ 9 

 บทเฉพาะกาล : เรื่อง วิธีการนับ (หัก) รายการอื่นของสวนของเจาของเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 

รายการ 
การนับ (หัก) รายการท่ีถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน1 (Other comprehensive income) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขาย* 

2. กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบ
การเงินจากการดําเนินงานใน
ตางประเทศ*  

3. กําไร (ขาดทุน) จากการประเมิน
มูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธ
สําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงิน
ลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ* 
(Hedges of a net investment in 
a foreign operation) 

รอยละ 20 ของมูลคา
กําไร 
- นับเปน Common 
equity tier 1 

 

รอยละ 40 ของมูลคา
กําไร 
- นับเปน Common 
equity tier 1 

รอยละ 60 ของมูลคา
กําไร 
- นับเปน Common 
equity tier 1 

รอยละ 80 ของมูลคา
กําไร 
- นับเปน Common 
equity tier 1 

รอยละ 100 ของ
มูลคากําไร 
- นับเปน Common 
equity tier 1 

รอยละ 20 ของมูลคา
ขาดทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 1 

รอยละ 40 ของมูลคา
ขาดทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 1 

รอยละ 60 ของมูลคา
ขาดทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 1 

รอยละ 80 ของมูลคา
ขาดทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 1 

รอยละ 100 ของ
มูลคาขาดทุน 
- หักจาก Common 
equity tier 1 

 
 
  

                                                             
1 มูลคากําไร (ขาดทุน) สําหรับรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ใหนับเปน (หัก) เงินกองทุนนั้น ตองเปนมูลคาสุทธิหลังหักภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับรายการดังกลาวแลว 
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บทเฉพาะกาล : เรื่อง วิธีการหักเงินกองทุนสําหรับรายการใหมที่กําหนดใหหักเพิ่มเติม 

รายการ 
การหักออกจากเงินกองทุน 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. สินทรัพยไมมีตัวตน* รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 100 ของ
มูลคารายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1 

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

- 

2. กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย* 
(Securitisation) 

รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกล าว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  

รอยละ 100 ของ
มูลคารายการดังกลาว  
- หักจาก Common 
equity tier 1  
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทุน 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

3. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงิน
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน2 กรณีที่ธนาคาร
พาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทน้ัน* ตาม
หลักเกณฑที่ระบุในขอ 5.4.1(3.10) 
(ก) 

 
 

รอยละ 20 ของมูลคาเงิน
ลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1/ 
Additional tier 1 /  
Tier 2 ตามสัดสวนของ
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคาเงิน
ลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1/ 
Additional tier 1 /  
Tier 2 ตามสัดสวนของ
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคาเงิน
ลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1/ 
Additional tier 1 /  
Tier 2 ตามสัดสวนของ
ประเภทเงินลงทุน  

รอยละ 80 ของมูลคาเงิน
ลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1/ 
Additional tier 1 /  
Tier 2 ตามสัดสวนของ
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1/ 
Additional tier 1 / 
Tier 2 ตามสัดสวนของ
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของประเภทเงิน
ลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของประเภทเงิน
ลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของประเภทเงิน
ลงทุน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของประเภทเงิน
ลงทุน 

- 

                                                             
2 ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทุน 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

4. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงิน
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน1 กรณีที่ธนาคาร
พาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน* ตาม
หลักเกณฑที่ระบุในขอ 5.4.1(3.10) 
(ข) 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของ
มูลคาเงินลงทุนที่ตอง
หัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งน้ี หากนํ้าหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชนํ้าหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งน้ี หากนํ้าหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชนํ้าหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งน้ี หากนํ้าหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชนํ้าหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งน้ี หากนํ้าหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชนํ้าหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

- 
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทุน 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

5. เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน     
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ  
ตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 ของบริษัท        
ที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน1 กรณีที่ธนาคารพาณิชย
ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทน้ัน* ตาม
หลักเกณฑที่ระบุในขอ 5.4.2 (2.4) 
และขอ 5.5.4 (4) 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Additional 
tier 1/ Tier 2 ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Additional 
tier 1/ Tier 2 ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Additional 
tier 1/ Tier 2 ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- หักจาก Additional 
tier 1/ Tier 2 ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของ
มูลคาเงินลงทุนที่ตอง
หัก 
- หักจาก Additional 
tier 1/ Tier 2 ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
ประเภทเงินลงทุน 
 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

- 

* หมายเหตุ: สําหรับการคํานวณเงินกองทุนของรายการดังกลาวขางตนน้ัน มูลคาของรายการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง มิไดคงท่ีในแตละวันหรือทุกวันสิ้นเดือน       
ท่ีรายงาน ดังน้ัน ธนาคารพาณิชยจึงตองคํานวณหามูลคาท่ีตองนํามาหักออกจากเงินกองทุนใหมในทุกๆ ครั้งท่ีทําการคํานวณอัตราสวนเงินกองทุน 
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เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ 

ขอ คําถาม แนวคําตอบ 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 

1. ธพ. สามารถนํากําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
เผ่ือขายของตราสารทุนมาทยอยนับ (หัก) เหมือนกับกําไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขายของตราสารหน้ี
ไดหรือไม  

ในการทยอยนับ (หัก) ของรายการ OCI น้ัน ใชหลักการวารายการใดเปนรายการท่ีมีผลตอเงินกองทุน
อยูแลวตามหลักเกณฑ Basel II ใหมีการนับ (หัก) ทันที เฉพาะรายการใหมเทาน้ัน จึงจะใหม ี
การทยอยนับ (หัก) ได ดังน้ัน 

 ตราสารทุนเผ่ือขาย: ให ธพ. นํากําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาดังกลาว นับเขา (หักออกจาก) 
CET1 ท้ังจํานวนทันที โดยไมมีการทยอย 

 ตราสารหน้ีเผ่ือขาย: ให ธพ. นํากําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาดังกลาว นับเขา (หักออกจาก) 
CET1 ท้ังน้ี ในระยะเวลา 5 ปแรก ต้ังแต 1 ม.ค. 57 เปนตนไป ให ธพ. นํากําไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมูลคาดังกลาว นับเขา (หักออกจาก) CET1 ในอัตราตอไปน้ี 

 ป 2557 อัตรารอยละ 20 ตอป 
 ป 2558 อัตรารอยละ 40 ตอป 
 ป 2559 อัตรารอยละ 60 ตอป 
 ป 2560 อัตรารอยละ 80 ตอป 
 ป 2561 อัตรารอยละ 100 ตอป 
และหลังจากป 2561 เปนตนไป ใหนับ (หัก) CET1 ท้ังจํานวนทันทีโดยไมมีการทยอย 

ท้ังน้ี สําหรับมูลคายอดคงคางของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนประเภทเผ่ือขายดังกลาว
น้ัน ธพ. ตองนําไปคิดนํ้าหนักความเสี่ยงเพ่ือคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตตามวิธีท่ี ธพ. เลือกใช
ดวย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับ ธพ. โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ ธพ. โดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) แลวแตกรณี 

2. กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขายของ 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีสามารถนับเปน CET1 ไดน้ัน 

ใช ให ธพ. นํากําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนประเภทเผ่ือขายในหนวยลงทุนมาปฏิบัติ
เชนเดียวกับการนับ (หัก) ตราสารทุนเผ่ือขาย เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน 
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ขอ คําถาม แนวคําตอบ 

หมายความรวมถึงเงินลงทุนประเภทเผ่ือขายในหนวยลงทุน
ดวยหรือไม 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนกําหนดใหปฏิบัติกับเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเชนเดียวกับท่ี
ปฏิบัติกับตราสารทุน 

3. บริษัทลูกของ ธพ. สามารถซื้อตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. ท่ีเปนบริษัทแมของตน (ท้ังใน
ตลาดแรกและตลาดรอง) ไดหรือไม 

แม ธปท. จะไมมีขอหามในการท่ีบริษัทลูกของ ธพ. จะไปซื้อตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. แม แตการลงทุน
ดังกลาวจะมีผลทําใหตราสารในสวนท่ีบริษัทลูกลงทุนน้ันไมมีคุณสมบัติเปนตราสารทางการเงิน 
ท่ีนับเปนเงินกองทุนของ ธพ. แม ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 
ของประกาศฉบับน้ีท่ีระบุไววา “ธนาคารพาณิชยหรือผูท่ีเก่ียวของ1 กับธนาคารพาณิชยตองไมซื้อ 
ตราสารทางการเงินท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง รวมท้ังธนาคารพาณิชยตอง
ไมใหการสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงินท้ังโดยทางตรงและทางออมแกบุคคลใด 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาซื้อตราสารทางการเงินท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย
เอง” เพราะการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะไมมีปริมาณเงินเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนของกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของ ธพ. อยางแทจริง อีกท้ังการดําเนินการน้ีจะเขาขายเปนการกระทําในลักษณะท่ี ธพ. 
ซึ่งเปนบริษัทแมใหการสนับสนุนหรือความชวยเหลือทางดานการเงินโดยทางตรงหรือทางออมกับผูซื้อ
ตราสารดังกลาว (กรณีน้ีคือบริษัทลูก) ซึ่งขัดกับคุณสมบัติของเงินกองทุนตามประกาศฉบับน้ี 

ดังน้ัน ในกรณีน้ี ธพ. จะไมสามารถนับตราสารทางการเงินตามจํานวนท่ีบริษัทลูกน้ันลงทุนท้ังใน
ตลาดแรกและตลาดรองเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. ได โดยในการรายงาน
ขอมูลใน Data set: Capital Fund ให ธพ. กรอกมูลคาตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 
1 หรือตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 กอนหักมูลคาท่ีบริษัทลูกลงทุนไวในคอลัมน 
ยอดคงคางท่ีสามารถนับเขาเปนเงินกองทุนได (Applicable capital fund amount) และใหกรอก
มูลคาภายหลังจากหักมูลคาท่ีบริษัทลูกลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนไวในคอลัมน

                                            
1
 ใหอางอิงคําจํากัดความของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ตัวอยางของผูที่เก่ียวของของ ธพ. ไดแก บริษัทรวมของบริษัทลูกของ ธพ. หรือ บริษัทลูกของบริษัทลูก

ของ ธพ. เปนตน 



- 3 - 

คําถาม – คําตอบ แนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 13/2555 
เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ 
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ยอดคงคางสุทธิท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนตามกฎหมายได (Net capital fund amount) 

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ  

4. หาก ธพ. มีผลกําไรในงวดครึ่งปแรก และมีผลขาดทุนในงวด
ครึ่งปหลัง ซึ่งผลขาดทุนน้ียังไมผานการรับรองของผูสอบบัญชี 
ให ธพ. นําผลขาดทุนของงวดครึ่งปหลัง ไปหักออกจาก CET1 
ทันที โดยไมตองพิจารณากําไร (ขาดทุน) สําหรับผลการ
ดําเนินงานทั้งงวดปบัญชี ใชหรือไม 

ไมใช การพิจารณานําผลขาดทุนที่เกิดข้ึนในทุกงวดการบัญชี (โดยไมตองผานการรับรองของผูสอบบัญชี) 
มาหักออกจาก CET1 ทันที มีหลักการดังน้ี 
1. งวด 6 เดือนแรก (ครึ่งปแรก) ธพ. มีผลขาดทุน ใหนําผลขาดทุนน้ันหักออกจาก CET1 ทันท ี
2. งวด 6 เดือนหลัง (ครึ่งปหลัง) ธพ. มีผลขาดทุน ใหพิจารณาหักเงินกองทุนตามแตละกรณี ดังน้ี 
    2.1 กรณีงวดครึ่งปแรกมีผลขาดทุน ใหนําผลขาดทุนของงวดครึ่งปหลังหักออกจาก CET1 ทันที 
    2.2 กรณีงวดครึ่งปแรกมีผลกําไร ใหพิจารณาดังน้ี 

(1) หากผลกําไรของงวดการบัญชีครึ่งปแรกน้ันผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือมีขอบังคับของ ธพ. 
ใหนับเปน CET1 แลว  ให ธพ. นําผลขาดทุนของงวดการบัญชีครึ่งปหลัง ไปหักออกจาก CET1 ทันที 

(2) หากผลกําไรของงวดการบัญชีครึ่งปแรกยังไมผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือไมมีขอบังคับของ 
ธพ. ใหนับเปน CET1 ให ธพ. นําผลขาดทุนของงวดการบัญชีครึ่งปหลัง ไปหักกลบกับผลกําไรของงวดการ
บัญชีครึ่งปแรกน้ันกอน แลวหากมีผลขาดทุนสุทธิ จึงนําไปหักออกจาก CET1 ทันที แตหากมีผลกําไรสุทธิ 
ธพ. จะนับเปน CET1 ไดก็ตอเมื่อผานมติที่ประชุมใหญผูถือหุนแลว 

5. หาก ธพ. มีการรวมกิจการและเกิดสินทรัพยไมมีตัวตนและ 
คาความนิยมแลว ธพ. จะตองดําเนินการอยางไร และโดยทั่วไป 
ธปท. มีแนวปฏิบัติในการหักรายการคาความนิยมและสินทรัพย
ไมมีตัวตนออกจาก CET1 อยางไร 

ในการรวมกิจการ ธพ. ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดใหผูซื้อสามารถรบัรู
สินทรัพยไมมีตัวตนของกิจการที่ซื้อแยกจากคาความนิยม โดยสินทรัพยไมมีตัวตนตองเปนไปตามนิยาม 
ที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดและสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ โดย ธพ. ผูซื้อตองพิจารณา
และประเมินคากิจการที่จะซื้อวามีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนซึ่งเปนสินทรัพยที่สามารถกอใหเกิดรายไดเพิ่มใน
อนาคตหรือไม หากมีให ธพ. บันทึกรายการเหลาน้ันเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มข้ึน ซึ่งตองนํามาหักออก
จาก CET1 ของ ธพ. ทันที สําหรับมูลคาสวนที่เหลือ ใหรับรูเปนคาความนิยม ซึ่งตองนํามาหักจาก CET1 
ของ ธพ. ทันทีเชนกัน ทั้งน้ี คาความนิยมจะเกิดข้ึนไดในกรณีตอไปน้ี 

1. กรณีคาความนิยมปรากฏอยูในงบการเงิน  
 เกิดจากการรวมธุรกิจโดยผูขายจะโอนสินทรัพยและหน้ีสินทั้งหมดใหแกผูซื้อ และผูขายจะ
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ดําเนินการยกเลิกบริษัท กรณีน้ี คาความนิยมจะปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของ ธพ. ผูซื้อกิจการ  
โดย ธพ. ผูซื้อกิจการตองพิจารณาวาคาความนิยมดังกลาวมีการดอยคาในทุกสิ้นงวดการบัญชีหรือไม  
หากมีจะตองรับรูการดอยคาในงบการเงินดวย 

2. กรณีคาความนิยมแฝงอยูในเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 
 เกิดจากการรวมธุรกิจในกรณีที่มีการซื้อหุนจนถึงระดับที่ทําใหบริษัทผูขายเปนบริษัทรวมหรือบริษัท

ยอยตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหมีอํานาจในการควบคุมกิจการที่ซื้อมา ซึ่งในงบการเงิน
เฉพาะของ ธพ. ผูซื้อกิจการจะแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยดังกลาวดวยวิธีราคาทุน 
(Cost method) ในกรณีน้ี ธพ. ผูซื้อกิจการตองคํานวณหาคาความนิยมท่ีแฝงอยูในเงินลงทุนบริษัท
รวมและบริษัทยอยดังกลาว เพ่ือนํามาหักออกจาก CET1 ของ ธพ. ผูซื้อ โดยให ธพ. นํามูลคาเงิน
ลงทุนท่ีบันทึกในงบการเงินเฉพาะของ ธพ. ผูซื้อกิจการตามวิธี Cost method มาหักลบดวยมูลคา
ยุติธรรม (Fair value) ของสินทรัพยสุทธิ (Net asset value) ของบริษัทรวมหรือบริษัทยอย ผลท่ีได
คือคาความนิยมแฝงท่ีตองนํามาหักออกจาก CET1 ท้ังจํานวนทันทีโดยไมมีการทยอย   

6. สําหรับ ธพ. ท่ีเริ่มใชมาตรฐานบัญชีเรื่องภาษีเงินได ต้ังแต
วันท่ี 1 ม.ค. 56 ซึ่งจะตองบันทึกรายการสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (DTA) และหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
(DTL) เปนครั้งแรก โดยมาตรฐานบัญชีกําหนดใหตอง
ปรับปรุงรายการยอนหลังเสมือนวาใชนโยบายบัญชีน้ีมา
ต้ังแตในอดีต โดยใหปรับปรุงท่ีกําไรสะสมของ ธพ. ดังน้ัน  
จึงขอสอบถามวา หากผลสุทธิของรายการ DTA และ DTL 
ในอดีตเปน Net DTA ธพ. ตองหักรายการ Net DTA 
ดังกลาวออกจาก CET1 เมื่อใด 

ตามเอกสารแนบ 7 ของประกาศไดกําหนดใหผลสุทธิท่ีเปนกําไรซึ่งเกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิ
ของรายการปรับปรุงทางการบัญชีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสมทุกรายการ  
ซึ่งรวมถึงรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการบันทึกรายการ DTA/DTL เปนครั้งแรกดวยน้ัน ตองไดรับ
อนุมัติจากมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของ ธพ. กอน ดังน้ี 
 หากผลสุทธิท่ีเปนกําไรดังกลาวไดผานมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนหรือเปนไปตามขอบังคับของ ธพ. 

แลว ให ธพ. หักรายการ Net DTA ออกจาก CET 1 ทันที  
 หากผลสุทธิท่ีเปนกําไรดังกลาวยังไมไดผานมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนหรือเปนไปตามขอบังคับของ 

ธพ. ก็ยังไมตองนํายอดรายการ Net DTA มาหักออกจาก CET 1 ท้ังน้ี ในระหวางท่ี ธพ. ยังไมไดหัก
รายการ Net DTA ท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากกําไรสะสม ให ธพ. นํารายการดังกลาวไปคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต โดยถือเปนสินทรัพยอ่ืนท่ีไมไดกําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงไวเปนอยางอ่ืนซึ่ง
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กําหนดนํ้าหนักความเสี่ยงเทากับรอยละ 100 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ ธพ. โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือ
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ ธพ. 
โดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) แลวแตกรณี 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก ธพ. ไดเริ่มใชมาตรฐานบัญชีเรื่องภาษีเงินได ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 56 ดังน้ัน 
ธพ. จะเริ่มมีการบันทึกรายการ DTA/DTL เปนครั้งแรก จึงให ธพ. ใชยอดรายการ DTA/DTL ณ วันท่ี 
1 ม.ค. 56 ในการคํานวณเงินกองทุน  

7. รายการหักจาก CET1 ขอ 3.10 เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่ง 
ธพ. จะตองพิจารณาวามีสัดสวนการถือหุนไมเกินหรือเกิน 
กวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทน้ัน ขอหารือวาสัดสวนการถือหุนและจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงิน 
และธุรกิจสนับสนุนดังกลาวขางตนน้ัน หมายถึงอะไร 

ใหหมายรวมถึงยอดรวมท้ังหมดของเงินลงทุนในหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทดังกลาว 

8. รายการหักจาก CET1 ขอ 3.10 เงินลงทุนในตราสารประเภท
ตาง ๆ ของบริษัทท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 
ซึ่ง ธพ. ถือหุนไมเกินหรือเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน โดยยกเวนบริษัทใน
กลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ท่ีตองจัดทํา 
งบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทท่ีทํา
ธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือท่ีไดมาจากการ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ี น้ัน ขอสอบถามวา บริษัทท่ีไดมาจาก
การปรับปรุงโครงสรางหน้ี หมายความรวมถึงบริษัทใดบาง 
 

ในท่ีน้ี บริษัทท่ีไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ใหหมายความรวมถึง บริษัทท่ีไดมาจากการชําระหน้ี 
การบังคับชําระหน้ี หรือการประกันการใหสินเชื่อ ท้ังน้ี การปรับปรุงโครงสรางหน้ีดังกลาวน้ันจะตอง
เปนไปตามแนวนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหน้ีท่ี ธปท. กําหนด 
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ตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
9. ในการแปลงคาเงินของตราสารทางการเงินท่ีนับเปน

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ที่เปนสกุลเงินตางประเทศ เพื่อนับเปน
เงินกองทุน ตองใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง ณ วันใด 

ในการคํานวณมูลคาที่นับเปนเงินกองทุนของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน ซึ่งเปนสกุลเงิน
ตางประเทศเพ่ือการรายงานใน Data set: Capital fund item น้ัน ให ธพ. นํายอดเงินที่ไดรับ  
ณ วันที่ขายมาแปลงคา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนท่ีระบุในหนังสืออนุญาตจาก ธปท. โดยไมใหม ี
การ Amortisation สวนเกินหรือสวนตํ่าจากการขายตราสารดังกลาว เพราะถือวาเปนจํานวนเงิน 
ท่ี ธพ. ไดรับจากการเพ่ิมทุนจริง 

10. ธพ. สามารถรับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนของ 
ธพ. น้ัน เปนหลักประกันการใหสินเช่ือไดหรือไม 

ไมได โดยพิจารณาแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1: ตราสารที่รับเปนหลักประกันเปนหุนทุนของ ธพ. น้ัน  ธพ. ไมสามารถรับเปนหลักประกัน

ไดตามที่กําหนดไวในมาตรา 80 (1) และมาตรา 80 (3) แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
กรณีที่ 2: ตราสารที่รับเปนหลักประกันเปนตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือ

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. น้ัน  ธพ. ไมสามารถรับเปนหลักประกันได เน่ืองจากหากลูกหน้ีผิดนัด
ชําระหน้ี และ ธพ. ตองยึดตราสารดังกลาว จะถือเปนการลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ตามที่กําหนดไวในมาตรา 80 (1) แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

อยางไรก็ดี หาก ธพ. ไมไดรับตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนของ ธพ. เอง เปน
หลักประกัน แตไดรับมาจากการชําระหน้ี จะถือเปนการซื้อคืนซึ่งตองลดมูลคาการนับเปนเงินกองทุน
ตามจํานวนท่ีไดรับมาทันที  

11. ธพ. สามารถรับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนของ 
ธพ. อื่น เปนหลักประกันการใหสินเช่ือไดหรือไม 

ได แตใหการพิจารณาแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1: ตราสารที่รับเปนหลักประกันเปนหุนทุนของ ธพ. อื่น  ธพ. จะสามารถรับเปนหลักประกัน

ไดเฉพาะกรณีทีลู่กหน้ีที่ไมใช ธพ. (ซึ่งเปนสถาบันการเงินประเภทเดียวกัน) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 80(3) 
แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี หาก ธพ. ไดรับหุนทุนดังกลาวน้ันมาจากการชําระหน้ี
หรือประกันการใหสินเช่ือ ธพ. ตองจําหนายหุนทุนน้ันภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดมา ตามมาตรา 35(1) 
แหง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี ในชวงเวลานับต้ังแตวันที่ไดรับหุนทุนของ ธพ. อื่นมา
เพื่อรับชําระหน้ี จนถึงวันที่จําหนายออก ใหหักเงินลงทุนในหุนทุนดังกลาวออกจาก CET1 ต้ังแตวันที่ไดรับ
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หุนทุนดังกลาวมาจากการชําระหน้ี เพื่อไมใหมีการนับเปนเงินกองทุนซ้ําซอนกัน (Double gearing) 
กรณีที่ 2: ตราสารที่รับเปนหลักประกันเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 หรือ

เงินกองทุนช้ันที่ 2 ของ ธพ. อื่น  ใหจัดเปนสินเช่ือที่มีหลักทรัพยที่ออกโดย ธพ. อื่นเปนหลักประกัน  
แตหากลูกคาผิดนัดชําระหน้ี และ ธพ. ตองมีหรือถือตราสารหน้ีน้ันเน่ืองจากการชําระหน้ี ให ธพ. หัก
รายการเงินลงทุนในตราสารดังกลาวออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. ตาม
ประเภทของเงินลงทุน ต้ังแตวันที่ไดรับตราสารทางการเงินดังกลาวมาจากการชําระหน้ี เพื่อไมใหมีการ
นับเปนเงินกองทุนซ้ําซอนกัน (Double gearing) 

ท้ังน้ี สําหรับชวงเวลาท่ี ธพ. รับหุนทุนหรือตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนของ ธพ. อ่ืน 
เปนหลักประกันน้ัน การพิจารณาปรับลดความเสี่ยงดานเครดิต (CRM) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต
สําหรับ ธพ. โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ ธพ. โดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) แลวแตกรณี 

12. หาก ธพ. ลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. อื่น จะตองดํารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกลาวอยางไร ทั้งกรณีที่อยู
ในบัญชีเพื่อการธนาคารและบญัชีเพื่อการคา 

เน่ืองจาก ธพ. ไดนําเงินลงทุนในตราสารดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
ตามประเภทตราสารที่ถือแลว จึงไมตองนําธุรกรรมดังกลาวมารวมในการคํานวณฐานะความเสี่ยงดาน
เครดิตและดานตลาดอีก 

13. หากบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ ธพ. เปนผูซื้อตราสาร
ทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 2 ของ ธพ. น้ัน จากตลาดรอง หรือรับซื้อจากลูกคาของ 
ธพ. กรณีเชนน้ีจะมีผลกระทบตอเงินกองทุนของ ธพ. อยางไร 

ธพ. ไมสามารถนับตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท่ีถือโดย
บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินเขาเปนเงินกองทุนของ ธพ. ได ไมวาจะเปนการซื้อครั้งแรกหรือซื้อ 
จากตลาดรอง เน่ืองจากการกระทําดังกลาวสงผลใหไมมีปริมาณเงินเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนของ ธพ.  
อยางแทจริง 

14. ในกรณีท่ี ธพ. มีเงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หรือเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ ธพ. ท่ีอยูใน

 ธพ. ไมตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนท้ังจํานวน เน่ืองจาก ธพ. ท่ีมีถ่ินท่ีอยู 
ในตางประเทศหรือ ธพ. ท่ีเปนบริษัทแมของสาขาของ ธพ. ตางประเทศในประเทศไทย ถือเปนบริษัท 
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ตางประเทศ ธพ. ตองนํามูลคาเงินลงทุนดังกลาวมาหักออก
จากเงินกองทุนของ ธพ. ท้ังจํานวนหรือไม 

ท่ีทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน และไมถือเปนสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551  
    อยางไรก็ดี ธพ. ตองนําเงินลงทุนดังกลาวมารวมกับเงินลงทุนอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑท่ีระบุในขอ 
5.4.1(3.10)(ก) ขอ 5.4.2 (2.4) หรือขอ 5.5.4 (4) แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาวามีมูลคาท่ีเขาขาย
ตองนํามาหักออกจากเงินกองทุนบางสวนของ ธพ. หรือไม 

15. ตามท่ีประกาศกําหนดคุณสมบัติใหตราสารทางการเงินท่ี
นับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตองไมมี
เง่ือนไขท่ีเปนแรงจูงใจให ธพ. ไถถอนกอนกําหนด เชน ไมมี
การกําหนดอัตราผลตอบแทนใหสูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได 
(No step-up) น้ัน ขอสอบถามวาหากตราสารดังกลาวม ี
การใหผลตอบแทนท่ีอางอิงอัตราดอกเบ้ียอ่ืนหรือตราสารอ่ืน 
เชน MLR + 2%, Government bond rate 5 ป + 1% 
เปนตน เมื่ออัตราผลตอบแทนท่ีอางอิงเปลี่ยนแปลงไป  
จะถือวาตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนน้ันมีการจาย
ผลตอบแทนแบบ step-up หรือไม 

ไม เน่ืองจากการกําหนดผลตอบแทนโดยอางอิงอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating rate) ตาม
ตัวอยางขางตน มิไดเปนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียแบบ step-up เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนท่ีอางอิง
น้ันอาจเปลี่ยนแปลงไปไดท้ังดานเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จึงไมถือวามี step-up feature 

16. กรณีการไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ภายหลังจาก 5 ป นับจาก
วันท่ีไดออกตราสารน้ัน ธพ. ตองเสนอแผนการไถถอนและ
แผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ดังกลาว มายัง ธปท. เพ่ือ
พิจารณาในทุกกรณีหรือไม 

ใช ธพ. ตองเสนอแผนการไถถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุน 
ชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 เมื่อตองการไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนับเปนเงินกองทุน
ดังกลาวในทุกกรณี แมวา BIS ratio ของ ธพ. จะสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าท่ี ธปท. กําหนดไวแลวก็ตาม  
ซึ่งเปนไปตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับน้ี  

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 
17. รายการตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท่ี การลดการนับมูลคาตราสารดังกลาวเขาเปนเงินกองทุน ใหนับลดลงทันทีเมื่อครบกําหนดในแตละปในชวง 
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เปนตราสารหน้ี ธพ. ตองลดการนับเงินที่ไดรับเน่ืองจากการ
ออกตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนลงรอยละ 20 ตอป ในชวง 
5 ปสุดทายกอนครบกําหนด การนับลดดังกลาวควรทําอยางไร 

5 ปสุดทาย และเน่ืองจากตราสารที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนได ดังน้ัน ใน
การลดนับเงินกองทุนลงรอยละ 20 ตอป ใหเริ่มลดในวันแรกของแตละปตลอดระยะเวลา 5 ปสุดทาย 
เพื่อใหการนับเขาเปนเงินกองทุนของมลูคาตราสารดังกลาวเปนศูนยในชวงปสุดทาย 

ตัวอยางเชน ตราสารหน้ีดอยสิทธิ มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 10 ป ออกจําหนายเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 56 
การนับมูลคาของตราสารเขาเปนเงินกองทุนใหนับ ดังน้ี 

- ในชวง 5 ปแรก  วันที่ 1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 60 ใหนับเปนเงินกองทุนได 1,000 ลานบาท 
- ในปที่ 6 วันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 ใหนับเปนเงินกองทุนได 800 ลานบาท 
- ในปที่ 7 วันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 ใหนับเปนเงินกองทุนได 600 ลานบาท 
- ในปที่ 8 วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ใหนับเปนเงินกองทุนได 400 ลานบาท 
- ในปที่ 9  วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 ใหนับเปนเงินกองทุนได 200 ลานบาท  
- ในปที่ 10 วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ไมเหลือมูลคาที่จะสามารถนับเขาเปนเงินกองทุนได 

เน่ืองจากมูลคาที่จะนับเปนเงินกองทุนเทากับศูนย 

18. General Provision 
กรณีท่ี General provision  หรือสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหวางไตรมาส จะมี
ผลกระทบตอการนับ General provision เปนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 2 (Tier 2) ในแตละงวดอยางไร 
 

ตามท่ีประกาศกําหนดให General provision มีงวดระยะเวลาการนับเขาเปน Tier 2 ทุกไตรมาส 
หรือทุกงวด 3 เดือนน้ัน อาจมีกรณีท่ี General provision หรือสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหวางไตรมาส ซึ่งจะมีผลกระทบตอ General provision ท่ีนับเปน Tier 2  
ใหแบงการพิจารณาเปน 2 กรณี ดังน้ี 

1. General Provision หรือสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต เพ่ิมขึ้นในระหวางไตรมาส 
         ให ธพ. ปรับเพ่ิม General Provision ท่ีนับเปน Tier 2 ไดไมเกินมูลคาท่ีนับเปน Tier 2  
ณ สิ้นไตรมาสกอน (Cap) 

2. General Provision หรือสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ลดลงในระหวางไตรมาส  
         ให ธพ. ปรับลด General Provision ท่ีนับเปน Tier 2 เพ่ือไมใหเกินกวา 1.25% ของ
สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต (SA) 
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ตัวอยางท่ี 1  General Provision ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นระหวางไตรมาส 

  มี.ค.  
(ส้ิน Q1) 

เม.ย.  
 

พ.ค. มิ.ย. 
(ส้ิน Q2 ) 

หนวย: บาท 
General provision 80 100 60 100 
1.25% ของยอดสินทรัพยเส่ียงดานเครดิต 100 100 100 100 
มูลคาที่นับเปน Tier 2 ได 80 80 60 100 
- เดือน เม.ย. : General provision เพ่ิมขึ้นเปน 100 บาท 

   ธพ. สามารถนับ General provision เขาเปน Tier 2 เพ่ิมไดไมเกินกวามูลคาท่ี
นับเปน Tier 2 ณ สิ้นไตรมาสกอน คือเทากับ 80 บาท 

- เดือน พ.ค. : General provision ลดลงเหลือ 60 บาท  
  ธพ. ตองลดนับ General provision เขาเปน Tier 2 เหลือเทากับ 60 บาท 

- เดือน มิ.ย. : General provision เพ่ิมขึ้นเปน 100 บาท  
  ณ สิ้นไตรมาส ธพ. สามารถนับ General provision เขาเปน Tier 2 ไดตามจริง 

คือเทากับ 100 บาท 

ตัวอยางท่ี 2  สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ระหวางไตรมาส 

  มี.ค.  
(ส้ิน Q1) 

เม.ย.  
 

พ.ค. มิ.ย. 
(ส้ิน Q2 ) 

หนวย: บาท 
General provision 80 80 100 100 
1.25% ของยอดสินทรัพยเส่ียงดานเครดิต 100 70 100 100 
มูลคาที่นับเปน Tier 2 ได 80 70 80 100 
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- เดือน เม.ย. : 1.25% ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตลดลงเปน 70 บาท  
  ธพ. ตองลดนับ General provision เขาเปน Tier 2 เหลือเทากับ 70 บาท เพ่ือ

ไมใหเกิน 1.25% ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
- เดือน พ.ค. : General provision และ 1.25% ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตเพ่ิมขึ้นเปน 100 บาท 

  ธพ. นับ General provision เขาเปน Tier 2 เพ่ิมไดไมเกินกวามูลคาท่ีนับเปน 
Tier 2 ณ สิ้นไตรมาสกอน คือเทากับ 80 บาท 

- เดือน มิ.ย. : General Provision และ 1.25% ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต เทากับ 100 บาท 
  ณ สิ้นไตรมาส ธพ. สามารถนับ General provision เขาเปน Tier 2 ไดตามจริง 

คือเทากับ 100 บาท 
19. หลักเกณฑท่ีกําหนดวาเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ตองมีจํานวนไมเกิน

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 และตราสารหน้ีดอยสิทธิระยะยาวตอง 
ไมเกินรอยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ยังคงมีอยูหรือไม 
 

ไมมี ประกาศฉบับน้ีมิไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวแลว อยางไรก็ดี ธปท. ไดมีการปรับ
คุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ใหมีคุณภาพดีขึ้น 
โดยใหสามารถรองรับผลขาดทุนไดแลว จึงไมจําเปนตองมีหลักเกณฑจํากัดปริมาณของเงินกองทุน
ดังกลาวอีก 

บทเฉพาะกาล 

20. การยื่นคําขอนับสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารหรือ
หองชุดในอาคารชุด 
ตามบทเฉพาะกาลในขอ 5.7 (2) ท่ีกําหนดวา ธพ. ท่ียื่น 
คําขอนับสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคารหรือหองชุด
ในอาคารชุดเขาเปนเงินกองทุนไมถึง 3 ป นับถึงวันท่ีประกาศ
ฉบับน้ีมีผลบังคับใช หากประสงคจะนับสวนเกินทุนดังกลาว
เพ่ิมเติมเปน CET1 ให ธพ. ยื่นคําขอมายังฝายกํากับสถาบัน
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ขอสอบถามวา ธพ. จะตอง

ให ธพ. ยื่นคําขออนุญาตนับสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว พรอมแนบตารางสรุป
รายการสวนเกินทุนท่ีเคยยื่นคําขอแลวมายังฝายกํากับสถาบันการเงิน ธปท. (ตามตารางแนบ) เพ่ือ
พิจารณา โดยไมตองสงเอกสารอ่ืนเหมือนกับการยื่นขอนับสวนเกินทุนจากการตีราคาใหม ท้ังน้ี หาก
ฝายกํากับสถาบันการเงิน ธปท. ไมมีคําทักทวงกลับภายใน 30 วันทําการนับแตวันท่ี ธปท. ไดรับ
เอกสารครบถวน ใหถือวา ธพ. ไดรับการอนุญาต โดย ธพ. สามารถนับสวนเกินทุนดังกลาวเขาเปน 
CET1 ไดตามจํานวนท่ียื่นขอไดต้ังแต 1 ม.ค. 2556  

ตาราง: สรุปรายการสวนเกินทุนจากการตีราคาตีราคาท่ีดิน อาคาร และหองชุดในอาคารชุดเขาเปน
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นําสงขอมูลใดบางมาเพ่ือพิจารณา  เงินกองทุน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ ที่ดิน 
อาคารและ
หองชุดฯ 

รวมทั้งส้ิน 

มูลคาเพ่ิมจากการตีราคาคร้ังลาสุด 
(ระบุวันเดือนปท่ียื่นคร้ังลาสุด) 

XX XX XXX 

หัก รายการท่ีลดลงเน่ืองจากการดอยคา/เลิกใชประโยชน/
จําหนาย (ระบุทีละรายการ) 

XX XX XXX 

หัก คาเสื่อมราคาของอาคารและหองชุดในอาคารชุด 
ในสวนท่ีตีราคาเพ่ิม ตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติคร้ังลาสุดถึงวันท่ี 31 
ธ.ค. 2555 

XX XX XXX 

มูลคาเพ่ิมจากการตีราคาสุทธ ิ XX XX XXX 
หัก ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว* 

XX XX XXX 

มูลคาเพ่ิมจากการตีราคาที่สามารถนับเปนเงินกองทุน XX XX XXX 
    *หมายเหตุ ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามอัตราที่กรมสรรพากรกําหนด 

     ท้ังน้ี ธพ. ตองรับรองวามีการประกันอัคคีภัยอาคารและหองชุดในอาคารชุดไวเต็มมูลคา และระบุ
ให ธพ. เปนผูรับประโยชนเพียงผูเดียว  
     สําหรับ ธพ. ท่ียื่นคําขอนับสวนเกินทุนดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนเกินกวา 3 ป นับถึงวันท่ี
ประกาศ ธปท. ฉบับน้ีมีผลบังคับใช ให ธพ. ทําการยื่นคําขอมายัง ฝกก. ใหม โดยใหปฏิบัติตามท่ี 
ระบุในเอกสารแนบ 2 ของประกาศ ธปท. ฉบับน้ี 

21. การนําสงตารางแสดงการทยอยลดนับตราสารทางการเงินท่ี
นับเปนเงินกองทุน 
ตามบทเฉพาะกาลในขอ 5.7 (1) ยอหนาท่ี 2 “ท้ังน้ี ธพ. 

สําหรับการนําสงขอมูลตามตารางแสดงการทยอยลดนับตราสารท่ีนับเปนเงินกองทุนเดิมท่ี ธพ. มีอยู 
ซึ่งมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑ Basel III น้ัน หากฝายกํากับสถาบันการเงิน ไมมีคําทักทวง
กลับภายใน 30 วันทําการนับแตวันท่ี ธปท. ไดรับเอกสารครบถวน ใหถือวา ธพ. ไดรับความเห็นชอบ



- 13 - 

คําถาม – คําตอบ แนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 13/2555 
เรื่อง องคประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศ 

ขอ คําถาม แนวคําตอบ 

ตองนําสงขอมูลตารางแสดงการทยอยลดนับตราสารท่ีนับ 
เปนเงินกองทุนเดิมท่ี ธพ. มีอยู ซึ่งมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับน้ี
แกฝายกํากับสถาบันการเงิน ธปท. ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 เพ่ือใหความเห็นชอบกอนจะนับเปนเงินกองทุน 
ตอไปได” ธปท. จะแจงให ธพ.ทราบผลของการนับเปน
เงินกองทุนอยางไร 

จาก ธปท. แลว โดย ธพ. สามารถนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนไดตามขอมูลท่ีระบุในตาราง
ดังกลาวไดต้ังแต 1 ม.ค. 2556  
 
 

การรายงานขอมูลในระบบ DMS 
22. ขอสอบถามวาการรายงานขอมูลใน Data set: Capital 

Fund (DS_CAP) ในคอลัมนยอดคงคางท่ีสามารถนับเขาเปน
เงินกองทุนได (Applicable Capital Fund Amount) และ
คอลัมนยอดคงคางตามบัญชี (Outstanding Amount per 
book) น้ัน มีงวดการรายงานขอมูลแตกตางกันอยางไร 

ตามท่ี ธพ. ตองรายงานขอมูลใน DS_CAP ทุกเดือนโดยมีกําหนดการจัดสงขอมูลภายใน 21 วันนับจาก
วันสิ้นเดือนท่ีรายงาน น้ัน ในคอลัมนยอดคงคางท่ีสามารถนับเขาเปนเงินกองทุนได (Applicable 
Capital Fund Amount) ให ธพ. รายงานขอมูลยอดมูลคาท่ี ธปท. กําหนดใหนับเปนเงินกองทุนได
ตามงวดระยะเวลาการนับรายการเขาและหักออกจากเงินกองทุน สําหรับคอลัมนยอดคงคางตามบัญชี 
(Outstanding Amount per book) ให ธพ. รายงานขอมูลตามยอด ณ สิ้นเดือนท่ีแสดงไวใน 
งบแสดงฐานะทางการเงินของ ธพ. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในทุกเดือนท่ี ธพ. มีการรายงานขอมูล 

 


