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3.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 1/2557 เรื่อง องคประกอบของ
เงินกองทนุสําหรับธนาคารพาณชิยที่จดทะเบียนในประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 

3.3 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 3/2557 เรื่อง องคประกอบของ
เงินกองทนุสําหรับธนาคารพาณชิยที่จดทะเบียนในประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 เมษายน 2557 

4.   ขอบเขตการบงัคับใช   

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมาย วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
ทุกแหง ยกเวนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

5.   เนื้อหา 

5.1 คําจํากัดความ 

 ในประกาศฉบับนี ้

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

5.2 หลักการ 

 ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหองคประกอบของเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย ไดแก เงินกองทุนช้ันที่ 1 และเงินกองทุนช้ันที่ 2 ซึ่งหลักเกณฑ Basel III ไดปรับองคประกอบ
ของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย โดยกําหนดใหองคประกอบหลักของเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยคือ เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common equity tier 1: CET1)  
ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญและกําไรสะสมเปนสําคัญ และใหธนาคารพาณิชยสามารถนํารายการอ่ืน 
ในสวนของเจาของมานับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของได รวมทั้งปรับคุณสมบัติ 
ของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional tier 1) และตราสารทางการเงิน 
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ใหมีคุณภาพดีขึ้นกวาหลักเกณฑเดิม กลาวคอื ไมอนุญาตใหมีเง่ือนไข 
ที่เปนแรงจูงใจใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนครบกําหนดและตองรองรับผลขาดทุนไดเมื่อทางการ 
เขาแทรกแซงหรือเขาชวยเหลือกิจการของธนาคารพาณิชย 

5.3 องคประกอบของเงนิกองทนุ 

 เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย ไดแก เงินกองทุนช้ันที่ 1 และ เงินกองทุน
ช้ันที่ 2 ดังนี ้

(1) เงินกองทุนช้ันที่ 1 ไดแก เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 
(Common equity tier 1: CET1) และตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional 
tier 1) หักดวยรายการหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตามที่กําหนดไวในขอ 5.4 

(2) เงินกองทุนช้ันที่ 2 ไดแก ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2  
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจดัช้ันปกติ (General provision) และเงินสาํรองสวนเกิน (Surplus of 
provision) หักดวยรายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตามที่กําหนดไวในขอ 5.5 
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5.4 เงินกองทนุชัน้ที่ 1 

5.4.1 เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common equity tier 1: 
CET1) ไดแก รายการที่สามารถนับเปน CET1 ได ภายหลังรายการปรับและรายการหักตาง ๆ ดังนี ้

(1) รายการทีส่ามารถนับเปน CET1 ไดแก 

(1.1) ทุนชําระแลว (ยกเวนทุนชําระแลวที่ไดจากการออกหุนบุริมสิทธิ) 
ซึ่งรวมทั้งสวนเกิน (ตํ่ากวา) มลูคาหุนที่ธนาคารพาณิชยไดรับ และเงินที่ธนาคารพาณิชยไดรับจากการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารพาณิชยนั้น โดยตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เอกสารแนบ 1 

(1.2) ทุนสํารองตามกฎหมาย  

(1.3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติ 
ที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคา 
ของสินทรัพย เงินสํารองสําหรับการจายเงินปนผล และเงินสํารองเพ่ือการชําระหนี ้ 

(1.4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุน
สําหรับงวดการบัญชีครึ่งปหลัง หรือกําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามขอบังคับของธนาคาร
พาณิชยสําหรับงวดการบัญชีครึ่งปแรก 

(1.5) รายการอ่ืนของสวนของเจาของ ไดแก 

 (1.5.1) สวนที่ถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม 
(Accumulated other comprehensive income) ซึ่งตองเปนมูลคาสุทธิภายหลังการปรับปรุง 
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนแลว ไดแก 

 การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2 

 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ของตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชี วาดวยการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทนุ  

 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการ
ดําเนินงานในตางประเทศ 

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

 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรม 
ตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Hedges of  
a net investment in a foreign operation) 
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  สําหรับรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกิดจากการ
ปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน (เฉพาะกรณีที่เลือกรับรูรายการ 
เขางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ใหธนาคารพาณิชยนํารายการดังกลาวภายหลังการปรับปรุงภาษีเงินได
ที่เกี่ยวของแลวมาคํานวณมูลคาสุทธิกับรายการปรับปรุงทางการบัญชีอ่ืน ๆ ที่มาตรฐานการบัญชี
กําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสม โดยใหแสดงไวในขอ (1.4) หากผลสทุธิเปนกําไร 

 (1.5.2) รายการอ่ืนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเปนเจาของ 
(Owner changes) ไดแก สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

(2) รายการปรับตาง ๆ คือรายการทางการบญัชีซึ่งในการคาํนวณ
เงินกองทนุของธนาคารพาณิชยนัน้ ไมอนุญาตใหมีผลกระทบตอมูลคาของเงนิกองทุน ซึ่งไดแก
รายการ ดังนี ้

(2.1) การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธสําหรับ
ธุรกรรมปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) ที่เกี่ยวของกับรายการ 
ในงบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งไมไดแสดงมลูคาตามราคาตลาด โดยหากมูลคายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธเพ่ิมขึ้น (กําไร) ใหธนาคารพาณิชยนําไปหักออกจากเงินกองทุน แตหากมูลคายติุธรรมของ 
ตราสารอนุพันธลดลง (ขาดทนุ) ใหธนาคารพาณิชยนําไปบวกกลับเขาในเงินกองทุนเสมือนไมมีรายการ
ดังกลาวเกิดขึ้น 

(2.2) กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใชวิธี Fair value 
option ตามมาตรฐานการบัญชี วาดวยการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (International 
accounting standard 39 financial instruments: Recognition and measurement หรือ  
ที่แกไขเพ่ิมเติม) ในการคํานวณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังตอไปนี ้ทั้งนี้ การใชวิธี Fair value 
option ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในเอกสารแนบ 3  

(ก) ตราสารที่เปนหนี้สินทางการเงิน 

- ผลกําไรสะสมที่เกิดจากมูลคายุติธรรมลดลงเนื่องจาก 
ตราสารที่ธนาคารพาณิชยออกนั้นมีความเสี่ยงทางดานเครดิต (Credit spread) เพ่ิมขึ้น หรือ 
ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยนํามาหักออกจากเงินกองทุน 

- ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากมูลคายุติธรรมเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ตราสารที่ธนาคารพาณิชยออกนั้นมคีวามเสี่ยงดานเครดิต (Credit spread) ลดลง หรือไมสามารถ 
วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหนําไปบวกกลับเขาในเงินกองทุน 

(ข) เงินใหสินเช่ือ หรือ ตราสารทีเ่ปนสินทรัพยทางการเงิน 

- ผลกําไรสะสมที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคายุติธรรม 
ที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหธนาคารพาณิชยนํามาหักออกจากเงินกองทุน 

- ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลคายุติธรรม 
ที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ใหนําไปบวกกลับเขาในเงินกองทุน 
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(2.3) กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการวัดมูลคายุตธิรรมของ 
ธุรกรรมอนพุนัธอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของธนาคารพาณิชยเอง (Debit 
Valuation Adjustment: DVA) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 วาดวย 
การวัดมูลคายตุิธรรม โดยหากมีผลกําไรอนัเนื่องมาจากธนาคารพาณชิยมีคุณภาพเครดิตลดลง 
(ความเสี่ยงทางดานเครดิตเพิ่มขึ้น) ใหธนาคารพาณิชยนําไปหักออกจากเงินกองทนุ แตหากมี 
ผลขาดทนุอันเนื่องมาจากธนาคารพาณชิยมีคุณภาพเครดิตดีขึ้น (ความเสี่ยงทางดานเครดิตลดลง) 
ใหธนาคารพาณิชยนาํไปบวกกลับเขาในเงนิกองทุน 

(2.4) รายการอ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

(3) รายการหักจาก CET1 ไดแกรายการดงัตอไปนี ้

(3.1)  ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในทกุงวดการบัญชี1 ใหหักทันท ี 
ณ วันสิ้นงวดการบัญชีนั้น 

(3.2)  คาความนิยม (Goodwill) ที่นับเปนสินทรพัยตามจํานวนที่
ปรากฏในงบการเงินซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีทีร่ับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงคาความนิยมที่แฝงอยู
ในเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ที่จัดประเภทเปน 
เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีดวย ทั้งนี้ ตองเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ภายหลังหักกลบดวยหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมดังกลาวแลว  

(3.3)  สินทรัพยไมมตัีวตน3 (Intangible asset) อ่ืนที่นอกเหนือจาก 
คาความนิยม ที่นับเปนสินทรัพยตามจํานวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ ตองเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิภายหลังหักกลบดวยหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวแลว  

(3.4) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred tax asset: DTA) 
ที่นับเปนสินทรัพยตามจํานวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ทั้งนี้ ตองเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิภายหลังหักกลบดวยหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred tax 
liability: DTL) ที่เกี่ยวของ ซึง่ไดแกรายการตอไปนี ้

(ก) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน (Unused tax 
losses carryforward) และ 

                                                               
1 ใหหมายรวมถึงผลสุทธิที่เปนขาดทุนซึง่เกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่มาตรฐานการบัญชี
กําหนดใหปรับปรุงกับกําไรสะสม เชน รายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน (เฉพาะกรณีที่เลือกรับรูรายการเขา 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) และรายการปรับปรุงขอผิดพลาดทางการบัญชี เปนตน 
2 ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับ 
แบบรวมกลุม 

3 ใหอางอิงคําจํากัดความสินทรัพยไมมีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไมรวมถึงสิทธิการเชา 
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(ข) ผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหนี้สินในงบดุลกับฐานภาษี หรือผลแตกตางช่ัวคราวในกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี 
(Temporary differences) เชน สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนตน  

(ค) เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน (Unused tax credit 
carryforward)  

 ทั้งนี ้DTL ที่นํามาหักออกจาก DTA ในขอ 5.4.1 (3.4) นั้น 
ตองไมรวม DTL ที่ธนาคารพาณิชยไดนําไปหักออกจากคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนแลว  

(3.5) สํารองสวนขาด (Shortfall of provision) เฉพาะกรณีทีธ่นาคาร
พาณิชยเลือกใชหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตโดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) ตามหลกัเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี IRB  

 ทั้งนี้ เงินสํารองสวนขาด หมายถึง ผลตางระหวางมูลคา 
ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL) และเงินสํารองที่กันไวแลว (Total eligible 
provisions) เฉพาะในกรณทีี่เงินสํารองที่กันไวแลวนอยกวาคา EL   

(3.6) กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitisation) ซึ่งมีผลใหเงินกองทุนเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการทําหนาที่อ่ืน
ที่เกี่ยวของกับธุรกรรม Securitisation และคาดวาจะไดรับผลตอบแทนกลับมาในอนาคต (Expected 
future margin income) เปนตน 

(3.7) เงินที่ธนาคารพาณิชยไดจายไปเพ่ือการซื้อหุนคืนตามกฎหมาย 
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ดวยวิธีราคาตามมูลคาตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุนซื้อคืน 
ของกิจการ 

(3.8) การถือตราสารทุนไขวกันระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัท 
ที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน2 ที่มีเจตนาเพ่ือตองการเพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 
ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนเฉพาะสวนที่ถือไขวกันในบริษัทดังกลาวหักจาก
เงินกองทุนทั้งจํานวน ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนในใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนของบริษัทดังกลาวดวย 

(3.9) เงินลงทุนในตราสารทุน4 รวมถงึเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ทั้งทางตรงและทางออม5  

                                                               
4 ใหหมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคารและบัญชีเพ่ือการคา นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยมีการลงทุนใน 
ตราสารทุนของบริษัทดังกลาวในขณะที่มีการทําธุรกรรมที่จะขายตราสารทุนนั้นดวย ใหธนาคารพาณิชยสามารถนําฐานะซื้อและฐานะ
ขายมาหักกลบกันได โดยตองเปนฐานะตรงกันขามที่เหมือนกันทุกประการของธุรกรรมทางตรงดวยกัน หรือของธุรกรรมทางออมดวยกัน
เทานั้น 
5 เงินลงทุนทางออมในประกาศฉบับนี้ หมายถึง กรณีทีธ่นาคารพาณิชยทําอนุพันธทางการเงินดานตราสารทุนและดานตราสารหนี้  
ซึ่งธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ดังกลาว หรือมีโอกาสไดรับตราสารทุนหรือตราสารหนี้ดังกลาวมา 
ในอนาคต ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีการลงทุนในตราสารดังกลาวผานกองทุนรวมหรือผูที่เก่ียวของของธนาคารพาณิชย 
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(3.10) เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ทําธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกจิทางการเงิน 
Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ทําธุรกิจ
สนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้6 ใหธนาคารพาณิชยพิจารณา
สัดสวนการถือหุนที่กําหนดดังตอไปนี้ เพ่ือคํานวณมูลคาเงินลงทุนที่ตองนําไปหักออกจากเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 

(ก) กรณีที่ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนั้น มีวิธีการคํานวณดังนี ้

- ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน4 และใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 17 และ
ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 28 ของบริษัทในขอ 5.4.1(3.10)(ก) ทั้งทางตรงและ
ทางออม5 มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิ (Net 
common equity tier 1)9 โดยใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวทั้งหมดเฉพาะ 
สวนที่เกินกวารอยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ไปหักออกจากเงินกองทุนแตละประเภท
ของธนาคารพาณิชยตามสัดสวนของประเภทเงินลงทุน (Pro-rata basis) ตามตัวอยางที่ 1 ในเอกสาร
แนบ 4 

- ทั้งนี ้สําหรับผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวทั้งหมด 
ในสวนที่ไมเกนิรอยละ 10 ของ Net common equity tier 19 ใหธนาคารพาณิชยนําไปคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของประเภทของเงินลงทุน (Pro-rata basis) ตามตัวอยางที่ 1 ในเอกสาร 
แนบ 4 โดยในกรณีเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ใหใชวิธีที่กําหนดในประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคาร
พาณิชยโดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวย
หลักเกณฑการคํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) และในกรณีเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพ่ือการคา ใหใชวิธีที่กําหนดในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทนุ
เพ่ือรองรับความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน 

(ข) กรณีที่ธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น   

                                                               
6 หมายรวมถึง (1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม 
เชน บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ บริษัทเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ เปนตน (2) บริษัทที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และ (3) บริษัท
ที่อยูระหวางการชําระบัญชี  
7 สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 1 ได และธนาคาร
พาณิชยไปลงทุน 
8 สําหรับกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทหลักทรัพยสามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 2 ได และธนาคาร
พาณิชยไปลงทุน 
9 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหักรายการ
ตามขอ 5.4.1 (3.1) ถึง (3.9) แลว 
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- ใหธนาคารพาณิชยนําผลรวมของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน4 และใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทในขอ 5.4.1(3.10)(ข) ทั้งทางตรงและ
ทางออม5 มาเปรียบเทียบกับรอยละ 10 ของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิ (Net 
common equity tier 1)10 โดยใหธนาคารพาณิชยนําเงินลงทุนดังกลาวเฉพาะสวนที่เกินกวา 
รอยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ไปหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของตามสัดสวนของเงินลงทุนในแตละบรษิัท (Pro-rata basis) ดังตัวอยางที่ 2 ในเอกสารแนบ 4 

- ทั้งนี้ สําหรับผลรวมของเงินลงทุนดังกลาวทั้งหมด 
ในสวนที่ไมเกนิรอยละ 10 ของ Net common equity tier 110 ใหธนาคารพาณิชยนําไปคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงตามสัดสวนของเงินลงทุนในแตละบริษัท (Pro-rata basis) ดังตัวอยางที่ 2 ในเอกสาร 
แนบ 4 โดยในกรณีเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ใหใชวิธีที่กําหนดในประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย 
Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการ
คํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) และในกรณีเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพ่ือการคา ใหใชวิธีที่กําหนดในประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลความเสี่ยงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับ
ความเสี่ยงดานตลาดของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หากน้ําหนักความเสี่ยงตามประกาศดังกลาวขางตน11 
ตํ่ากวารอยละ 250 ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนักความเสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

(3.11) รายการอ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

(3.12) รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน 
ในสวนที่เหลือ ในกรณทีีเ่งินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงินมีจํานวนไมเพียงพอใหหักจนครบ
เต็มจํานวน 

5.4.2 เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 
ไดแก รายการที่นับเปน Additional tier 1 ภายหลังรายการหักตาง ๆ ดังนี ้

(1) รายการทีส่ามารถนับเปน Additional tier 1 ประกอบดวย 

 (1.1) เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผลและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิดังกลาว  

 (1.2) เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสทิธิดอยกวา
ผูฝากเงิน เจาหนี้สามัญ และเจาหนี้ดอยสิทธิทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2  

                                                               
10 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหักรายการ
ตามขอ 5.4.1 (3.1) ถึง (3.10) (ก) แลว 
11 ในที่นี้หมายถึงประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเส่ียงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดย 
Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเส่ียงดานเครดิต
สําหรับธนาคารพาณิชยโดย Internal Ratings-Based Approach (วิธี IRB) หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 
การกํากับดูแลความเส่ียงดานตลาดและการดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดานตลาดของสถาบันการเงินแลวแตกรณี 
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 (1.3) สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาตราสารตาม (1.1) และ (1.2) ที่ธนาคาร
พาณิชยไดรับ12 

 ทั้งนี้ ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 จะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเอกสารแนบ 5 และธนาคารพาณิชยจะตองยื่นคําขอตอฝายกํากับสถาบัน
การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือขออนุมัตินับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารดังกลาวเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงินดวย 

(2) รายการหักจาก Additional tier 1 ไดแกรายการดังตอไปนี ้

 (2.1) การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยจะซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 1 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารแนบ 5   

 (2.2) การถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ไขวกัน
ระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนนุ2 ที่มีเจตนาเพ่ือตองการ
เพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน 
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ของบริษัทดังกลาวหักออกจากเงินกองทุน 

 (2.3) เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและทางออม13 

 (2.4) เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 14  
ของบริษัทที่ทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ทั้งทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และ
บริษัทที่ทําธุรกจิสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้6 เฉพาะกรณ ี
ที่ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น  
ใหธนาคารพาณิชยคํานวณมูลคาเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่ตอง
นํามาหักตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ 5.4.1(3.10)(ก) 

(2.5) เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 14 ของ
บริษัทที่ทําธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ทั้งทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษทั 
ที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้6เฉพาะกรณทีี่
ธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น  

                                                               
12 ทั้งนี้ ตองเปนสวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาที่ธนาคารพาณิชยไดรับจากการออกจําหนายตราสารคร้ังแรกเทานั้น 
13 เงินลงทุนทางออมในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืน หมายรวมถึงกรณีดังนี้
เชน (1) ธนาคารพาณิชยเปนผูขายประกันความเส่ียงดานเครดิตตามตราสารประเภท Credit linked notes หรือ Credit default 
swaps ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินอ่ืน (2) ธนาคารพาณิชยทําอนุพันธ 
ทางการเงินดานตราสารหนี้ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที ่1 ของสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งธนาคาร
พาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารหนี้ดังกลาวหรือมีโอกาสไดรับตราสารหนี้ดังกลาวมาในอนาคต 



10 

 

  ฝนสป11-งท20001-25580508       

ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสาร 
ทางการเงินทั้งจํานวน 

(2.6) รายการอ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

(2.7) รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ในสวนที่เหลือในกรณีที่
เงินกองทุนช้ันที่ 2 มีจํานวนไมเพียงพอใหหกัจนครบเต็มจาํนวน 

5.5 เงินกองทนุชัน้ที่ 2  

 เงินกองทุนช้ันที่ 2 ไดแก ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2  
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจดัช้ันปกติ และเงินสํารองสวนเกิน ภายหลังรายการหักตาง ๆ ดังนี ้

5.5.1 ตราสารทางการเงนิทีน่ับเปนเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ไดแก 

(1) เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผลและใบสําคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสทิธิดังกลาว 

(2) เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนี้ที่มสีทิธิดอยกวา 
ผูฝากเงินและเจาหนี้สามัญ  

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

ทั้งนี้ ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 จะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเอกสารแนบ 6 และธนาคารพาณิชยจะตองยื่นคําขอตอฝายกํากับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือขออนุมัตินับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 ดวย 

5.5.2 เงินสํารองสาํหรับสนิทรพัยจัดชั้นปกติ (General provision) 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจดัช้ันปกติ ไดแก เงินสํารองสําหรับสินทรัพย 
จัดช้ันปกติทั้งหมด แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับสินทรพัยจัดช้ันปกติสวนที่นับเปน Specific 
provision14 แลว โดยเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ ใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงินและ 
ใหนับเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ไดดังนี้ 

(1) ธนาคารพาณิชยทีเ่ลือกคํานวณสินทรัพยเสีย่งดานเครดิตโดย 
Standardised Approach (วิธี SA) จะนับ General provision เขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่2 ไดไมเกิน
รอยละ 1.25 ของยอดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 

                                                               
14 Specific provision หมายความวา เงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยและรายการนอกงบดุลทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชย       
ตองสามารถระบุไดวาเปนเงินสํารองที่ไดกันไวสําหรับสินทรัพยหรือรายการนอกงบดุลใด รวมถึงสวนที่ลดลงจากการปรับมูลคาตาม 
ราคาตลาดของตราสารหนี้และตราสารทุนที่ถือไวเพ่ือคาและเผ่ือขายและมูลคาการดอยคาดวย แตไมรวมเงินสํารองสําหรับสินทรัพย 
จัดชั้นปกติที่ธนาคารพาณิชยนับเปนเงนิกองทุนชั้นที่ 2 แลว 
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(2) ธนาคารพาณิชยที่เลือกคํานวณสินทรัพยเสีย่งดานเครดิตโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) จะนบั General provision ที่ไดจัดสรรใหแกพอรตสินทรัพย 
ที่ใชวิธี SA เขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่2 ไดไมเกินรอยละ 1.25 ของยอดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต 
ที่คํานวณโดยวิธี SA ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ 
การคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับธนาคารพาณิชยโดยวิธี IRB 

ทั้งนี้ ยอดสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตใหเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

5.5.3 เงินสํารองสวนเกิน (Surplus of provision)  

ธนาคารพาณิชยจะนับเงินสํารองสวนเกินดังกลาวเขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่2 
ไดไมเกินรอยละ 0.6 ของสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตที่คํานวณโดยวิธี IRB ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิตสําหรับ
ธนาคารพาณิชยโดยวิธี IRB 

ทั้งนี้ เงินสํารองสวนเกิน หมายถึง เงินสํารองที่กันไวแลว (Total eligible 
provisions) เฉพาะสวนที่มมีูลคาเกินกวาคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL)     

5.5.4 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ไดแก รายการดังตอไปนี ้                     

(1) การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของธนาคาร
พาณิชย ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยจะซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2  
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารแนบ 6  

(2) การถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ไขวกันระหวาง
ธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ที่มีเจตนาเพ่ือตองการเพ่ิม
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ใหธนาคารพาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 ของบริษัทดังกลาวหักออกจากเงินกองทุน 

(3) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของ
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและทางออม15 

(4) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 24 ของ 
บริษัทที่ทําธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ทั้งทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจ 
ทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษทั 
ที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้6 เฉพาะกรณทีี่
ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทนั้น ใหธนาคาร

                                                               
15 เงินลงทุนทางออมในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอ่ืน หมายรวมถึงกรณี
ดังนี้เชน (1) ธนาคารพาณิชยเปนผูขายประกันความเส่ียงดานเครดิตตามตราสารประเภท Credit Linked Notes หรือ Credit Default 
Swaps ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอ่ืน (2) ธนาคารพาณิชยทําอนุพันธ 
ทางการเงินดานตราสารหนี้ที่มีสินทรัพยอางอิงเปนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที ่2 ของสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งธนาคาร
พาณิชยอยูในฐานะที่เปนผูซื้อตราสารหนี้ดังกลาวหรือมีโอกาสไดรับตราสารหนี้ดังกลาวมาในอนาคต 
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พาณิชยคํานวณมูลคาเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ที่ตองนํามาหัก 
ตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ 5.4.1(3.10)(ก) 

(5) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 24 ของ 
บริษัทที่ทําธุรกจิทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน2 ทั้งทางตรงและทางออม5 ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษทั 
ที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้6 เฉพาะกรณทีี่
ธนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัทนั้น ใหธนาคาร
พาณิชยนํามูลคาเงินลงทุนดังกลาวมาหักออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ทั้งจํานวน 

(6) รายการอ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

5.6 งวดระยะเวลาการนับรายการเขาและหักออกจากเงินกองทุน  

 งวดระยะเวลาในการนับรายการแตละประเภทเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
เงินกองทุนช้ันที่ 2 หรือหักออกจากเงินกองทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

5.7 บทเฉพาะกาล 

 (1) สําหรับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนได ซึ่งธนาคารพาณิชย 
ออกกอนวันที ่1 มกราคม 2556 และมคีุณสมบัติไมครบถวนตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ 5 และ
เอกสารแนบ 6 นั้น ใหธนาคารพาณิชยที่มีตราสารทางการเงินดังกลาวตองลดการนับหรือทยอย 
ลดการนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนตามรายละเอียดที่กําหนดในเอกสารแนบ 8 

 (2) สําหรับรายการที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของในขอ  
5.4.1 (1.5) รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของในขอ 5.4.1 (3) รายการหักจาก
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงินในขอ 5.4.2 (2) และรายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 2  
ในขอ 5.5.4 นัน้ เฉพาะรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปนี้ ใหธนาคารพาณิชย 
นับเพ่ิมเงินกองทุนหรือหักเงินกองทุนตามรายละเอียดที่กําหนดในเอกสารแนบ 9 

 (2.1) กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 

 (2.2) กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนนิงาน 
ในตางประเทศ 

 (2.3) กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับ
การปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Hedges of a net investment in 
a foreign operation) 

 (2.4) สินทรัพยไมมีตัวตน  

 (2.5) กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitisation) 

 (2.6) เงินลงทุนในบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนนุตามขอ 
5.4.1(3.10)(ก) และ (ข) ขอ 5.4.2 (2.4) และ (2.5) รวมทั้งขอ 5.5.4 (4) และ (5) 
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เอกสารแนบ 1  

หลักเกณฑเก่ียวกับการนับตราสารทนุเปนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ  
(Common equity tier 1: CET1) 

ตราสารทนุที่นบัเปนเงินกองทนุช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common equity  
tier 1) หมายความถึง หุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของธนาคารพาณิชยนั้น  
โดยตราสารทุนดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติทีส่ําคญัครบทุกขอ ดังนี้  

1. ผูถือตราสารทนุจะไดรับชําระเงินเปนลําดับสุดทายในกรณีที่ธนาคารพาณิชย 
เลิกกิจการ  

2. ไมกําหนดจํานวนชําระคืนขั้นตํ่า โดยการชําระคืนจะคํานวณจากสินทรัพยคงเหลือ
หลังหกัหนี้สินแลว และแบงตามสัดสวนการถือหุน 

3. ไมมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน โดยจะไดรับชําระคืนในกรณีเดียวคือในกรณีที่
ธนาคารพาณิชยเลิกกิจการ (ยกเวนกรณกีารซื้อหุนคืนซึ่งจะสามารถทําไดหากเปนไปตามแนวทางซึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดไว) 

4. ธนาคารพาณิชยตองไมกําหนดเง่ือนไขในสัญญาที่กอใหเกดิความคาดหวังวาธนาคาร
พาณิชยจะซื้อคืน ไถถอน หรอืยกเลิกตราสารดังกลาว 

5. ตองไมมีขอผูกมัดวาธนาคารพาณิชยจะจายผลตอบแทน ดังนั้นการไมจาย
ผลตอบแทนจงึไมถือเปนการผิดนัดชําระ 

6. ไดรับผลตอบแทนเปนลําดับสุดทายถัดจากเจาหนีป้ระเภทตาง ๆ และผูถอืตราสาร 
ที่มีสิทธิเหนือกวา และไมมีการจายผลตอบแทนเปนกรณีพิเศษ 

7. ตองสามารถรองรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานไดเปนลําดับแรกและในจํานวน 
ที่มากที่สุดในระหวางการดําเนินกิจการ (Going concern) โดยผูถือตราสารทุนทั้งหมดตองมี 
สิทธิเรียกรองในลําดับที่เทาเทียมกัน (Pari passu) จึงตองรับผลขาดทุนเหมือนกันตามสัดสวนของ 
การถือหุน 

8. ธนาคารพาณิชยตองบันทึกเงินที่ไดรับจากการออกตราสารทุนเปนสวนของเจาของ
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

9. ตราสารทุนตองถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

10. ธนาคารพาณิชยไดรับชําระเงินจากการออกตราสารทุนครบถวน โดยธนาคาร
พาณิชยตองไมใหการสนับสนนุหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงินทั้งโดยทางตรงและทางออม 
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แกบุคคลใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาซื้อตราสารทุนของธนาคารพาณิชยนั้นเอง เชน การที่บริษัทลกู
หรือผูที่เกี่ยวของของธนาคารพาณิชย เปนผูซื้อตราสารทนุดังกลาวของธนาคารพาณิชยนั้น เปนตน  
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยจะไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนบัเงินที่ไดรับจากการขายตราสารทุน
ดังกลาวตามจํานวนที่บริษัทลูกหรือผูที่เกี่ยวของนั้นลงทุนเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 

11. ออกจําหนายโดยไมมีหลักประกัน หรือการค้ําประกันหรือการรับประกัน โดย
ธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยที่จะทําใหมีสทิธิในการเรียกรองเหนือกวาเจาหนี้
ประเภทอ่ืน 

12. การออกตราสารทุนดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของธนาคาร
พาณิชย หรือคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุน 
ของธนาคารพาณิชยนั้นตามที่กฎหมายไดกําหนดไว  

13. ตองแสดงรายการตราสารทุนดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง 
ฐานะการเงินของธนาคารพาณิชยนั้น 
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เอกสารแนบ 2 
 

หลักเกณฑเก่ียวกับการตีราคาที่ดนิ อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุดเพื่อขออนุมัตนิบั 
มูลคาสวนที่เพิ่มเขาเปนเงนิกองทุนชั้นที ่1 ที่เปนสวนของเจาของของธนาคารพาณิชย 

ธนาคารพาณิชยสามารถนับมลูคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหองชุด  
ในอาคารชุดเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของไดตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี ้

1. หลักเกณฑการนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาฯ เปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปน 
สวนของเจาของ  

 ธนาคารพาณิชยตองยื่นคําขอตอธนาคารแหงประเทศไทยและใหนับมูลคาสวนเพ่ิม 
จากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุดซึ่งเปนสวนหนึ่งในรายการอ่ืนของสวนของเจาของ 
(สวนที่ถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: Other comprehensive income) เปนสวนหนึ่งของ
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของได เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 

 โดยใหธนาคารพาณิชยนับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึน้จากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวได 
รอยละ 100 ของมูลคาสวนทีเ่พ่ิมขึ้นจากราคาทุนทั้งสิ้น แตไมเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยตองเปนมูลคาสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการดังกลาวแลว  
ณ วันสิ้นเดือนนั้น  

2. วิธีการตีราคา 

 การตีราคาและการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด ใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ 

3. การนับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาที่ดิน ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

 3.1 ที่ดินที่สามารถนับมูลคาสวนทีเ่พ่ิมขึ้นจากการตีราคาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ที่เปนสวนของเจาของได ตองมีลักษณะที่สาํคัญครบทุกขอ ดังนี ้

  (1) เปนที่ดินที่มีไวเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก  
หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจางของธนาคารพาณิชยนั้น ตามมาตรา 80(2)(ก) แหง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  

  (2) เปนที่ดินที่ธนาคารพาณิชยนั้นมีกรรมสทิธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองตาม 
หนังสือแสดงสทิธิในที่ดินแตเพียงผูเดียว และปราศจากภาระผูกพันเหนือที่ดินดังกลาว  

  (3) เปนที่ดินที่ต้ังอยูในหรือนอกประเทศซึ่งมีการตีราคาไวไมเกินกวา 6 เดือน  
นับจากวันที่ลงในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่ออกโดยผูประเมินราคาภายนอกตามขอ 3.2 
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 3.2 ธนาคารพาณิชยตองใชผูประเมินราคาภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
ในแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผูประเมินราคาภายนอก 
ตองไมมคีวามสัมพันธหรือมผีลประโยชนใด ๆ เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยดังกลาว 

  สําหรับการตีราคาที่ดินในตางประเทศเพ่ือขออนุมัตินับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้น 
เขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เปนสวนของเจาของ ธนาคารพาณิชยสามารถใชผูประเมินราคาภายนอก 
หรือผูชํานาญการตีราคาในประเทศที่ที่ดินนั้นต้ังอยูได และการตีราคาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ 
จากผูสอบบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชยที่อยูในประเทศนั้น  

 3.3 ในการยื่นคําขอ ตองเปนการยื่นคําขอสําหรับที่ดินทุกแปลงที่เขาขายตามขอ 3.1 
ในคราวเดียวกัน โดยใหปฏิบัติโดยยึดหลักความสม่ําเสมอ แตจะยื่นคําขอมากกวา 1 ครั้งในระยะ 3 ป 
ไมได  

 3.4 ใหธนาคารพาณิชยรายงานการนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดิน 
เขาเปนเงินกองทนุช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบทายหลกัเกณฑนี ้ 
และแสดงการคํานวณราคาที่ดินและมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินทุกแปลงตามขอ 3.1 อยางชัดเจน
ตามแบบตารางแนบ 2 ที่แนบทายหลักเกณฑนี้ รวมทั้งแสดงหลักเกณฑการตีราคาและรายละเอียด 
ในการคํานวณประกอบดวย ในกรณีที่ดินซึ่งประกอบดวยโฉนดยอยหลายแปลง และแตละโฉนดม ี
ราคาประเมินไมเทากัน ใหธนาคารพาณิชยแสดงจํานวนเนื้อที่เปนตารางวาสําหรับแตละราคาของ 
แตละโฉนด   

  ทั้งนี้ การตีราคาที่ดินทุกกรณจีะตองไดรับความเห็นชอบจากผูสอบบัญชี 
ของธนาคารพาณิชยวาเปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนดและมีวิธีปฏิบัติและ 
การบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

 3.5 ในการยื่นคําขออนุมัตินับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึน้จากการตีราคาที่ดินเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ใหแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ประกอบคําขอดวย 

  (1) รายงานการนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดินเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ที่เปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบทายหลักเกณฑนี ้

  (2) รายงานการคํานวณมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดินตามแบบตาราง 
แนบ 2 ที่แนบทายหลักเกณฑนี ้

  (3) ภาพถายเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน เฉพาะสวนที่ 
เปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศนูยฝกอบรม และสวนที่เปนของสาขาที่ต้ัง 
ในตางประเทศ 
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  (4) รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาที่ดินจากผูประเมินราคาภายนอก 
ตามขอ 3.2 เฉพาะสวนที่เปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และ
สวนที่เปนของสาขาที่ต้ังในตางประเทศ 

  (5) ความเห็นของผูสอบบัญชีของธนาคารพาณิชยวาการตีราคาที่ดินดังกลาว 
เปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและมีวิธีปฏิบัติและการบันทึกบัญชีเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยจะตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ่ืนทีเ่กี่ยวของกับการ 
ตีราคาที่ดินไวที่ธนาคารพาณิชยเอง เพ่ือใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบหรือจัดสงสําเนาใหแก 
ธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อมีการรองขอ 

 3.6 เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว ใหธนาคารพาณิชยแสดงมูลคา
สวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาที่ดินเฉพาะสวนที่ไดรับอนุญาตเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของ (โดยใหแสดงเปนสวนหนึ่งในรายการอ่ืนของสวนของเจาของ) ทั้งนี ้ตองเปนมูลคาสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินไดที่เกี่ยวของแลว และใหธนาคารพาณิชยรายงานมูลคาดังกลาวในระบบบริหาร
ขอมูล (Data Management System หรือ DMS)   

 3.7 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของที่ดินแปลงที่เคยมีการตีราคาเพ่ิมและไดรับอนุมัติ 
ใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของไปแลว มีมูลคาลดลงอันเกิดจากการดอยคา 
ธนาคารพาณิชยตองหักสวนที่ลดลงดังกลาวออกจากรายการอ่ืนของสวนของเจาของที่เกี่ยวของ 
ซึ่งจะมีผลใหเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของลดลงในอัตราสวนเดียวกับจํานวนที่ดอยคา  
ณ วันสิ้นเดือนนั้น โดยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันสิ้นเดือน 
นั้นดวย 

 3.8 เมื่อธนาคารพาณิชยเลิกใชประโยชนหรือจําหนายที่ดินที่เคยตีราคาเพ่ิมและ 
นับเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ใหธนาคารพาณิชยนั้นรายงานการเลิกใช
ประโยชนหรือการจําหนายที่ดินแปลงดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจาก 
วันสิ้นเดือนที่มีการบันทึกบัญชีโอนรายการที่ดินที่เลิกใชประโยชนไปเปนสินทรัพยรอการขายหรือ 
จดทะเบียนโอนที่ดิน และใหหักมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาของที่ดินแปลงนั้น ซึ่งเคยไดรับ
อนุมัติใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของทั้งจํานวน ณ วันสิ้นเดือนนั้นดวย  

4. การนับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด  
ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี ้

 4.1 อาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่สามารถนับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคา 
เปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของได ตองมีลักษณะที่สําคญัครบทุกขอ ดังนี ้
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  (1) เปนอาคารที่ต้ังอยูบนที่ดินที่ธนาคารพาณิชยมีกรรมสทิธ์ิ หรือ สิทธิ
ครอบครองตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และที่ดินดังกลาวตองปราศจากภาระผูกพัน 

  (2) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด ที่มีไวเพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับ
ประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจางของธนาคารพาณิชยตาม
มาตรา 80(2)(ก) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

  (3) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่ธนาคารพาณิชยนั้นมีกรรมสทิธ์ิ 
แตเพียงผูเดียวและปราศจากภาระผูกพันใด ๆ 

  (4) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่เอาประกันอัคคีภัยไวเต็มมูลคา  
และระบุใหธนาคารพาณิชยนั้นเปนผูรับประโยชนเพียงผูเดียว 

  (5) เปนอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่ต้ังอยูในหรือนอกประเทศซึ่ง 
มีการตีราคาไวไมเกินกวา 6 เดือน นับจากวันที่ลงในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสนิที่ออกโดย 
ผูประเมินราคาภายนอกตามขอ 4.2 

 4.2 ธนาคารพาณิชยตองใชผูประเมินราคาภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
ในแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ไดมาจากการชําระหนี้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผูประเมินราคาภายนอก
ดังกลาวนั้นตองไมมีความสัมพันธหรือมีผลประโยชนใด ๆ เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยดังกลาว 

  สําหรับการตีราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดในตางประเทศเพ่ือขออนุมัติ 
นับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ธนาคารพาณิชยสามารถใช 
ผูประเมินราคาภายนอกหรือผูชํานาญการตีราคาในประเทศที่อาคารหรือหองชุดนั้นต้ังอยูได และ 
การตีราคาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากผูสอบบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชยที่อยูในประเทศ
นั้น 

 4.3 ในการยื่นคําขอสําหรับอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด ตองเปนการยื่นคําขอ
สําหรับอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดทุกหลังที่เขาขายตามขอ 4.1 ในคราวเดียวกัน โดยใหปฏิบัติ 
โดยยึดหลักความสม่ําเสมอ แตจะยื่นคําขอมากกวา 1 ครั้ง ในระยะ 3 ป ไมได 

 4.4 ใหธนาคารพาณิชยรายงานการนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคา อาคาร 
และหองชุดในอาคารชุด เขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1  
ที่แนบทายหลกัเกณฑนี ้และแสดงรายการผลการคํานวณราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด และ
มูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นของอาคารหรือหองชุดทุกหลังตามขอ 4.1 ลงในแบบตารางแนบ 3 ที่แนบทาย
หลักเกณฑนี้ รวมทั้งแสดงหลกัเกณฑการตีราคา และรายละเอียดในการคํานวณประกอบดวย  
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  ทั้งนี้ การตีราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดทุกกรณีจะตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูสอบบัญชีของธนาคารพาณิชยวาเปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดและมีวิธีปฏิบัติและการบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

 4.5 ในการยื่นคําขออนุมัตินับมูลคาสวนที่เพ่ิมขึน้จากการตีราคาอาคารหรือหองชุด 
ในอาคารชุดเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ใหแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ประกอบ 
คําขอดวย 

  (1) รายงานการนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาอาคาร และหองชุด 
ในอาคารชุด เขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบทาย
หลักเกณฑนี ้

  (2) รายงานการคํานวณมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาอาคารหรือหองชุด 
ในอาคารชุด ตามแบบตารางแนบ 3 ที่แนบทายหลักเกณฑนี ้

  (3) ภาพถายเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุดในอาคารชุด เฉพาะสวนที่เปนของ
สํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และสวนที่เปนของสาขาที่ต้ังใน
ตางประเทศ 

  (4) ภาพถายเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินทีเ่ปนที่ต้ัง 
ของอาคาร เฉพาะสวนที่เปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของสํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และ
สวนที่เปนของสาขาที่ต้ังในตางประเทศ 

  (5) ภาพถายกรมธรรมประกันอัคคีภัยตามขอ 4.1(4) 

  (6) รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด 
จากผูประเมินราคาภายนอกตามขอ 4.2 เฉพาะสวนที่เปนของสํานักงานใหญ สวนเพ่ิมของ 
สํานักงานใหญ เชน ศูนยฝกอบรม และสวนที่เปนของสาขาที่ต้ังในตางประเทศ 

  (7) ความเห็นของผูสอบบัญชีของธนาคารพาณิชยวาการตีราคาอาคาร หรือ 
หองชุดในอาคารชุดดังกลาว เปนไปตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและมีวิธีปฏิบัติและ 
การบันทึกบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไป 

  ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชยจะตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ่ืนทีเ่กี่ยวของกับการตีราคา
อาคาร หรือหองชุดในอาคารชุดไวที่ธนาคารพาณิชยเอง เพ่ือใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบ
หรือจัดสงสําเนาใหแกธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อมีการรองขอ 

 4.6 เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว  ใหธนาคารพาณิชยแสดง
มูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาอาคารและหองชุดในอาคารชุดเฉพาะสวนที่ไดรับอนุญาตเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (โดยใหแสดงเปนสวนหนึ่งในรายการอ่ืนของสวนของ
เจาของ) ทั้งนี ้ตองเปนมูลคาสุทธิหลังจากหกัภาษีเงินไดที่เกี่ยวของแลว และใหธนาคารพาณิชย
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รายงานมูลคาดังกลาวในระบบบริหารขอมูล  (Data Management System หรือ DMS) นอกจากนี้ 
ใหธนาคารพาณิชยหักคาเสื่อมราคาของอาคารหลังที่ไดมีการตีราคาเพ่ิมและไดรับอนุมัติใหนับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของไปแลว ออกจากรายการอ่ืนของสวนของเจาของที่เกี่ยวของ 
ซึ่งจะมีผลใหเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของลดลงในอัตราสวนเดียวกับคาเสื่อมราคาที่ไดหัก
ออกไปในลักษณะเดียวกับการหักจากบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

 4.7 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดหลังที่เคยมีการ 
ตีราคาเพ่ิมและไดรับอนุมัติใหนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของไปแลว มีมูลคาลดลง 
อันเกิดจากการดอยคา ธนาคารพาณิชยตองหักสวนที่ลดลงดังกลาวออกจากรายการอ่ืนของสวนของ
เจาของที่เกี่ยวของซึ่งจะมีผลใหเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของลดลงในอัตราสวนเดียวกับ 
จํานวนที่ดอยคา ณ วันสิ้นเดือนนั้น โดยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน  
นับต้ังแตวันสิ้นเดือนนั้นดวย 

 4.8 เมื่อธนาคารพาณิชยเลิกใชประโยชนหรือจําหนายอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด 
ที่เคยตีราคาเพ่ิมและนับเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ใหธนาคารพาณิชยนั้น
รายงานการเลิกใชประโยชนหรือจําหนายดังกลาวตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจาก 
วันสิ้นเดือนที่มีการบันทึกบัญชีโอนรายการอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดที่เลิกใชประโยชนเปน
สินทรัพยรอการขายหรือจดทะเบียนโอนอาคารชุดหรือหองชุดในอาคารชุดนั้น และใหหักมูลคาสวนที่
เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาของอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดนั้น ซึ่งไดเคยรบัอนุมัติใหนับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของทั้งจํานวน ณ วันสิ้น
เดือนนั้นดวย 

5. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชี 
หรือกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดยังไมครบจํานวนตามนัย
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ใหธนาคารพาณิชยนั้นนําสินทรัพย 
ในสวนที่ยังไมไดตัดออกจากบัญชี หรือในสวนที่ยังไมไดกันเงินสํารองหักออกจากมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้น
จากการตีราคาที่ดินตามขอ 3.6 และมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด
ตามขอ 4.6 เสยีกอน  แลวจึงนับจํานวนคงเหลือของมูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ที่เปนสวนของเจาของ   

 ใหธนาคารพาณิชยแสดงรายละเอียดการนับมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย 
เขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตามแบบตารางแนบ 1 ในกรณีทีส่ินทรัพยที่ไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ยงัไมไดตัดออกจากบัญชีหรือสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืน
ไมไดในสวนที่ยังไมไดกันเงินสํารองมีจํานวนลดลง หากธนาคารพาณิชยประสงคจะนับมูลคาจากการ 
ตีราคาสินทรัพยเขาเปนเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เปนสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น ใหธนาคารพาณิชยนัน้แจงให 
ธนาคารแหงประเทศไทยทราบ โดยแสดงรายละเอียดในแบบตารางแนบดังกลาว 
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6. การคํานวณมูลคาสวนที่เพ่ิมขึน้กรณีเปนเงินตราตางประเทศ   

 การตีราคาที่ดิน อาคาร และหองชุดในอาคารชุดที่ต้ังอยูในตางประเทศ ใหคํานวณ
มูลคาสวนที่เพ่ิมขึ้นเปนเงินตราตางประเทศ แลวจึงแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ 
สถาบันการเงิน ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทําแบบรายงาน  
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แบบตารางแนบ 1 
 
 

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

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 

ประจําป ................. 

รายการ / ลําดับที ่ หนวย : บาท 

1 มูลคาสวนที่เพ่ิมจากการตีราคาที่ดิน  ตามแบบตารางแนบ 2 .................... 

2 มูลคาสวนที่เพ่ิมจากการตีราคาอาคารและหองชุดในอาคารชุด 
ตามแบบตารางแนบ 3 

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

3 หัก สินทรัพยทีไ่มมีราคาหรือเรียกคืนไมไดทีย่ังไมไดตัดออกจาก
บัญชี หรือสินทรัพยที่สงสัยวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดที่ยังไมได
กันเงินสํารองทั้งสิ้น 

 
 

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

4 มูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และหองชุดในอาคาร
ชุด สวนที่นับเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 

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

  
 
 
 ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง 

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

 ตําแหนง ............................................................ 
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แบบตารางแนบ 2 

ธนาคาร……………………… 

การคํานวณมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดิน  ประจําป...... 
หนวย : บาท 

 
ลําดับ

ที ่
 

 
รหัส
สาขา 

 

ประเภทที่ทํา
การ 

ชื่อสาขา/
หนวยงาน 

  
สถานที่ตั้ง 

  

เอกสารแสดงสิทธ ิ
 

(1.4) 

พ้ืนที่ 
(ตารางวา) 

 

เปน       
(ไมเปน) 
ที่ดินที่นับ
มูลคาสวน
เพ่ิมเปน

เงินกองทุน 

ราคาตอตารางวา   
 

(2) 

มูลคา   
 

(3) 

มูลคาสวนเพ่ิม (ลด) 
 

(4)  
ภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของกับ

การ
เปลี่ยนแปลง
ในสวนเกิน
ทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน 

มูลคาสวนที่
เพ่ิมที่
นับเปน

เงินกองทุน 
(หลังหัก

ภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของกับ

การ
เปลี่ยนแปลง
ในสวนเกิน
ทุน) (4.1) – 

(5) = 

บริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสิน  

(7) 
 
 

ประเภท 

 
 

เลขที่ 

ราคาที่ตี
คร้ังกอน 

ราคาที่ตี
คร้ังใหม 

มูลคา 
ตามราคา
ทุนเดิม 

มูลคาที่
ตีราคา

คร้ังกอน 

มูลคาที่ตี
ราคาใหม 

มูลคา
สวนที่
เพ่ิม 

จากราคา
ทุนเดิม 

มูลคา
สวนที่
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                             

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

การคํานวณมูลคาสวนเพ่ิมจากการตีราคาอาคาร/หองชุดในอาคารชุด  ประจําป...... 
หนวย : บาท 

ลําดับ 
ที ่
 
 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอาคาร/หองชุดในอาคารชุด ราคาเดิมตามบัญชี 

การตีราคา
อาคาร/หอง
ชุดในอาคาร

ชุด 

 
มูลคาสวนเพ่ิม 

(ลด) 

ภาษีเงินไดที่
เก่ียวของ   
กับการ

เปลี่ยนแปลง
ในสวนเกินทุน

จากการตี
ราคาอาคาร/
หองชุดใน
อาคารชุด 

 
 
 

มูลคาสวน 
ที่เพ่ิม 

ที่นับเปน
เงินกองทุน 

(หลังหักภาษี
เงินไดที่

เก่ียวของกับ
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
สวนเพ่ิม  
เขาเปน

เงินกองทุน 

ราคา
ทุนเดิม
รวมคา
ปรับปรุง
อาคาร 

คาเสื่อม
ราคาสะสม
ของราคา

ทุนเดิมรวม
คา

ปรับปรุง
อาคาร 

ราคา
ทุนเดิม
สุทธ ิ

มูลคา
สวนที่

เพ่ิมจาก
การตี
ราคา 

(กอนหัก
คาเสื่อม
ราคา
สะสม) 

คาเสื่อม
ราคา
สะสม
ในสวน

ที่ตี
ราคา
เพ่ิม 

 
 

ราคาตาม
บัญชีสุทธ ิ

 
 

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

ราคา 
ที่ต ี

ครั้งกอน 
 
 

ราคา 
ที่ต ี

ครั้งใหม 
 
 

 
 
 

เพ่ิม 
 
 
 
 
 

(3.2)-
(2.3) = 

 
 
 

ลด 
 
 
 
 
 

(3.2)-
(2.3) = 

สวนที่
เปนราคา
ทุนเดิม
รวมคา
ปรับปรุง
อาคาร 

สวนที่ตี
ราคาเพ่ิม 

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 

หลักเกณฑสําหรับธนาคารพาณชิยที่จะใชวิธีบนัทึกรายการดวยมูลคายุติธรรม  
(Fair value option: FVO) ตามมาตรฐานการบญัชี วาดวยการรับรูและการวัดมูลคา 

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

ธนาคารพาณิชยใดมีศักยภาพและความพรอมที่จะใชวิธี Fair value option ในการ 
บันทึกบัญชีตาม IAS 39 ใหธนาคารพาณิชยนั้นแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน 
กอนวันเริ่มใชวิธี Fair value option โดยขอใหสงหนังสือพรอมเอกสารประกอบขั้นตํ่าตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด มายังฝายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแหง 
ประเทศไทยอาจพิจารณาขอขอมูลหรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได โดยในการใชวิธี Fair value 
option ตาม IAS 39 ใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามหลักเกณฑขั้นตํ่า ดังนี้  

ก. หลักเกณฑทีธ่นาคารพาณชิยตองพิจารณาเม่ือจะเลือกใชวิธี Fair value option 

 1. ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑการใชวิธี Fair value 
option ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดอยางครบถวน โดยมีหลักการสาํคัญสรุปได ดังนี ้

  1.1 ธนาคารพาณิชยจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดรายการสินทรัพย 
ทางการเงินใดหรือหนี้สินทางการเงินใดที่จะใชวิธี Fair value option ต้ังแตวันที่ไดรับมาและจะ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไมไดตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงินหรือหนีส้ินทางการเงินนั้น ทั้งนี ้ 
ตองเปนไปตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้    

   1.1.1 ธนาคารพาณิชยจะเลือกใชวิธี Fair value option เพ่ือลดความ 
ผันผวนในกําไรหรือขาดทุนทีเ่กิดจากการใชวิธีการบัญชีที่ตางกันระหวางสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน (Accounting mismatch) 

   1.1.2 ธนาคารพาณิชยจะเลือกใชวิธี Fair value option เพ่ือการบริหาร
และประเมินผลงานกลุมสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
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) หรือตาม
มาตรฐานการบัญชีไทยที่สภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาใหสอดคลองกับ IFRS 7 ตอไป  

  1.3 ธนาคารพาณิชยจะตองศึกษาและจัดทําผลกระทบของการใชวิธี Fair value 
option ตอมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีธ่นาคารพาณิชยเลือกใช ณ วันแรก
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ที่วัดมูลคาดวยวิธี Fair value option ผลกาํไร (ขาดทุน) ที่จะกระทบตอกําไรสะสมและเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย 

  1.4 ธนาคารพาณิชยจะตองหารือผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารพาณิชยนั้น 
เพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับการใชวิธี Fair value option 

 2. กอนทีธ่นาคารพาณิชยจะนําวิธี Fair value option มาใชกับตราสารทางการเงิน 
เพ่ือวัตถุประสงคใด ธนาคารพาณิชยตองมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และระบุการใช 
วิธี Fair value option ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงไวอยางครบถวน รวมทั้งวิธีการบริหาร 
ความผันผวนของผลกําไร (ขาดทุน) ที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือใหมั่นใจวา 

 วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงเมื่อใชวิธี Fair value option 
สอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงโดยรวมซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารพาณิชย 

 วิธีการประเมินมูลคายุติธรรมทีธ่นาคารพาณิชยนํามาใชในการวัดมูลคา 
ตราสารทางการเงินนั้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่กําหนดในประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยที่เกีย่วของ 

 มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงินนั้นเช่ือถือได 

 ธนาคารพาณิชยไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 
และวิธีการประเมินมูลคาที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ และ 

 คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชยไดรับรายงาน
เกี่ยวกับการใชวิธี Fair value option และผลกระทบตอฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน 
อยางสม่ําเสมอและเหมาะสม 

 นอกจากนี ้ธนาคารพาณิชยตองจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงจากการเลือกใชวิธี Fair 
value option ดังนี ้

  2.1 ธนาคารพาณิชยตองจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของกับการเลือกใชวิธี Fair value 
option สําหรับตราสารทางการเงินทั้งสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของธนาคารพาณิชย
ซึ่งไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย รวมทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การเลือกใชวิธี Fair value option และวิธีการประเมินมูลคายุติธรรมสาํหรับตราสารดังกลาวที่เปน
ลายลักษณอักษรและแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ  

  2.2 ธนาคารพาณิชยตองกําหนดขั้นตอนการอนุมัติการใชวิธี Fair value option 
สําหรับธุรกรรม หรือผลิตภัณฑใหมที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งตองระบุลักษณะและความเสี่ยงของธุรกรรม หรือ
ผลิตภัณฑใหม เพ่ิมเติมในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบผลิตภัณฑ (Product program) และ
การประเมินมูลคายุติธรรมทีใ่ชอยูเดิมดวย  
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  2.3 ธนาคารพาณิชยตองมีการตรวจสอบการใชวิธี Fair value option ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ และจดัใหมีการตรวจสอบความถูกตองของ
แบบจําลองที่ใชประเมินมูลคายุติธรรมภายใตการใชวิธี Fair value option โดยควรกําหนดไว 
เปนสวนหนึ่งของการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบจําลองตามปกติ 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 หรอืการ
ใชเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมที่เช่ือถือได ในกรณทีี่ใชราคาตลาดสําหรับตราสารทางการเงินนั้น 
ธนาคารพาณิชยตองพิจารณาถึงสภาพคลองของตลาดดวย  และราคาตลาดดังกลาวตองเปนราคา 
ที่สามารถซื้อขายไดจริง สวนการใชแบบจําลองในการประเมินมูลคายุติธรรม ธนาคารพาณิชยตอง
พิจารณาวาแบบจําลองที่ใชในการประเมินมูลคานั้นมีความเหมาะสมและอางอิงขอมูลจากตลาด 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยง
สําหรับธุรกรรมอนุพันธ รวมถึงตองมีการพิจารณาถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative) ในการ
ประเมินมูลคาดวย โดยตองมีการตรวจสอบความถูกตองของมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดจากแบบจําลอง 
และตองมีการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย  

  3.2 สําหรับตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลองแตมีมูลคาที่ธนาคารพาณิชย
สามารถอางอิงไดอยางนาเช่ือถือ ธนาคารพาณิชยสามารถใชวิธี  Fair value option ได เชน  
ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะคลายคลึงกันซึ่งมีการซื้อขายอยูในตลาดที่มีสภาพคลอง หรือตราสาร 
ทางการเงินที่ไมมีสภาพคลองแตธนาคารพาณิชยสามารถแยกองคประกอบไดอยางมีเหตุผล และ
องคประกอบนั้นมีราคาตลาดในตลาดที่มีสภาพคลอง หรือสามารถประเมนิราคาที่เหมาะสมไดโดย 
วิธีประเมินมูลคาที่เช่ือถือได นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยควรมีการจัดทํา Back testing สําหรับการ
ประเมินมูลคาโดยเฉพาะตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลอง 

 4. ปจจุบัน IAS 39 มีการกําหนดแนวทางในการวัดมูลคายุติธรรมที่มีความนาเช่ือถือ
ไวเบ้ืองตน ดังนี ้

  4.1 หากมีราคาที่เผยแพรอยูในตลาดที่มีการซื้อขายคลองตัว (quoted price in 
an active market) ใหใชราคาดังกลาวในการประเมินมูลคายุติธรรม เนื่องจากถือวาเปนราคาที่
สามารถเช่ือถือไดดีที่สุด 



 

 

ฝนสป11-งท20001-25580508  .      

3/4

  4.2 ในกรณทีี่ไมมกีารซื้อขายในตลาดใหใชเทคนคิการประเมนิมลูคา ดังนี ้

   4.2.1 ราคาลาสุดที่มกีารซื้อ/ขายระหวางบุคคลที่มคีวามรูและความเต็มใจ 
ในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมเพ่ือวัตถุประสงคเชิงธุรกิจปกติ และสามารถตอรองราคาไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูที่ไมมคีวามเกี่ยวของกัน 

   4.2.2 มูลคายุติธรรมของตราสารอ่ืนที่มีลักษณะเหมือนกับตราสารทีธ่นาคาร
พาณิชยตองการหามูลคาอยางมีนัยสําคัญ 

   4.2.3 วิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

   4.2.4 วิธีการหามูลคา Option (Option pricing model) หรือ 

   4.2.5 เทคนิคการประเมินมูลคาทีใ่ชกันอยางแพรหลายระหวางผูเลนในตลาด
ดังกลาว ซึ่งไดมีการพิสูจนแลววาเปนเทคนิคที่ใหราคาที่เช่ือถือไดโดยมีการซื้อ/ขายกันจริงในตลาด 

   ทั้งนี้ เทคนิคการประเมินมูลคาจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้

 ครอบคลุมปจจยัทุกอยางที่ผูเลนในตลาดใชในการพิจารณากําหนดราคา 

 ใชขอมูลตลาดใหมากทีสุ่ด และใชขอมูลของตนเองใหนอยที่สุด 

 สอดคลองกับเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนที่ยอมรับ และสอดคลองกับหลักวิชาการ 

 มีการทดสอบความถูกตองเปนประจํา (Back testing) 

ข. เอกสารประกอบการใชวิธี Fair value option ที่จะตองจัดสงใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทราบ 

 ธนาคารพาณิชยตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ พรอมจัดสงเอกสารและ
ขอมูลประกอบการใชวิธี Fair value option ตามรายการดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจพิจารณาขอขอมูลหรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได 

 1. เหตุผลในการเลือกใชวิธี Fair value option พรอมระบุประเภทผลิตภัณฑ หรือ
ธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชยเลือกใชวิธีการดังกลาว 

 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
เลือกใชวิธี Fair value option สําหรับตราสารทางการเงินทั้งสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินของธนาคารพาณิชย 

 3. นโยบาย ขั้นตอนและวิธีการประเมินมูลคายุติธรรม ซึ่งรวมถึงแหลงที่มาของขอมูล 
ที่ธนาคารพาณิชยใชในการประเมินมูลคายุติธรรมสําหรับสนิทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน 
แตละประเภท 
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 4. ขั้นตอนและวิธีการทดสอบและสอบทานความนาเช่ือถือของวิธีการประเมินมูลคา
ยุติธรรม 

 5. ขอบเขตการใชวิธี Fair value option กับตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง 

 6. ผลกระทบของการใชวิธี Fair value option ที่มีตอผลกําไร (ขาดทุน) หรอื
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ เชน อัตราสวนดอกเบ้ียสุทธิ (NIM) รวมถงึขอมูลเกี่ยวกับ Economic 
hedging เมื่อการใชวิธี Fair value option กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอสวนประกอบสําคัญ 
ของกําไรหรือตัววัดความเสี่ยงภายในชวงเวลาหนึ่ง 

 7. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริงจากรายการ 
ที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม รวมถึงยอดรวมของกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจําแนกตามประเภทของ 
ตราสารทางการเงิน เพ่ือประเมินอัตราสวนของผลรวมดังกลาวตอสวนของผูถือหุนและเงินกองทุน  

 8. ขอมูลที่ธนาคารพาณิชยตองใชในการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามหลักการ 
ที่กําหนดใน International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7) หรือตามมาตรฐาน 
การบัญชีไทยทีส่ภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาใหสอดคลองกับ IFRS 7 ตอไป 

 9. ผลการหารือระหวางธนาคารพาณิชยกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคาร
พาณิชยนั้นเกี่ยวกับการเลือกใชวิธี Fair value option 
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เอกสารแนบ 4  

ตัวอยางวิธีการหักเงินลงทุนออกจากเงินกองทุน 

ตัวอยางที่ 1: กรณธีนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ของแตละบริษัทนั้น 

ธนาคารพาณิชยมีเงินลงทุนในหุนสามัญและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน1 ซึ่งธนาคารพาณิชยถือหุน 
ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนั้น (ยกเวนบริษัทในกลุม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และ
บริษัทที่ทําธุรกจิสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือทีไ่ดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี)้ รวมกัน 
ทุกบริษัททั้งหมดเทากับ 300 บาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนดังนี ้

1. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท A เทากับ 200 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร และ  

2. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Tier 1) ของบริษัท
ประกันภัย (ถามี) เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูในบัญชีเพ่ือการคา 

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

ธนาคารพาณิชยตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาคํานวณเงินกองทุนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

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

(ก) หัก CET1  เทากับ 
200

300
× 50 = 33.33  บาท  

(ข) หัก Additional tier 1 เทากับ 
100

300
× 50 = 16.67  บาท 

                                                        
1 ใหอางอิงคําจํากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 
2 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหักรายการตามขอ 
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
คํานวณสินทรพัยเสี่ยง ดังนี้  

(ก) มูลคาเงินลงทนุในหุนสามญัที่ตองไปคํานวณสินทรัพยเสีย่งดานเครดิตตามวิธี SA 

หรือวิธี IRB เทากับ 
200

300
× 250 = 167.67 บาท 

(ข) มูลคาเงินลงทนุในตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่ตองนําไป

คํานวณสินทรพัยเสี่ยงดานตลาดเทากับ 
100

300
× 250 = 83.33 บาท 

  ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสีย่งของตราสารทุนและ 
ตราสารหนี้ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่กาํหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวอยางที่ 2: กรณธีนาคารพาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทนั้น 

ธนาคารพาณิชยมีเงินลงทุนในหุนสามัญและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน1 ซึ่งธนาคารพาณิชยถือหุนเกิน
กวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนัน้ (ยกเวนบริษทัในกลุมธุรกิจ 
ทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษทัที่
ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี)้ รวมกันทุกบริษัท
ทั้งหมดเทากับ 500 บาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนดังนี ้

1. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท C เทากับ 200 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร และ  

2. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท D เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการคา และ 

3. เงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทประกันภัย เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุน 
ที่อยูในบัญชีเพ่ือการคา และ 

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

ธนาคารพาณิชยตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาคํานวณเงินกองทุนดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. เงินลงทุนในหุนสามัญ คดิเปนจํานวนทั้งหมด 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) ดังนี ้

   (ก) มลูคาเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัท C ที่ตองหักจาก CET1 เทากับ 
200

400
× 153.33 = 76.67  บาท 

   (ข) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัท D ที่ตองหักจาก CET1 เทากับ 
100

400
× 153.33 = 38.33  บาท 

   (ค) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัทประกันภัยที่ตองหักจาก CET1 เทากับ 
100

400
× 153.33 = 38.33  บาท 

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

   (ก) มลูคาเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัท C ที่ตองนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 

ดานเครดิตตามวิธี SA หรือวิธี IRB เทากับ 
200

400
× 246.67 = 123.33 บาท 

   (ข) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัท D ที่ตองนําไปคํานวณสินทรพัยเสี่ยง 

ดานตลาด เทากับ 
100

400
× 246.67 = 61.67 บาท 

   (ค) มูลคาเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัทประกันภัยที่ตองนําไปคํานวณ

สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด เทากับ 
100

400
× 246.67 = 61.67 บาท 

                                                        
3 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของสุทธิของธนาคารพาณิชยที่ไดหักรายการตามขอ 
5.4.1(3.1) ถึง 5.4.1(3.10) (ก) ของประกาศฉบับนี้แลว 
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    ทั้งนี้ ใหธนาคารพาณิชยอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสีย่งของตราสารทุน 
ตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ  
โดยหากน้ําหนักความเสี่ยงตามประกาศที่เกี่ยวของตํ่ากวารอยละ 250 ใหธนาคารพาณิชยใชน้ําหนัก
ความเสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

2. เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ของบริษัทประกันภัย ซึ่งจัดอยูในบัญชีเพ่ือการคา 
เทากับ 100 บาท ใหนําไปหกัออกจากเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของธนาคารพาณิชยทั้งจํานวน 
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เอกสารแนบ 5 

หลักเกณฑเก่ียวกับการนับตราสารทางการเงนิเปนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1  
(Additional tier 1) 

1. ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional tier 1) จะตองมี
คุณสมบัติทีส่ําคัญครบทุกขอ ดังนี้  

 (1) ไดรับชําระเงินครบเต็มจํานวน 

 (2) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยเลิกกิจการ ผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 จะไดรบัชําระเงินในลําดับหลังจากเจาหนี้บุริมสิทธิ ผูฝากเงิน เจาหนี้สามัญ และเจาหนี้ดอยสิทธิ
ทุกประเภท ซึง่รวมถึงผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของธนาคารพาณิชยนั้น  

 (3)  ออกจําหนายโดยไมมีหลักประกันหรือการค้ําประกันหรือการรับประกันโดย
ธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยที่จะทําใหมีสทิธิในการเรียกรองเหนือกวา 
เจาหนี้ประเภทอ่ืน 

 (4)  ไมมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนรวมทั้งตองไมมเีง่ือนไขที่เปนแรงจูงใจให
ธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด (No incentive to redeem) เชน ไมมีการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนใหสูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (No step-up) 

 (5) ธนาคารพาณิชยตองไมทําใหผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
เกิดความคาดหวังวาธนาคารพาณิชยจะไถถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
กอนครบกําหนด และตองไมสงสัญญาณตอตลาดใหเกิดการคาดหวังวาธนาคารแหงประเทศไทยจะ
อนญุาตใหมีการไถถอนกอนครบกําหนด 

 (6) ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 1 ไดหลังจาก 5 ปนับจากวันทีไ่ดออกตราสารนั้น ทั้งนี ้การไถถอนจะกระทําไดก็ตอเมื่อ: 

  (6.1) ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย
จะตองเสนอแผนการไถถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยกอนการดําเนินการไถถอนไมนอยกวา 30 วัน  

   ทั้งนี้ แผนการไถถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชยเสนอจะตอง 

มีการออกตราสารทางการเงินที่มีคุณภาพทีเ่ทากันหรือดีกวาเพ่ือทดแทนตราสารเดิมที่จะไถถอนในทนัที
หรือกอนการไถถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นตองอยูภายใตเง่ือนไขการดํารงความสามารถ 
ในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยนั้น และ 
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   (6.2) ธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาการไถถอนนั้นจะไมสงผลใหอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยนั้นลดตํ่าลงกวาเกณฑขั้นตํ่าตามทีธ่นาคารแหง 
ประเทศไทยกําหนด 

  ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี ้ธนาคารพาณิชยอาจไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี ้
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 กอน 5 ปได โดยการไถถอนจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑใน (6.1) และ (6.2) ขางตนดวย 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษอัีนสงผลใหสิทธิประโยชนทางภาษี
ของธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไป หรือ 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการกํากับดูแลดานเงินกองทุนอันสงผลให 
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เคยนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 อยูเดิมมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑใหม  

  โดยธนาคารพาณิชยจะตองไดรับความยินยอมจากผูถือตราสารกอน หากไมมี
ขอตกลงหรือขอกําหนดสิทธิระหวางธนาคารพาณิชยและผูถือตราสารใหไถถอนในกรณดัีงกลาวได   

 (7) ธนาคารพาณิชยสามารถซื้อคนื1 ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
ได โดยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  (7.1) ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย
จะตองเสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ การซื้อคืนหุนบุริมสิทธิที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 อาจเขาขายเปนการลดทุนทางออม ซึง่ตองหามตามมาตรา 80(1) แหง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเปนกรณีที่ธนาคารพาณิชยเปนเจาของหุน 
ของตนเอง ซึ่งตองหามตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีแ่กไข
เพ่ิมเติมแลว ดังนั้น ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชยจะซื้อคืนหุนบุริมสิทธิดังกลาว จะตองไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องการลดทุน และตองเปนกรณีที่เขาเหตุที่จะซื้อคืนหุนของตนเองได 
ตามมาตรา 66/1 แหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีแ่กไขเพ่ิมเติมแลวดวย  

  (7.2) ธนาคารพาณิชยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับการ 
ซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 อยางเครงครัดดวย 

 (8) การจายดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตองมีลักษณะดังนี ้

                                                        
1 ทั้งนี้ การซื้อคืนเปนการซื้อขายโดยความสมัครใจของผูถือตราสาร (ผูขาย) และธนาคารผูออก (ผูขอซื้อ) ตามราคาที่ตกลงกันและสามารถซื้อคืน
เพียงบางสวนได ตางจากการไถถอนที่เปนการชําระหนี้คืนใหแกผูถือตามราคาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน โดยหากมีการระบุไวในขอตกลง 
หรือขอกําหนดสิทธิระหวางธนาคารพาณิชยและผูถือตราสารใหสามารถไถถอนได ผูถือตราสารจะตองถูกไถถอนทั้งหมดโดยไมสามารถปฏิเสธ
การขอไถถอนได 
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  (8.1) ธนาคารพาณิชยตองมีอํานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจายดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดเมื่อใดก็ได โดยหามมีขอกําหนดในสัญญาวาธนาคารพาณิชยจะตองจายดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 เมื่อมีการจายผลตอบแทน 

ใหผูถือตราสารเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ2 อยางไรก็ดี หากธนาคารพาณิชยไมมีการจาย 
ดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ธนาคาร
พาณิชยนั้นไมสามารถจายผลตอบแทนใหกับผูถือตราสารที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของได3  

  (8.2) ไมสะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และการไมจายผลตอบแทน 
ไมถือเปนการผิดนัดชําระ 

  (8.3) ธนาคารพาณิชยตองมีสิทธิที่จะยกเลิกการจายดอกเบ้ียและผลตอบแทน 
อ่ืนใดใหกับผูถอืตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ได หากมีความจําเปนตองชําระเงิน 
ตามหนีส้ินหรอืภาระผูกพันอ่ืนที่ถึงกําหนด 

  (8.4) ในปที่ธนาคารพาณิชยนั้นไมมีผลกําไรหรือมีขาดทุนสะสม หามมิใหธนาคาร
พาณิชยจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหแกผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
โดยจะจายผลตอบแทนไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณีไป โดย
ธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาจากปจจัยความมั่นคงของธนาคารพาณิชย เชน ฐานะเงินกองทุน 
ความสามารถในการทํากําไร และระดับของกําไรสะสม เปนตน  

 (9) ตราสารทางการเงินที่ออกตองไมระบุอัตราผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปรอ่ืนใด 
ที่มีความสัมพันธกับความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยเอง กลาวคือ ตองไมมกีารปรับ
ผลตอบแทนของตราสารเมื่อความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 (10) ตราสารทางการเงินที่สามารถนับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารนั้นเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ได ตองมีลักษณะครบทกุขอ ดังนี ้

   (10.1) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดในระหวางการดําเนินการ
ใกลเคียงกับหุนสามัญ (Absorb losses on a going-concern basis) โดยตองมีเง่ือนไขระบุในสัญญาวา 
(1) สามารถแปลงเปนหุนสามัญไดเมื่อธนาคารพาณิชยนั้นมีอัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (CET1 ratio) ตํ่ากวาอัตราที่ธนาคารพาณิชยนั้นกําหนดไว4 (Trigger 
point) หรือ (2) สามารถถูกลดมูลคาตราสารดังกลาวลง (write down) ได เมื่อ CET1 ratio ตํ่ากวา
อัตราทีธ่นาคารพาณิชยกําหนดไว4 โดยการแปลงเปนหุนสามัญและการลดมูลคาตราสารดังกลาวลง
จะตองกอใหเกิดผลครบทุกประการ ดังนี ้ 

                                                        
2 การกระทําแบบนี้เรียกวา Dividend pusher 
3 การกระทําแบบนี้เรียกวา Dividend stopper 
4 อัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนดตองมี CET1 ratio สูงกวา 5.125%  
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   - ลดภาระจากการเรียกรองเงินคนืของผูถือตราสาร หรือลดจํานวนเงิน 
ที่ธนาคารพาณิชยตองนํามาใชในการไถถอนเมื่อธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนได อีกทั้งยังเปนการ 
ลดภาระการจายผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารดังกลาวดวย 

   - การลดมลูคาตราสารหรือการแปลงเปนหุนสามัญตองสงผลให
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี ้ตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองโดยทั่วไป 

   - สําหรับมลูคาของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่จะถูกลดมูลคา
ลงหรือแปลงเปนหุนสามัญตองมีมูลคาอยางนอยทําให CET1 ratio กลบัมาอยูในระดับสูงกวาอัตราที่
ธนาคารพาณิชยนั้นกําหนดไว (Trigger point) แตหากไมเพียงพอธนาคารพาณิชยนั้นตองตัดเปนหนี้
สูญหรือแปลงเปนหุนสามัญทัง้จํานวน 

   (10.2) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดเมื่อธนาคารพาณิชยนั้น 
มีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได5 (At the point of non-viability) เพ่ือรองรับ 
Gone-concern basis โดยตองมีเง่ือนไขระบุในสัญญาวา (1) สามารถแปลงเปนหุนสามัญ หรือ  
(2) สามารถตัดเปนหนี้สูญได เมื่อทางการตัดสินใจจะเขาชวยเหลือทางการเงินแกธนาคารพาณิชยนั้น 

 (11) ธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยตองไมซื้อตราสาร 
ทางการเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง รวมทั้งธนาคารพาณิชยตองไมใหการ
สนับสนุนหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงินทั้งโดยทางตรงและทางออมแกบุคคลใดโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนํามาซื้อตราสารทางการเงินที่สามารถนบัเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง เชน 
การที่บริษัทลกูของธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อตราสารทางการเงินดังกลาวเปนตน ซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยจะไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับตราสารดังกลาวตามจํานวนที่บริษัทลกูนั้นลงทุน 
เปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย  

 (12)  ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่ธนาคารพาณิชยออกจะตอง 
ไมมีเง่ือนไขที่จะชดเชยใหแกผูถือตราสารทางการเงิน หากตราสารทีธ่นาคารพาณิชยออกใหมภายในเวลา 
ที่กําหนดมผีลตอบแทนที่ดีกวาตราสารทางการเงินเดิม (Recapitalisation) 

2. หลักเกณฑการพิจารณาจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารทางการเงิน 
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional tier 1) 

 2.1 ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสาร 
ทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional tier 1) ไดโดยถือปฏิบัติ ดังนี ้

                                                        
5 ตัวอยางเชนเหตุการณดังตอไปนี้ (1) ธนาคารพาณิชยอาจมีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงินและเจาหนี้ (2) เงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยลดลงถึงระดับที่จะกระทบตอผูฝากเงินและเจาหนี้ (3) ธนาคารพาณิชยไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เชน ไมสามารถหาผูลงทุน 
มาฟนฟูกิจการได เปนตน 
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  (1) กรณีวันจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดตรงกับวันสิ้นงวดการบัญชี ใหใช
ประมาณการกําไรสุทธิในงวดการบัญชีที่มีการจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนนั้นมาประกอบการ
พิจารณาจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional 
tier 1) ได 

  (2) กรณีวันจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเปนวันหลังวันสิ้นงวดการบัญชี  
ใหใชกําไรสุทธิจากงบการเงินของงวดการบัญชีกอนหนามาประกอบการพิจารณาจายดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional tier 1) ได 

 2.2 ธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดเง่ือนไขการจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใด 
เพียงบางสวน (Partial payment) ใหแกผูถอืตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 
(Additional tier 1) ในหนังสอืช้ีชวนได   

 ทั้งนี ้เมื่อธนาคารพาณิชยบันทึกบัญชีรายการดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดที่จายแก 
ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional Tier 1) ตามขอ 2.1 และ 2.2 ในงวด 
การบัญชีที่เกี่ยวของตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปแลว งบกําไรขาดทุนของงวด 
การบัญชีนั้นตองไมมีผลขาดทุนสุทธิ 
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เอกสารแนบ 6 

หลักเกณฑเก่ียวกับการนับตราสารทางการเงนิเปนเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 

ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตองมีคุณสมบัติดังนี้  

1. ไดรับชําระเงินครบเต็มจํานวน 

2. ในกรณทีีธ่นาคารพาณิชยเลิกกิจการ ผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 จะไดรบัชําระเงินในลําดับหลังจากเจาหนี้บุริมสิทธิ ผูฝากเงิน และเจาหนี้สามัญของธนาคาร
พาณิชยนั้น 

3. ออกจําหนายโดยไมมีหลักประกันหรือการค้ําประกันหรือการรับประกันโดยธนาคาร
พาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชยที่จะทําใหมสีทิธิในการเรียกรองเหนือกวาเจาหนี ้
ประเภทอ่ืน 

4. เปนตราสารที่มีกําหนดเวลาในการชําระหนี้ไมตํ่ากวา 5 ป และในชวง 5 ปสุดทาย
กอนครบกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองทยอยลดการนับเขาเปนเงินกองทนุช้ันที่ 2 (Amortisation) 
ตามวิธีเสนตรง (Straight line basis) และตองไมกําหนดเง่ือนไขที่เปนแรงจูงใจใหธนาคารพาณิชย 
ไถถอนกอนกําหนด (No incentive to redeem) เชน ไมมีการปรับเพ่ิมอัตราผลตอบแทนใหสูงขึ้น 
ในลักษณะขั้นบันได (No step-up) 

5. ธนาคารพาณิชยตองไมทําใหผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2  
เกิดความคาดหวังวาธนาคารพาณิชยจะไถถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 กอนครบกําหนด  

6. ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 ไดหลังจาก 5 ปนับจากวันที่ไดออกตราสารนั้น ทั้งนี้ การไถถอนจะกระทําไดก็ตอเมื่อ: 

 6.1 ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชยจะตอง
เสนอแผนการไถถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่นบัเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 
ดังกลาวมายังธนาคารแหงประเทศไทยกอนการดําเนินการไถถอนไมนอยกวา 30 วัน  

  ทั้งนี้ แผนการไถถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชยเสนอจะตองมีการ
ออกตราสารทางการเงินที่มีคุณภาพที่เทากันหรือดีกวาเพ่ือทดแทนตราสารเดิมที่จะไถถอนในทันท ี
หรือกอนการไถถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นตองอยูภายใตเง่ือนไขการดํารงความสามารถ 
ในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยนั้น  

 6.2 ธนาคารพาณิชยสามารถพิสูจนไดวาการไถถอนนั้นจะไมสงผลใหอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยนั้นลดตํ่าลงกวาเกณฑขั้นตํ่าตามทีธ่นาคารแหง 
ประเทศไทยกําหนด และ 



 

ฝนสป11-งท20001-25580508  .      

6/2 

 

 6.3 ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาการไถถอนกอนกําหนดนั้นจะไมสงผลใหอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลงตํ่ากวารอยละ 91

 โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอ
ฐานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยในระยะเวลา 3 ป ภายใตสมมติฐานวาไมมีการเพ่ิมทุนใหม  
ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาว ไดแก  

- ประมาณการผลกําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน 

- ประมาณการขยายตัวของสินทรัพยเสี่ยง และ 

- ประมาณการเงินสํารองที่ตองกันสําหรับสินทรัพยจัดช้ันตามประกาศ 
ธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกันสํารองของสถาบันการเงิน 

 ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ ธนาคารพาณิชยอาจไถถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 กอน 5 ปได โดยการไถถอนจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑใน (6.1) (6.2) และ (6.3) ขางตนดวย 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันสงผลใหสิทธิประโยชน 
ทางภาษีของธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไป หรือ 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการกํากับดูแลดานเงินกองทุนอันสงผลให
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เคยนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 อยูเดิมมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑใหม  

  โดยธนาคารพาณิชยจะตองไดรับความยินยอมจากผูถือตราสารกอน หากไมมี
ขอตกลงหรือขอกําหนดสิทธิระหวางธนาคารพาณิชยและผูถือตราสารใหไถถอนในกรณดัีงกลาวได 

7. ธนาคารพาณิชยสามารถซื้อคืน2 ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ได
โดยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

 7.1 ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชยจะตอง
เสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ดังกลาวมายัง
ธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ การซื้อคืนหุนบุริมสิทธิที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 2 อาจเขาขายเปนการลดทุนทางออม ซึ่งตองหามตามมาตรา 80(1) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเปนกรณีที่ธนาคารพาณิชยเปนเจาของหุน 
ของตนเอง ซึ่งตองหามตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่แกไข

                                                        
1 ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2559 เปนตนไป กําหนดใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเปล่ียนแปลงเปนรอยละ 9 บวกดวยรอยละ 0.625  
ตอป และทยอยเพ่ิมขึ้นทุกป ปละรอยละ 0.625 จนครบรอยละ 11.5 ในป 2562 เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร 
พาณิชยดํารง Conservation buffer เพ่ิมเติมจากอัตราสวนเงินกองทุนขั้นตํ่าอีกรอยละ 2.5 โดยใหทยอยเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.625 ตอป ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป จนครบรอยละ 2.5 ในป 2562 
2 ทั้งนี้ การซื้อคืนเปนการซื้อขายโดยความสมัครใจของผูถือตราสาร (ผูขาย) และธนาคารผูออก (ผูขอซื้อ) ตามราคาที่ตกลงกันและสามารถซื้อคืน
เพียงบางสวนได ตางจากการไถถอนที่เปนการชําระหนี้คืนใหแกผูถือตามราคาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน โดยหากมีการระบุไวในขอตกลง 
หรือขอกําหนดสิทธิระหวางธนาคารพาณิชยและผูถือตราสารใหสามารถไถถอนได ผูถือตราสารจะตองถูกไถถอนทั้งหมดโดยไมสามารถปฏิเสธ
การขอไถถอนได 
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เพ่ิมเติมแลว ดังนั้น ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยจะซื้อคืนหุนบุริมสิทธิดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องการลดทุน และตองเปนกรณีที่เขาเหตุที่จะซื้อคืนหุนของตนเองได
ตามมาตรา 66/1 แหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีแ่กไขเพ่ิมเติมแลวดวย 

 7.2 ธนาคารพาณิชยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับการซื้อคืน
ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 อยางเครงครัดดวย 

8. ธนาคารพาณิชยมีสิทธิเลื่อนกาํหนดเวลาในการชําระดอกเบ้ียตามตราสารออกไปได 
หากธนาคารพาณิชยนั้นไมมีกําไรจากการดําเนินงานและไมจายเงินปนผลสําหรับหุนสามัญและไมจาย
ดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดใหกับผูถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1   

9. ตราสารทางการเงินที่ออกตองไมระบุอัตราผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปรอ่ืนใด 

ที่มีความสัมพันธกับความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยเอง กลาวคือ ตองไมมกีารปรับ
ผลตอบแทนของตราสารเมื่อความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารพาณิชยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

10. ธนาคารพาณิชยหรือผูที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชย ตองไมซื้อตราสารทางการเงิน
ที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง รวมทั้งธนาคารพาณิชยตองไมใหการสนับสนุน
หรือใหความชวยเหลือทางดานการเงินทั้งโดยทางตรงและทางออมแกบุคคลใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
นํามาซื้อตราสารทางการเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยเอง เชน การที่บริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชยเปนผูซื้อตราสารทางการเงินดังกลาว เปนตน ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย 
จะไมอนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับตราสารดังกลาวตามจํานวนที่บริษัทลูกนั้นลงทุนเปนเงินกองทุน 
ของธนาคารพาณิชย 

11. สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยไดเมื่อธนาคารพาณิชยนั้น  
มีผลการดําเนินงานที่ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได3 (At the point of non-viability) เพ่ือ
รองรับ Gone-concern basis โดยตองมีเง่ือนไขระบุในสัญญาวา (1) สามารถแปลงเปนหุนสามัญ  
หรือ (2) สามารถตัดเปนหนี้สูญได เมื่อทางการตัดสินใจจะเขาชวยเหลือทางการเงินแกธนาคาร
พาณิชยนั้น 

                                                        
3 ตัวอยางเชนเหตุการณดังตอไปนี้ (1) ธนาคารพาณิชยอาจมีสินทรัพยไมเพียงพอจายคืนผูฝากเงินและเจาหนี้ (2) เงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชยลดลงถึงระดับที่จะกระทบตอผูฝากเงินและเจาหนี้ (3) ธนาคารพาณิชยไมสามารถเพ่ิมทุนไดดวยตัวเอง เชน ไมสามารถหาผูลงทุน 
มาฟนฟูกิจการได เปนตน 
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เอกสารแนบ 7 

งวดระยะเวลาการนับรายการเขาและหักออกจากเงินกองทุน 

รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ    

1. ทุนชําระแลว รวมทั้งสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (ยกเวนทุนชําระแลว 
ที่ไดจากการออกหุนบุริมสิทธิ) 

   

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ    
3. ทุนสํารองตามกฎหมาย    
4. เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชี ตามที่ไดรับอนุมัติ

จากมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตามขอบังคับของธนาคารพาณชิย 
   

5. กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร ตามทีไ่ดรับอนุมัติจากมติ 

ที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตามขอบังคับของธนาคารพาณิชย
1
 

 
  

6. รายการอื่นของสวนของเจาของ    

6.1 สวนที่ถือเปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other comprehensive 
income) 
- การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ิน อาคาร หรือ
หองชุดในอาคารชุด เมื่อไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย 

- รายการอื่น 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเปนเจาของ (Owner 
changes) 

   

รายการปรับตางๆ และรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของ
เจาของ 

   

1. การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธสําหรับธุรกรรม
ปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

   

2. กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช Fair value option ตาม
มาตรฐานการบัญชี วาดวยการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงินเมื่องบการเงินผานการรับรองจากผูสอบบญัชี 

   

3. กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของธุรกรรม
อนุพันธอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของ
ธนาคารพาณิชยเองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วาดวย 
การวัดมูลคายุติธรรม 

   

4. ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี
2
 (โดยไมตองผานการรับรอง 

จากผูสอบบัญชหีรือการอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือตาม
ขอบังคับของธนาคารพาณิชย) 

   

                                                        
1 ใหหมายรวมถึงผลสุทธิที่เปนกําไรซึ่งเกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดให
ปรับปรุงกับกําไรสะสม เชน รายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 
เฉพาะสวนที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองปรับปรุงกับกําไรสะสม และรายการปรับปรุงขอผิดพลาดทางการบัญชี เปนตน 
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รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
5. คาความนิยม    
6. สินทรัพยไมมีตัวตน     
7. มูลคาของสินทรัพยประเภทภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
8. กําไรจากการทําธุรกรรม Securitisation    
9. เงินสํารองสวนขาด (EL > เงินสํารองที่กันไวทั้งสิ้น)    
10. หุนทุนซ้ือคืน    
11. การถือตราสารทุนไขวกันระหวางธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทําธุรกิจ

ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 
   

12. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ 
ซ้ือหุนของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร  

    

13. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 
ที่ธนาคารพาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 หรือที่ถือหุนเกินกวา 
รอยละ 10 ซ่ึงถูกกําหนดใหหักจากเงินกองทุน  

   

14. รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด    
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน    

1. เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล     
2. เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอยกวา 

เจาหนี้บุริมสิทธิ ผูฝากเงิน เจาหนี้สามัญ และผูถือตราสารทางการเงิน 
ที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ทันทีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบ) 

   

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน    
1. การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร

พาณิชย  
   

2. การถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขวกันระหวาง
ธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน 

   

3. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร
พาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่น 

   

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของ 
บริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชย 
ถือหุนไมเกินรอยละ 10 หรือที่ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ซ่ึงถูกกําหนด 
ใหหักออกจากเงินกองทุน 

   

5. รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด    
เงินกองทุนชั้นที่ 2    

1. เงินที่ไดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล     
2. เงินที่ไดรับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอยกวาเจาหนี้

บุริมสิทธิ ผูฝากเงินและเจาหนี้สามัญ (ทันทีที่ธนาคารแหงประเทศไทย
เห็นชอบ) 

 
 
 

  

                                                                                                                                                                       
2 ใหหมายรวมถึงผลสุทธิที่เปนขาดทุนซึง่เกิดจากการคํานวณหามูลคาสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดให
ปรับปรุงกับกําไรสะสม เชน รายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานเฉพาะ
สวนที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหตองปรับปรุงกับกําไรสะสม และรายการปรับปรุงขอผิดพลาดทางการบัญชี เปนตน 
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รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
การลดการนับเงินที่ไดรับจากการออกตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ลงรอยละ 20 ตอปในชวง 5 ปสุดทาย (นับทันทีที่ครบกําหนด) 

 

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

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2    
1. การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร

พาณิชย  
   

2. การถือตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขวกันระหวาง
ธนาคารพาณิชยกับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน 

   

3. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนอื่น 

   

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัท
ที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารพาณิชยถือหุน 
ไมเกินรอยละ 10 หรือที่ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ซ่ึงถูกกําหนดใหหัก
ออกจากเงินกองทุน 

   

5. รายการอื่นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด    
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เอกสารแนบ 8 

บทเฉพาะกาลสําหรบัตราสารทางการเงนิที่ออกกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยที่มีตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนที่มีคุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑ Basel III ที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสาร
แนบ 6 ตองทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนดังกลาว โดยมีวิธีดังนี ้

1. การทยอยลดนับแบบรวมทุก Lot (Aggregate cap) ไมใชรายตราสาร 

 กําหนดใหฐานที่ใชในการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนของ 
ตราสารแตละประเภท (Base) เทากับผลรวมของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนในแตละช้ัน 
ที่มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑใหม ไดแก (1) ยอดรวมของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที ่1 (Additional tier 1) และ (2) ยอดรวมของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 
(Additional tier 2) ณ วันที ่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% นั่นคือ 80% ในป 2557 และ 70% ในป 2558 
ตามลําดับ 

ทั้งนี้ ในระหวางชวงการทยอยลดนับหากธนาคารพาณิชยมีการไถถอนตราสารทางการเงิน 
ที่นับเปนเงินกองทุนดังกลาวหรือทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตามวิธี
เสนตรงในชวง 5 ปสุดทายกอนครบกําหนด (Amortisation) ฐานในการคํานวณ Cap ในแตละปของ
ธนาคารพาณิชยจะไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด เนื่องจากฐานดังกลาวไดถูกกําหนดใหคงที่ตลอด
ระยะเวลาการทยอยลดนับ แตธนาคารพาณิชยสามารถนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
รายการอ่ืนที่ยังไมถูกไถถอนเพ่ิมขึ้นไดตามจํานวนเงินที่สามารถนับเปนเงินกองทุนไดตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยเมื่อรวมตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่คงเหลืออยู 
รวมกันแลวตองไมเกินกวาเพดานในการทยอยลดนับที่กําหนดไวในแตละป 

ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชยออกในชวงเวลาตาง ๆ (กอน 
วันที ่1 มกราคม 2556) และมีคุณสมบัติของตราสารที่แตกตางกันจะมีผลตอการนับเปนเงินกองทุน 
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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1. ตราสารทางการเงินที่ออกต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
ตองลดนับหรือทยอยลดนับดังตอไปนี ้

(1) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภทที่มีคณุสมบัติครบตามที่
กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับนี ้แตยกเวนคุณสมบัติเรื่อง 
การรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชยเมื่อธนาคารพาณิชยนั้นไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได 
(Non-viability loss absorption) ตามที่ระบุในคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ขอ 10.2 ตามเอกสารแนบ 5 และคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 
ช้ันที่ 2 ขอ 11 ตามเอกสารแนบ 6 ใหธนาคารพาณิชยนั้นทยอยลดนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุน
ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

(2) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภทที่มีคณุสมบัติไมครบ ธนาคาร
พาณิชยจะไมสามารถนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนทั้งจํานวนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556  
เปนตนไป และตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่เขาขายตามขอนี้จะไมถูกนํามารวมเปนฐาน 
ในการคํานวณการทยอยลดนับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

2. ตราสารทางการเงินที่ออกกอนวันที่ 1 มีนาคม 2555 ตองลดนับหรือทยอยลดนับ
ดังตอไปนี้ 

(1) สําหรับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภทที่มีเง่ือนไขที่เปน
แรงจูงใจใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด (Incentive to redeem) เชน มีการปรับเพ่ิมอัตรา
ผลตอบแทนทีสู่งขึ้น (Step-up) ใหธนาคารพาณิชยที่มีตราสารทางการเงินดังกลาวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตอไปนี้   

(1.1) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถถอนกอนกําหนด  
กอนวันที่ 1 มนีาคม 2555 หากเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนไดแตธนาคารพาณิชย 
ไมไถถอน ใหธนาคารพาณิชยทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนดังกลาวนั้นต้ังแต 
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป  

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

(1.3) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถถอนกอนกําหนด 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนไดแต 
ธนาคารพาณิชยไมไถถอน ธนาคารพาณิชยจะไมสามารถนบัตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนทั้งจํานวน
ต้ังแตวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนดไดเปนตนไป โดยในชวงกอนถึงวันที่ธนาคาร
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พาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนดนั้น ใหธนาคารพาณิชยทยอยลดนับตราสารดังกลาวเปน
เงินกองทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันกอนวันที่ธนาคารพาณิชยมีสิทธิที่จะไถถอนกอน
กําหนดนั้น 

(2) ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนทุกประเภททีไ่มมเีง่ือนไขที่เปนแรงจูงใจ
ใหธนาคารพาณิชยไถถอนกอนกําหนด เชน ไมมีการปรบัเพ่ิมอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น (No step-up)  
แตมีคุณสมบัติอ่ืนของตราสารไมครบตามทีก่ําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ใหธนาคาร
พาณิชยนั้นทยอยลดนับตราสารดังกลาวเปนเงินกองทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

ทั้งนีส้ามารถสรุปผลของการนับตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนตามชวงเวลา
ที่ออกตราสารดังกลาวสรุปไดดังนี ้

ชวงเวลาในการออกตราสารทาง
การเงินที่นับเปนเงินกองทุนได 

คุณสมบัติของตราสาร ผลของการนับเปนเงินกองทุน 

1. ตราสารทางการเงินที่ออกตั้งแตวันที่      
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ Basel III1 นับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 56 
เปนตนไป 

 มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ     
Basel III1 

ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนไดตัง้แตวันที่    
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

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

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ Basel III1 นับเปนเงินกองทุนไดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 56 
เปนตนไป 

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

ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที่      
1 ม.ค. 56 เปนตนไป* 

 มีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ      
Basel III1 

ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนไดตัง้แตวันที่    
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

3. ตราสารทางการเงินที่ออกกอนวันที่        
1 มีนาคม 2555 

3.1 มี step-up   

  

 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถถอนกอนกําหนด
ไดกอนวันที่ 1 มี.ค. 55 

ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที่      
1 ม.ค. 56 เปนตนไป* 

  

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

ไมสามารถนับเปนเงินกองทุนไดตัง้แตวันที่    
1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

  

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

ใหทยอยลดนับเปนเงินกองทุนตั้งแตวันที่      
1 ม.ค. 56  และไมสามารถนับเปนเงินกองทุน
ไดทั้งจํานวนหลังจากวันที่มีสิทธิไถถอนไดกอน
กําหนดเปนตนไป* 

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

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

                                                        
1 หมายถึง คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 5 และเอกสารแนบ 6 ของประกาศฉบับนี้ 
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ตัวอยางวิธีการทยอยลดนับตราสารทางการเงนิทีน่ับเปนเงนิกองทุนทีมี่คุณสมบัติไม
ครบตามเกณฑ Basel III ซึ่งจะมีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 56 เปนตนไป 

สมมติฐาน:   ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง มีตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนได
ประเภทเดียวคือ ตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 3 ตราสาร โดยมีชวง
ระยะเวลาที่ออกตราสารและคุณสมบัติดังตอไปนี ้

1. ตราสารที่ออกกอนวันที ่1 มีนาคม 2555 

 ตราสารที่ 1 เปนตราสารที่มคีุณสมบัติไมครบตามเกณฑ 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. ตราสารที่ออกหลังวันที ่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 (เปนตราสารทางการเงินทีน่ับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ตองทยอยลด
นับรอยละ 20 ใน 5 ปสุดทายกอนสิ้นสุดอายุสัญญา) มแีนวทางในการทยอยลดนับดังตารางตอไปนี ้
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ตราสาร 
นับเปน

เงินกองทุน 
(ลานบาท) 

ปที่
ออก 

ปที่
สิ้นสุด 

วันที่ ธพ. 
มีสิทธิที่จะ

ไถถอน 
วิธีลดนับ 

จํานวนที่สามารถนับเปนเงินกองทุนไดในแตละป (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 

มูลคาของตราสารทางการเงินที่นํามาพิจารณานับเปนเงินกองทุนในแตละป (บาท) 

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

นับเปนเงินกองทุนได เนื่องจากคุณสมบัติไม
ผานเกณฑ) 

100 100 - - - - - - - - 

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

นับเปนเงินกองทุนได เนื่องจากคุณสมบัติไม
ผานเกณฑ) 

100 100 100 100 100 100 100 - - - 

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

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

Cap ในการนับเปนเงินกองทุนไดตามหลักเกณฑที่ ธนาคารแหงประเทศไทย กําหนด (คํานวณจากฐาน 300 ลาน
บาท) 

270 240 210 180 150 120 90 60 30 - 

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

*หมายเหตุ:  ธนาคารพาณิชยสามารถพิจารณาจดัสรรมูลคาของตราสารทางการเงนิแตละตัวที่จะนับเปนเงินกองทุนไดตามที่ธนาคารพาณิชยเห็นสมควร โดยผลรวมของมูลคาที่นับเปน
เงินกองทุนไดนั้นตองไมเกิน Cap ในการนับเปนเงินกองทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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เอกสารแนบ 9 

 บทเฉพาะกาล : เรื่อง วิธีการนับ (หัก) รายการอ่ืนของสวนของเจาของเขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 

รายการ 
การนับ (หัก) รายการที่ถือเปนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น1 (Other comprehensive income) 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา 
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย* 

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 ตองเปนมูลคาสุทธิหลังหักภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการดังกลาวแลว 
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บทเฉพาะกาล : เรื่อง วิธีการหักเงินกองทุนสําหรับรายการใหมทีก่ําหนดใหหักเพ่ิมเติม 

รายการ 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 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 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
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 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

3. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงิน
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน2 กรณทีี่ธนาคาร
พาณิชยถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทนั้น* 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
คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของประเภทเงิน
ลงทุน 

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

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

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

- 

                                                            
2 ยกเวนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ตองจัดทํางบการเงินรวมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบนัการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

4. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงิน
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน2 กรณีที่ธนาคาร
พาณิชยถือหุนเกินกวารอยละ 10 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น* 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
มูลคาเงินลงทนุที่ตอง
หัก 
- หักจาก Common 
equity tier 1 ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งนี้ หากน้ําหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชน้ําหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งนี้ หากน้ําหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชน้ําหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

รอยละ 40 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งนี้ หากน้ําหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชน้ําหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก 
 - คํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือ
คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานตลาดตามประกาศ 
Market risk ตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 
ทั้งนี้ หากน้ําหนักความ
เสี่ยงตามประกาศ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 
250 ใหใชน้ําหนักความ
เสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 

- 
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

5. เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน     
ที่นับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 และ  
ตราสารทางการเงินที่นับเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 2 ของบริษัท        
ที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน2 กรณีที่ธนาคารพาณิชย
ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของแตละบริษัทนั้น* 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
มูลคาเงินลงทนุที่ตอง
หัก 
- หักจาก Additional 
tier 1/ Tier 2 ตาม
ประเภทเงินลงทุน 

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

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

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

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

- 

* หมายเหต:ุ สําหรบัการคํานวณเงินกองทุนของรายการดังกลาวขางตนนัน้ มูลคาของรายการดงักลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง มิไดคงที่ในแตละวันหรือทุกวันสิน้เดือน       
ที่รายงาน ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงตองคํานวณหามูลคาที่ตองนํามาหักออกจากเงินกองทุนใหมในทุกๆ ครั้งทีท่ําการคํานวณอัตราสวนเงนิกองทุน 
 


