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เอกสารแนบ 1 

หลักเกณฑการนับสินทรัพยที่สาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศตองดํารงไวในประเทศไทย 
หรือมีหลักทรพัยในตางประเทศเปนเงนิกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

1. การดํารงสนิทรัพยของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตามมาตรา 32  
แหงพระราชบญัญัติธรุกิจสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 

 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย 
ในประเทศไทย ตองดํารงสินทรัพยไวในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพยในตางประเทศเปนมูลคาไมตํ่ากวา  
125 ลานบาท หรือตามที่กําหนดในใบอนุญาตการเปดสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศแลวแต 
จํานวนใดจะสูงกวา 

 สินทรัพยที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองดํารงไวตามวรรคหนึ่ง มีดังนี ้

 1.1 เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย หลกัทรัพยรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแหง
ประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และตราสารแสดงสิทธิ 
ในหนี้ที่ออกโดยสถาบันคุมครองเงินฝาก 

 1.2 หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสทิธิในหนี ้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือ 
ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ีย 

 1.3 หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่ออกโดยองคการของรัฐหรือ 
รัฐวิสาหกิจทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นตามเอกสารแนบ 1.1 หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากธนาคารแหงประเทศไทย 

 1.4 เงินฝากทีส่ถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือรัฐวิสาหกจิอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 1.5 หนวยลงทนุที่มีการนําเงินที่ไดจากการออกหนวยลงทุนนั้นไปลงทุนในสินทรัพย 
ตามขอ 1.1 ถงึ 1.4 

 1.6 อสังหาริมทรัพย หรือสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชเปนสถานทีส่ําหรับ 
การประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก หรือเพ่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานและลูกจาง โดยหักคาเสื่อมราคา 
หรือตัดจําหนายตามอายุสิทธิการเชา ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยให 
ถือเปนสินทรัพยที่ดํารงไดไมเกินรอยละ 20 ของสินทรัพยที่ตองดํารง 

 ในการดํารงสินทรัพยขางตน สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองปฏิบัติตามวิธีการ
และเง่ือนไขดังตอไปนี้  

 สินทรัพยที่ดํารงจะตองปราศจากภาระผูกพัน  
 สินทรัพยที่ดํารงตองเปนสวนหนึ่งตางหากจากสินทรัพยสภาพคลองซึ่งตองดํารงไว

ตามมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  



 1/2  

 

  ฝนสป12-งท20001-25580508       

 สินทรัพยที่สามารถนับเปนเงินกองทุนไดนั้น สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
ตองถือครองสินทรัพยดังกลาวไวไมนอยกวา 3 เดือน นับจากวันทีจ่ดแจงสินทรัพยเปนเงินกองทุน  
ยกเวนกรณีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย   

2. การคํานวณมูลคาของสนิทรัพยในวนัที่มีการจดแจงเปนเงนิกองทนุ 

 2.1 สินทรัพยตามขอ 1.1 ถงึ 1.3 และ 1.5 ในวันที่มีการจดแจงสินทรัพยใหคํานวณ 
มูลคาสินทรัพยโดยถือตามมูลคายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือราคาทุนที่ไดซื้อมา 
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา หากไมสามารถหามูลคายุติธรรมไดใหใชราคาทุนที่ไดซื้อมาและใหมีการ 
ตีราคาสินทรัพยดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชีที่ใชอยู ณ วันสิ้นงวดการบัญชี (6 เดือน) ดวย    

   ทั้งนี ้ในการคาํนวณมูลคาของหนวยลงทุนตามขอ 1.5 ใหหักสวนของสินทรัพย 
ที่ไมใชสินทรัพยตามขอ 1.1 ถึง ขอ 1.4 ซึ่งกองทุนนั้นถืออยูออก   

 2.2 สินทรัพยตามขอ 1.6 ในวันที่มีการจดแจงสินทรัพยใหคํานวณมูลคาสินทรัพยโดย 
ถือตามราคาทุนที่ซื้อมาหักคาเสื่อมราคาและคาเผื่อการดอยคา เทียบกับมูลคายุติธรรม แลวแตจํานวนใด
จะตํ่ากวา หากไมสามารถหามูลคายุติธรรมไดใหใชราคาทนุตามที่ซื้อมาหักคาเสื่อมราคาและคาเผื่อ 
การดอยคา และใหพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวทุกสิ้นงวดการบัญชี (6 เดือน) โดยให 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ  

3. การตีราคาของสนิทรพัยที่จดแจงเปนเงินกองทุนทุกสิ้นงวดการบญัชี (6 เดือน) 

 3.1 ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตีราคาสินทรัพยทุกสิ้นงวดการบัญชี  
(6 เดือน) ทั้งกรณีสินทรัพยเปนสกุลเงินบาทและสกลุเงินตราตางประเทศ โดยใหตีราคาตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่ใชอยู ณ วันสิ้นงวดการบัญชีนั้น ๆ   

 3.2 กรณีสินทรัพยสกุลเงินตราตางประเทศที่บันทึกบัญชีเปนเงินตราตางประเทศ  
ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาททุกสิ้นงวดการบัญชี (6 เดือน) โดยใช 
อัตราแลกเปลีย่นตามที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการ 
บันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทําแบบรายงาน และใหรับรูผลกําไร (ขาดทุน) จาก
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนในงวดการบัญชีนั้นทันที เวนแตกรณีที่ไดทําสญัญาขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาเอาไวเต็มจํานวน ใหบันทึกบัญชีดวยอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่กําหนดไวใน
สัญญาดังกลาว  

 ทั้งนี ้หากสินทรัพยหรือหลักทรัพยที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองดํารง 
ตามที่กําหนดไวในขอ 1 ณ วันสิ้นงวดการบัญชี (6 เดือน) มีมูลคาลดลงตํ่ากวา 125 ลานบาท หรือ 
ตํ่ากวาที่กําหนดในใบอนุญาตการเปดสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ แลวแตจํานวนใดจะ 
สูงกวา ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศชดเชยสินทรัพยใหเปนไปตามที่กําหนดในใบอนุญาต
หรือไมตํ่ากวา 125 ลานบาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ภายใน 7 วันทําการนับจากวันสิ้นงวด 
การบัญชี (6 เดือน) 
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4. แหลงที่มาของเงนิทนุในการจัดหาสินทรัพยที่ตองดาํรง  

 สินทรัพยหรือหลักทรัพยทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองดํารงไวตามขอ 1  
ตองจัดหาดวยเงินทุนตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งม ี
รายละเอียด ดังนี ้

 4.1 เงินที่นําเขามาจากสํานักงานใหญและหรือสาขาอ่ืนของธนาคารพาณิชย 
ตางประเทศซึ่งต้ังอยูนอกประเทศไทยไมวาจะอยูในรูปเงินทุนหรือเงินกูยืม ทั้งนี้ เงินกูยมืตองเปน 
เงินกูยืมที่ไมสามารถเรียกคืนกอน 5 ป หรือ 

 4.2 เงินสํารองตาง ๆ แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและ 
เงินสํารองเพ่ือการชําระหนี้ หรือ 

 4.3 เงินกําไรสทุธิแตละรอบปบัญชีของสาขา หลังจากหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นใน 
ทุกรอบปบัญชีแลว และใหรวมถึงเงินกําไรที่ไดโอนไปเปนสวนของสํานักงานใหญในทางบัญชีแลว 
แตยังไมไดจําหนายออกนอกราชอาณาจักร   

 ทั้งนี้ สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่มีบัญชีระหวางกันกับสํานักงานใหญ 
หรือสาขาอ่ืนที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทแม1 หรือบริษัทลูก2 จะตองมีดุลเปนลูกหนี้สทุธิ  
ในเวลาใดเวลาหนึ่งไมนอยกวาสินทรัพยที่ตองดํารงตามขอ 1 โดยการคาํนวณหาดุลเปนลูกหนี้สุทธินัน้ 
ใหนํายอดที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศเปนลูกหนี้สํานักงานใหญหรือสาขาอ่ืนที่เปน 
นิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทแม หรือบรษิัทลูก ดังกลาวมาหักดวย (1) ยอดที่สาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศนั้นเปนเจาหนี้สํานักงานใหญและสาขาอ่ืนที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน หรือบริษัทแม  
หรือบริษัทลูกดังกลาว (ยอดสุทธิบัญชีระหวางกัน) และ (2) ผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 
ประจํางวดการบัญชี (6 เดือน) 

5. การแปลงคาและการดาํเนินการเม่ือมูลคาของเงนิทุนนําเขาทีเ่ปนสกุลเงนิตางประเทศ
เปลีย่นแปลง 

 5.1 ในกรณีทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศบันทึกบัญชีเงินทุนนําเขาเปน 
เงินตราตางประเทศ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนอางอิง ณ วันสิ้นงวด ตามที่ระบุในขอ 3.2 เชนเดียวกับสินทรัพยสกุลเงินตราตางประเทศ 

 5.2 ในกรณีทีมู่ลคาของเงินทุนนําเขาเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแปลงคาเงินทุนนําเขา 
ที่เปนสกุลเงินตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนาํเงินทุนเขา เทียบกับมูลคาเงินทุนนําเขา 
ที่แปลงคาดวยอัตราแลกเปลีย่น ณ วันที่รายงาน ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศปฏิบัติ ดังนี ้

                                                                
1
 ในประกาศฉบับนี้ “บริษัทแม” หมายความวา นิติบุคคลที่เปนเจาของหรือถือหุนในธนาคารพาณิชยตางประเทศตั้งแตรอยละ 50  

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดและที่ปรากฏในรายงานประจําปของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้น โดยใหนับบรษิัทแมของ
สํานักงานใหญเพียงชั้นเดียว และใหนับรวมเฉพาะบริษัทแมทีอ่ยูตางประเทศ 
2  ในประกาศฉบับนี้ “บริษัทลูก” หมายความวา นิติบุคคลที่ธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดและที่ปรากฏในรายงานประจําปของธนาคารตางประเทศนั้น โดยใหนับบริษัทลูกของสํานักงานใหญเพียงชั้นเดียว และใหนับรวม
เฉพาะบรษิัทลูกที่อยูตางประเทศ 
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  (1) กรณทีี่แปลงคาแลวมูลคาของเงินทุนนําเขาเพ่ิมขึ้น หามมิใหสาขาของธนาคาร
พาณิชยตางประเทศสงออกมูลคาที่เพ่ิมขึน้จากการแปลงคานั้นใหสํานักงานใหญ แตใหคงไวใน 
ประเทศไทยเพ่ือประโยชนในการประกอบธุรกิจตอไป และไมใหนําไปชดเชยผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน  

  (2) กรณทีี่แปลงคาแลวมีมลูคาของเงินทุนนําเขาลดลง ใหสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศหักมูลคาทีล่ดลงดังกลาวออกจากผลกําไรหรอืบวกรวมกับผลขาดทุนสุทธิประจําป  
หากผลลัพธที่ไดเปนยอดขาดทุน สํานักงานใหญตองสงเงินเขามาชดเชยผลขาดทุนนั้นทั้งจํานวน 
หากตองการรักษาระดับเงินกองทุนใหคงเดิม  

  ทั้งนี้ ตัวอยางการพิจารณาจํานวนเงินที่สํานักงานใหญตองนําเงินเขามาชดเชย 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1.2 และหลักเกณฑที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองปฏิบัติ 
สําหรับกรณีสงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1.3 

6. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระดับเงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ 

 6.1 การเพิ่มขึน้ของเงินกองทุน 

   เงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะเพ่ิมขึ้น เมื่อสาขาของ 
ธนาคารพาณิชยตางประเทศมีเงินทุนนําเขาและนําเงินทุนนําเขาดังกลาวมาดํารงสินทรัพยตามขอ 1  
และนํามาจดแจงเปนสินทรัพยตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5.4 ของประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ดี หากมูลคาสินทรพัยเพ่ิมขึ้น 
จากการตีราคาหรือการแปลงคา จะไมถือวาเงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
เพ่ิมขึ้น เวนแตกรณีดังตอไปนี้  

   (1) สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีเงินทุนนําเขาทีถ่ือในรูปเงินตรา
ตางประเทศแลวมีมูลคาเพ่ิมขึ้นจากการแปลงคา หรือ  

   (2) มีเงินทุนนาํเขารองรับแลว หรือ  

   (3) นําเงินทุนตามขอ 4 เขามาเพ่ิมเทากับมูลคาสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคา 
หรือการแปลงคา โดยตองยื่นเอกสารและหลักฐาน ตามขอ ก ของเอกสารแนบ 5 ใหครบถวนและ 
ถูกตองดวย 

6.2 การลดลงของเงินกองทุน 

    เงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะลดลงไดจากกรณ ี
ดังตอไปนี้  

  (1) สินทรัพยทีดํ่ารงตามมาตรา 32 มีจํานวนลดลง หรือ 

  (2) มูลคาของสินทรัพยลดลงเนื่องจากการตีราคาหรือการแปลงคา หรือ 

  (3) เงินทุนนําเขาตามขอ 4 ลดลงเนื่องจากการแปลงคา หรอื 

  (4) มีผลการดําเนินงานขาดทุนและยังไมไดมีการชดเชยจากสํานักงานใหญ หรือ 
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  (5) ดุลบัญชีระหวางกันที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศเปนเจาหนี ้
สํานักงานใหญหรือสาขาอ่ืนที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแมและบริษัทลูก หรือ 

  (6) กรณีอ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

   ดังนั้น หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศยังตองการรักษาระดับเงินกองทุน
ไมใหลดลงตามเหตุที่กลาวมาขางตน ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําสินทรัพยตามขอ 1 
หรือเงินทุนตามขอ 4 เขามาขอจดแจงเพ่ิมใหมีมลูคาไมตํ่ากวาที่กําหนดดังกลาวภายใน 7 วันทําการ 
นับจากวันสิ้นงวดการบัญชี (6 เดือน) ทั้งนี้ ใหชดเชยผลการลดลงของเงินกองทุนที่เกิดจากผลการ
ดําเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเบ้ืองตนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศกอน เมื่องบการเงิน
ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลวใหปรบัการชดเชยผลขาดทุนใหถูกตองในทันทีทีท่ําได 

นอกจากนี้ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศแสดงสาเหตุการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
ของเงินกองทุนหรือเงินทุนนําเขาสุทธิที่ใชในการดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32 ในกรณตีาง ๆ  
แยกจากกันโดยชัดเจนไวในหนังสือขอจดแจงสินทรัพยเปนเงินกองทุน (กรณีการขอจดแจงเพ่ิมหรือ 
ขอจดแจงลดสนิทรัพยตามมาตรา 32 เปนเงินกองทุน) และแสดงมูลคาเงินกองทุนตามกฎหมายและ
เงินทุนนําเขาสุทธิที่ใชในการดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32 ในรายงาน ธพ. 1.2 และตามที่กําหนด 
ในระบบบริหารขอมูล (Data Management System หรือ DMS) 
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เอกสารแนบ 1.1  

รายชื่อรัฐวสิาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ในกรณีนี้ รัฐวิสาหกิจ1 ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ใหหมายถึง รัฐวิสาหกิจตามรายช่ือดังตอไปนี ้

1. รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงนิ 

 1.1  ธนาคารออมสิน 
 1.2  ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 1.3  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 1.4  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
 1.6  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
 1.7  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 1.8  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

2.  รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงนิ 

 2.1 จัดตั้งโดยพระราชบญัญตัิ 
1) การไฟฟานครหลวง 
2) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
3) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
4) การรถไฟแหงประเทศไทย 
5) การทาเรือแหงประเทศไทย 
6) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
7) การประปานครหลวง 
8) การประปาสวนภูมิภาค 
9) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
10) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
11) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
12) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
13) องคการเภสัชกรรม 
14) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
15) องคการสะพานปลา 
16) การกีฬาแหงประเทศไทย 
17) องคการจัดการน้ําเสีย 

 

                                                                
1 ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศอางอิงรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงลาสดุไดจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(http://www.sepo.go.th) 
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2.2 จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 

1) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2) สถาบันการบินพลเรือน 
3) องคการสวนพฤษศาสตร 
4) องคการอุตสาหกรรมปาไม 
5) องคการสวนยาง 
6) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
7) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
8) องคการคลังสินคา 
9) องคการตลาด 
10) องคการสวนสัตว 
11) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

 2.3 จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัต ิ

1) การเคหะแหงชาติ 
2) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 2.4 จัดตั้งโดยระเบยีบหรือขอบังคับ 

1) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
2) องคการสุรา กรมสรรพสามิต 
3) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
4) โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
5) สํานักงานธนานุเคราะห 
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เอกสารแนบ 1.2 

ตัวอยางการพจิารณาจาํนวนเงนิทีส่ํานักงานใหญตองนาํเงนิเขามาชดเชย 

 กรณีที่ 1 
 1.  ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน    100 ลานบาท 
 2.  มลูคาที่เพ่ิมขึ้นจากการแปลงคาเงินทุน ณ วันนําเขา   50 ลานบาท 
 3.  สํานักงานใหญตองนําเงินเขามาชดเชย   100 ลานบาท 

     (เนื่องจากมลูคาเพ่ิมขึ้นจากการแปลงคาฯ ไมสามารถนาํมาชดเชยผลขาดทุนฯ  
แตสามารถนํามาจดแจงเพ่ิมเปนสินทรัพยตามมาตรา 32 ได) 

 กรณีที่ 2  
 1.  ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 100 ลานบาท 
 2.  มลูคาทีล่ดลงจากการแปลงคาเงินทุน ณ วันนําเขา   50 ลานบาท 
 3.  สํานักงานใหญตองนําเงินเขามาชดเชยเพ่ือใหเงินกองทุนเทาเดิม  150  ลานบาท 

 กรณีที่ 3 
 1.  ผลกําไรจากการดําเนินงาน 100 ลานบาท 
 2.  มลูคาทีล่ดลงจากการแปลงคาเงินทุน ณ วันนําเขา   50 ลานบาท 

 3.  สํานักงานใหญไมตองนําเงินเขามาชดเชยผลขาดทุนเนือ่งจากสามารถนําผลกําไร 
จากการดําเนินงานมาชดเชยแทนไดเพ่ือใหเงินกองทุนเทาเดิม  

 กรณีที่ 4 
 1.  ผลกําไรจากการดําเนินงาน 100 ลานบาท 
 2.  มลูคาที่เพ่ิมขึ้นจากการแปลงคาเงินทุน  ณ วันนําเขา 50 ลานบาท 

 3.  หามไมใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศสงออกมูลคาที่เพ่ิมขึน้จากการแปลงคา
เงินทุนนําเขา 

ทั้งนี้ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ แสดงมูลคาการเพ่ิม (ลด) จากการแปลงคาฯ 
ของเงินทุน ณ วันนําเขา และมูลคาของสินทรัพยมาตรา 32 ตามที่กําหนดในระบบบริหารขอมูล (Data 
Management System หรือ DMS) 

 

 

 

 

 

 



1/9 

 

  ฝนสป12-งท20001-25580508       

เอกสารแนบ 1.3 

หลักเกณฑการสงเงินกําไรของสาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศออกไปใหสํานกังานใหญ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศสามารถสงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญไดโดยมิตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยกอน โดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองปฏิบัติใหครบถวนตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

 1. สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะสงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญปหนึ่งได 
ไมเกิน 2 ครั้ง (กําไรของงวดการบัญชี 6 เดือน) และผลกําไรที่จะสงออกตองเปนผลกําไรอันเกิดจาก
การประกอบธุรกิจอยางแทจริงและไดผานการตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีแลว กรณีที่เปน
กําไรของงวดครึ่งปแรกของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่มีการตรวจสอบบัญชีปละครั้ง  
เงินกําไรที่สงออกจะตองผานการสอบทานของผูสอบบัญชี ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจะตองไมแสดงความเห็น
อยางมีเง่ือนไขในการรบัรองหรอืสอบทานงบการเงินนั้น 

 2. เงินกําไรที่สงออกจะตองเปนผลกําไรหลังจากที่ไดปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมาย
ครบถวนแลว เชน ไดกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยและภาระผูกพันตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกาํหนดไวครบถวน หรือไดกันเงินสํารองภาษีตาง ๆ รวมทั้งสํารองเงินภาษีการจําหนาย
กําไรไวครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 3.  สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่จะสงกําไรออกไปใหสํานักงานใหญหรือไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานใหญใหคงกําไรดังกลาวไวในประเทศไทยและนับเปนเงินกองทนุใหนํารายการ
ดังตอไปนี้มาปรับหรือหักกับยอดกําไรดังกลาวกอน 

 3.1 รายการปรับ 

  (1) ผลที่เกิดจากการเลือกใช  Fair Value Option (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)  

  (2) กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่กิดจากการวดัมูลคายุตธิรรมของธุรกรรมอนุพันธ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในคณุภาพเครดิตของธนาคารพาณิชยตางประเทศเอง (Debit 
Valuation Adjustment: DVA) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 วาดวยการ 
วัดมูลคายุตธิรรม โดยหากมีผลกําไรอนัเนือ่งมาจากธนาคารพาณชิยตางประเทศมีคณุภาพเครดิต
ลดลง (ความเสี่ยงทางดานเครดิตเพิ่มขึน้) ใหสาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศนําไปหักออก
จากยอดกําไรสุทธิแตละรอบปบัญชี แตหากมีผลขาดทนุอนัเนื่องมาจากธนาคารพาณิชย
ตางประเทศมีคุณภาพเครดติดีขึ้น (ความเสี่ยงทางดานเครดิตลดลง) ใหสาขาของธนาคารพาณชิย
ตางประเทศนาํไปบวกกลับเขายอดกําไรสทุธิแตละรอบปบัญช ี
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3.2 รายการหัก 

  (1) กําไรจากการทําธุรกรรม Securitisation  

  (2) ยอดสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred tax asset: DTA)2  
ที่เกิดจากรายการดังตอไปนี ้

- ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน (Unused tax losses 
carryforward) 

- ผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สิน 
ในงบดุลกับฐานภาษี หรือผลแตกตางช่ัวคราวในกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี (Temporary 
differences) 

- เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชประโยชน (Unused tax credit carryforward) 

 ทั้งนี้ ในการสงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
แจงฝายกํากับสถาบนัการเงนิ ธนาคารแหงประเทศไทย ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน 
กอนที่จะสงเงนิกําไรออก และใหสงเอกสารหลักฐานการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว มายัง
ธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 7 วัน นับแตวันที่สงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญ โดยหาก
ธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบพบการปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด นอกจากสาขา
ของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองแกไขใหถูกตองแลว กอนจะสงกําไรออกในครั้งตอไป ใหสาขา
ของธนาคารพาณิชยตางประเทศยื่นขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยกอนสงกําไรออก พรอมทั้ง 
ยื่นเอกสารหลกัฐานตามที่กําหนดขางตนทุกครั้ง ทั้งนี้ จนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะแจง
เปลี่ยนแปลงวิธีการสงเงินกําไรออกของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นตอไป 

 สําหรับสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนไดครบถวน และประสงคจะขอสงเงินกําไรออกไปใหสํานักงานใหญ จะตองมีหนงัสือขออนุญาต
ในเรื่องดังกลาวไปใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณากอน 

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาเงินกําไรที่จะนําสงออกไปใหสํานักงานใหญโดยไมนับเปนเงินกองทุน 
ในประเทศไทยนั้น สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองคํานึงถึงการดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนสวนเพ่ิมซึ่งประกอบดวย (1) อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนสวนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) และ (2) อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนสวนเพ่ิมในชวง
เศรษฐกิจขาขึน้เพ่ือรองรับในชวงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical Buffer) ตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกาํหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชยดวย ซึ่งหากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพ่ิม
ตํ่ากวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด จะตองนํากําไรสุทธิมานับเปนเงินทุนนําเขาสุทธิ โดยดํารง
สินทรัพยตามมาตรา 32 เพ่ือใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีอัตราสวนเงินกองทุนที่สูงขึ้น
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวย 

                                                                
2
 ทั้งนี้ ตองเปนมูลคาสินทรัพยสุทธิภายหลังหักกลบดวยหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred tax liability: DTL) ที่เกี่ยวของแลว 
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เอกสารแนบ 2 

รายการปรับเงินทุนนําเขาสทุธิที่เกิดขึ้นจากการเลือกใชวิธี Fair Value Option (FVO)  
ตามมาตรฐานการบัญชี วาดวยการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงนิ 

ผลลัพธของเงินนําเขาจากสํานักงานใหญหรอืสาขาอ่ืนในตางประเทศตามขอ 5.3.1 (2)  
ของประกาศฉบับนี้ (เงินทุนนําเขาสุทธิ) ตองพิจารณารายการปรับที่เกิดจากการเลือกใชวิธี Fair 
Value Option (FVO) ตามมาตรฐานการบัญชี วาดวยการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
(หรือ International Accounting Standard 39 Financial Instruments: Recognition and 
Measurement หรือที่แกไขเพ่ิมเติม) สําหรับกรณีที่เกิดขึน้จากสาเหตุดังนี ้ 

1. กรณีมีผลกําไรที่เกิดขึน้จากการเลือกใช FVO เนื่องจาก 

1.1 การลดลงของมูลคายุติธรรมของตราสารที่นับเปนหนี้สินทางการเงิน เนื่องจาก 
ตราสารที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศออกนั้นมีความเสี่ยงดานเครดิต (Credit spread)  
เพ่ิมขึ้น หรือไมสามารถวัดมลูคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ หรือ 

1.2 การเพ่ิมขึน้ของมูลคายุติธรรมทีไ่มสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 
ของเงินใหสินเช่ือหรือตราสารที่เปนสินทรัพยทางการเงิน 

ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศปฏิบัติ ดังนี ้

   ก. กรณีทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
ในงวดบัญชีนั้น  

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศไดนําผลกําไรจากการดําเนินงาน
ดังกลาวมานับเปนเงินทุนนําเขาสุทธิแลว ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลกําไรที่เกิดขึน้ 
จากการเลือกใช FVO ไปหักออกจากเงินทุนนําเขาสุทธิทันท ี

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศยังไมไดนํากําไรจากการดําเนินงาน
ดังกลาวมานับเปนเงินทุนนําเขาสุทธิ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลกําไรที่เกิดขึ้น 
จากการเลือกใช FVO ไปหักออกจากกําไรจากการดําเนินงานในงวดบัญชีนั้นกอน 

   ข. กรณทีี่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 
ในงวดบัญชีนั้น 

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีกําไรสะสมที่ยังไมไดนับเปน 
เงินทุนนําเขาสุทธิ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช  
FVO ไปหักออกจากยอดกําไรสะสมนั้นกอน ในกรณทีี่ไมพอ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 
นําสวนทีเ่หลือไปหักออกจากเงินทุนนําเขาสุทธิทันท ี

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศไมมีกําไรสะสมที่ยังไมไดนับเปน 
เงินทุนนําเขาสุทธิ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช FVO  
ไปหักออกจากเงินทุนนําเขาสุทธิของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศทันท ี
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2. กรณีมีผลขาดทุนทีเ่กิดขึน้จากการเลือกใช FVO เนือ่งจาก 

2.1 การเพ่ิมขึน้ของมูลคายุติธรรมของตราสารที่เปนหนี้สนิทางการเงิน เนื่องจากตราสาร
ที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศออกนั้นมีความเสีย่งดานเครดิต (Credit spread) ลดลง หรือ 
ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ หรือ 

2.2 การลดลงของมูลคายุติธรรมที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 
ของเงินใหสินเช่ือหรือตราสารที่เปนสินทรัพยทางการเงิน 

ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศปฏิบัติ ดังนี ้

   ก. กรณีทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
ในงวดบัญชีนั้น 

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศไดนําผลกําไรจากการดําเนินงาน 
ดังกลาวมานับเปนเงินทุนนําเขาสุทธิแลว ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลขาดทุน 
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช FVO ไปบวกกลับเขาเงินทุนนําเขาสุทธิทันท ี

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศยังไมไดนํากําไรจากการดําเนินงาน
ดังกลาวมานับเปนเงินทุนนําเขาสุทธิ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลขาดทุนที่เกิดขึ้น 
จากการเลือกใช FVO ไปบวกกลับเขากําไรจากการดําเนินงานในงวดบัญชีนั้นกอน 

   ข. กรณทีี่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 
ในงวดบัญชีนั้น 

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีกําไรสะสมที่ยังไมไดนับเปน 
เงินทุนนําเขาสุทธิ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช 
FVO นั้น ไปบวกกลับเขากําไรสะสมนั้นกอน 

    - หากสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศไมมีกําไรสะสมที่ยังไมไดนับเปน 
เงินทุนนําเขาสุทธิ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนําผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช  
FVO ไปบวกกลับเขาเงินทุนนําเขาสุทธิของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศทันท ี
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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑสําหรับสาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศที่จะใชวิธบีนัทึกรายการดวยมูลคา 
ยุติธรรม (Fair Value Option: FVO) ตามมาตรฐานการบัญชี วาดวยการรับรูและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงนิ (IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement) 

สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศใดมีศักยภาพและความพรอมที่จะใชวิธี  
Fair Value Option ในการบันทึกบัญชีตาม IAS 39 ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้น 
แจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบภายใน 15 วันกอนวันเริ่มใชวิธี Fair Value Option โดย 
ขอใหสงหนังสอืพรอมเอกสารประกอบขั้นตํ่าตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมายังฝายกํากับ 
สถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ทัง้นี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาขอขอมูลหรือ
เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได โดยในการใชวิธี Fair Value Option ตาม IAS 39 ใหสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศพิจารณาจากหลักเกณฑขั้นตํ่า ดังนี้  

ก. หลักเกณฑที่สาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศตองพิจารณาเม่ือจะเลือกใช 
วิธี Fair Value Option 

 1.  สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ 
การใชวิธี Fair Value Option ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดอยางครบถวน โดยมีหลักการสําคัญ
สรุปได ดังนี ้

  1.1 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนด
รายการสินทรพัยทางการเงินใดหรือหนี้สินทางการเงินใดที่จะใชวิธี Fair Value Option ต้ังแตวันที ่
ไดรับมาและจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไมไดตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
นั้น ทั้งนี้ ตองเปนไปตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้    

   1.1.1 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะเลือกใชวิธี Fair Value 
Option เพ่ือลดความผันผวนในกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใชวิธีการบัญชีที่ตางกันระหวาง
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (Accounting mismatch) หรือ 

   1.1.2 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะเลือกใชวิธี Fair Value 
Option เพ่ือการบริหารและประเมินผลงานกลุมสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนซึ่งไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรโดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย หรือ 

   1.1.3 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะเลือกใชวิธี Fair Value 
Option สําหรบัตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง 

  1.2 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการใชวิธี  
Fair Value Option ภายใตหลักการที่กําหนดใน International Financial Reporting Standard 7 
(IFRS 7) หรือตามมาตรฐานการบัญชีไทยทีส่ภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาใหสอดคลองกับ IFRS 7 ตอไป  
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  1.3 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองศึกษาและจัดทําผลกระทบของ 
การใชวิธี Fair Value Option ตอมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทีส่าขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศเลือกใช ณ วันแรกที่วัดมูลคาดวยวิธี Fair Value Option ผลกําไร  
(ขาดทุน) ทีจ่ะกระทบตอกําไรสะสมและเงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 

  1.4 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองหารือผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ 
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นเพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับการใชวิธี Fair Value Option 

 2. กอนทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจะนําวิธี Fair Value Option มาใชกับ 
ตราสารทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงคใด สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และระบุการใชวิธี Fair Value Option ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว
อยางครบถวน รวมทั้งวิธีการบริหารความผันผวนของผลกําไร (ขาดทุน) ที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือใหมั่นใจวา 

 วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงเมื่อใชวิธี Fair Value Option  
สอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงโดยรวมซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารพาณิชย 

 วิธีการประเมินมูลคายุติธรรมทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนํามาใช 
ในการวัดมูลคาตราสารทางการเงินนั้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่กําหนดใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

 มูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงินนั้นเช่ือถือได 
 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศไดดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 

และควบคุมความเสี่ยง และวิธีการประเมินมูลคาที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ และ 
 คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ

ไดรับรายงานเกี่ยวกับการใชวิธี Fair Value Option และผลกระทบตอฐานะทางการเงินและ 
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม 

 นอกจากนี ้สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองจัดใหมีการบริหารความเสี่ยง 
จากการเลือกใชวิธี Fair Value Option ดังนี ้

  2.1 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของกับ 
การเลือกใชวิธี Fair Value Option สําหรบัตราสารทางการเงินทั้งสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารพาณิชย รวมทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเลือกใชวิธี Fair Value Option 
และวิธีการประเมินมูลคายุติธรรมสําหรับตราสารดังกลาวที่เปนลายลักษณอักษร และแจงให 
ผูที่เกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ  

  2.2 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองกําหนดขั้นตอนการอนุมัติการใช 
วิธี Fair Value Option สําหรับธุรกรรม หรือผลิตภัณฑใหมที่จะเกิดขึน้ รวมทั้งตองระบุลักษณะและ
ความเสี่ยงของธุรกรรม หรือผลิตภัณฑใหม เพ่ิมเติมในนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบผลิตภัณฑ 
(Product program) และการประเมินมูลคายุติธรรมที่ใชอยูเดิมดวย  
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  2.3 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองมีการตรวจสอบการใชวิธี  
Fair Value Option ใหเปนไปตามหลักเกณฑของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ และจัดใหม ี
การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองที่ใชประเมินมลูคายุติธรรมภายใตการใชวิธี Fair Value 
Option โดยควรกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบจําลองตามปกติ 
กระบวนการทดสอบความนาเช่ือถือรวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิภาพของแบบจําลอง และ 
การทํา Back testing เปนระยะ รวมทั้งการรายงานใหผูบริหารระดับสูงทราบ   

  2.4 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศควรมีการสอบทานความเหมาะสม 
ในการใชวิธี Fair Value Option โดยผูตรวจสอบภายใน (Internal audit) เปนระยะ โดยควร 
ครอบคลุมถึงการสอบทานนโยบายการบัญชีใหเปนไปตามขอกําหนดของ IAS 39 และการทดสอบ 
เฉพาะรายการใหทราบถึงการปฏิบัติจริงตามนโยบายดวย 

 3.  สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองไมใชวิธี Fair Value Option กับ 
ตราสารทางการเงินที่ไมสามารถประเมินมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ  

  3.1 ความนาเช่ือถือของมูลคายุติธรรมจะพิจารณาจากการมีราคาตลาด หรือการใช
เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมที่เช่ือถือได ในกรณีทีใ่ชราคาตลาดสําหรับตราสารทางการเงินนั้น 
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองพิจารณาถึงสภาพคลองของตลาดดวย และราคาตลาด
ดังกลาวตองเปนราคาที่สามารถซื้อขายไดจริง สวนการใชแบบจําลองในการประเมินมูลคายุติธรรม 
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองพิจารณาวาแบบจําลองที่ใชในการประเมินมูลคานั้นม ี
ความเหมาะสมและอางอิงขอมูลจากตลาดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกรรมอนุพันธ รวมถึงตองมีการพิจารณาถึงหลัก 
ความระมัดระวัง (conservative) ในการประเมินมูลคาดวย โดยตองมีการตรวจสอบความถูกตอง 
ของมูลคายุติธรรมที่คํานวณไดจากแบบจําลอง และตองมีการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในของ
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ  

  3.2 สําหรับตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลองแตมีมูลคาทีส่าขาของธนาคาร 
พาณิชยตางประเทศสามารถอางอิงไดอยางนาเช่ือถือ สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศสามารถ 
ใชวิธี Fair Value Option ได เชน ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะคลายคลึงกันซึ่งมีการซื้อขาย 
อยูในตลาดที่มสีภาพคลอง หรือตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลองแตสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศสามารถแยกองคประกอบไดอยางมีเหตุผล และองคประกอบนั้นมีราคาตลาดในตลาด 
ที่มีสภาพคลอง หรือสามารถประเมินราคาที่เหมาะสมไดโดยวิธีประเมินมูลคาที่เช่ือถือได นอกจากนี้  
สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศควรมีการจัดทํา Back testing สําหรับการประเมินมูลคา 
โดยเฉพาะตราสารทางการเงินที่ไมมีสภาพคลอง 

 4.  ปจจุบัน IAS 39 มีการกําหนดแนวทางในการวัดมูลคายุติธรรมที่มีความนาเช่ือถือ 
ไวเบ้ืองตน ดังนี ้

  4.1 หากมรีาคาที่เผยแพรอยูในตลาดที่มีการซื้อขายคลองตัว (quoted price in  
an active market) ใหใชราคาดังกลาวในการประเมินมูลคายุติธรรม เนื่องจากถือวาเปนราคาที่ 
สามารถเช่ือถือไดดีที่สุด 
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  4.2 ในกรณีที่ไมมีการซื้อขายในตลาดใหใชเทคนิคการประเมินมูลคา ดังนี ้

    4.2.1 ราคาลาสุดที่มีการซื้อ/ขายระหวางบุคคลที่มีความรูแลความเต็มใจใน 
การตัดสินใจเขาทําธุรกรรมเพ่ือวัตถุประสงคเชิงธุรกิจปกติ และสามารถตอรองราคาไดอยางเปนอิสระ 
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

    4.2.2 มูลคายติุธรรมของตราสารอ่ืนที่มีลักษณะเหมือนกับตราสารที่สาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศตองการหามูลคาอยางมีนัยสําคัญ 

    4.2.3 วิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

    4.2.4 วิธีการหามูลคา Option (Option Pricing Model) หรือ 

    4.2.5 เทคนิคการประเมินมูลคาที่ใชกันอยางแพรหลายระหวางผูเลนในตลาด
ดังกลาว ซึ่งไดมีการพิสูจนแลววาเปนเทคนิคที่ใหราคาที่เช่ือถือไดโดยมีการซื้อ/ขายกันจริงในตลาด 

  ทั้งนี้ เทคนิคการประเมินมูลคาจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี ้

 ครอบคลุมปจจัยทุกอยางที่ผูเลนในตลาดใชในการพิจารณากําหนดราคา 
 ใชขอมูลตลาดใหมากทีสุ่ด และใชขอมูลของตนเองใหนอยที่สุด 
 สอดคลองกับเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนที่ยอมรับ และสอดคลองกับหลักวิชาการ 
 มีการทดสอบความถูกตองเปนประจํา (Back testing) 

ข. เอกสารประกอบการใชวธิี Fair Value Option ที่จะตองจัดสงใหธนาคารแหง  
ประเทศไทยทราบ 

 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบ  
พรอมจัดสงเอกสารและขอมลูประกอบการใชวิธี Fair Value Option ตามรายการดังตอไปนี้  
ทั้งนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาขอขอมูลหรือเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได 

1. เหตุผลในการเลือกใชวิธี  Fair Value Option พรอมระบุประเภทผลิตภัณฑ หรือ
ธุรกรรมที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศเลือกใชวิธีการดังกลาว 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเลือก  
ใชวิธี Fair Value Option สําหรับตราสารทางการเงินทั้งสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
ของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ  

3. นโยบาย ขั้นตอนและวิธีการประเมินมูลคายุติธรรม ซึ่งรวมถึงแหลงที่มาของขอมูล 
ที่สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศใชในการประเมินมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรพัยทางการเงิน 
และหนี้สินทางการเงินแตละประเภท 

4. ขั้นตอนและวิธีการทดสอบและสอบทานความนาเช่ือถือของวิธีการประเมิน 
มูลคายุติธรรม 

5. ขอบเขตการใชวิธี Fair Value Option กับตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธแฝง 
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6. ผลกระทบของการใชวิธี Fair Value Option ที่มีตอผลกําไร (ขาดทุน) หรือ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ เชน อัตราสวนดอกเบ้ียสุทธิ (NIM) รวมถงึขอมูลเกี่ยวกับ Economic 
hedging เมื่อการใชวิธี Fair Value Option กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอสวนประกอบสําคัญ 
ของกําไรหรือตัววัดความเสี่ยงภายในชวงเวลาหนึ่ง 

7. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประเมินกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริงจากรายการ 
ที่บันทึกดวยมูลคายุติธรรม รวมถึงยอดรวมของกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจําแนกตามประเภทของ 
ตราสารทางการเงิน เพ่ือประเมินอัตราสวนของผลรวมดังกลาวตอสวนของผูถือหุนและเงินกองทุน  

8. ขอมูลทีส่าขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองใชในการเปดเผยขอมูลให 
เปนไปตามหลักการที่กําหนดใน International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7) หรือ 
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยทีส่ภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาใหสอดคลองกับ IFRS 7 ตอไป 

9. ผลการหารือระหวางสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศกับผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นเกี่ยวกับการเลือกใชวิธี Fair Value Option 
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เอกสารแนบ 4 

ตัวอยางวิธีการหักเงินลงทุนออกจากเงินกองทุน 

ตัวอยางที่ 1:  กรณสีาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนัน้ 

สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทําธุรกิจ
ทางการเงิน1 และธุรกิจสนับสนุน2 ซึ่งสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุนไมเกินรอยละ 10  
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนัน้ (ยกเวนบริษทัที่ทําธุรกิจสนบัสนุนระบบ
สถาบันการเงิน หรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี)้ รวมกันทุกบริษัททั้งหมดเทากับ 300 บาท  
โดยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดังนี้   

(1) เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท A เทากับ 200 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร  

(2) เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท B เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการคา   

กําหนดให Net total capital3 เทากับ 2,500 บาท ดังนั้น รอยละ 10 ของ Net total 
capital3 เทากบั 250 บาท  

สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาคํานวณเงินกองทุน 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. เงินลงทุนสวนที่เกินกวารอยละ 10 ของ Net total capital3 เทากับ 50 บาท  
ใหนํามาหักจากเงินกองทุนสุทธิ ดังนี ้

   (ก) มลูคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท A ที่ตองหักจากเงินกองทุนสุทธิ เทากับ 
200

300
× 50 = 33.33	 บาท 

  (ข) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท B ที่ตองหักจากเงินกองทุนสุทธิ เทากับ
100

300
×	50	=	16.67   บาท 

 

                                                                
1
 ธุรกิจทางการเงิน เชน ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกจิประกันชีวิต ธุรกจิประกันภัย  

ธุรกิจการใหเชาซื้อ ธุรกิจแฟกเตอริง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล เปนตน ทั้งนี้ ใหอางอิงคําจํากัดความตามประกาศธนาคาร 
แหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกาํกับแบบรวมกลุม                      
2 
 ธุรกิจสนับสนุน เชน ธุรกิจที่ประกอบกจิการที่เปนงานดานปฏิบัติการ หรืองานที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนนิงานของบริษทัที่ประกอบ 

ธุรกิจทางการเงินโดยตรง เพื่อใหการประกอบธุรกิจของบริษทัที่ประกอบธุรกิจทางการเงินเปนไปตามเปาหมาย เปนตน ทั้งนี้ ใหอางอิง 
คําจํากัดความตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม        

3 
 ในกรณีนี้ Net total capital หมายถึง เงินกองทุนสุทธิของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดหักรายการตามขอ 5.3.2 (1)  

ถึง 5.3.2 (3) ของประกาศฉบับนี้แลว 
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2. เงินลงทุนสวนทีไ่มเกินรอยละ 10 ของ Net total capital3 ซึ่งเทากบั 250 บาท  
ใหนํามาคํานวณสินทรัพยเสีย่ง ดังนี้ 

   (ก) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท A ที่ตองไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยงดาน 

เครดิตตามวิธี SA หรือวิธี IRB เทากบั  
200

300
×	250	=	167.67	 บาท  

   (ข) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท B ที่ตองนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 

ดานตลาด เทากับ  
100

300
× 250 = 83.33   บาท  

ทั้งนี้ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของ 
ตราสารทุนตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่กาํหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่เกี่ยวของ 

ตัวอยางที่ 2:  กรณสีาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนัน้ 

 สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศมีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทําธุรกิจ
ทางการเงิน1 และธุรกิจสนับสนุน2 ซึ่งสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุนเกินรอยละ 10  
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละบริษัทนัน้ (ยกเวนบริษทัที่ทําธุรกิจสนบัสนุนระบบ 
สถาบันการเงิน หรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี)้ รวมกันทุกบริษัททั้งหมดเทากับ 300 บาท  
โดยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดังนี ้

(1) เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท C เทากับ 200 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร 

(2) เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท D เทากับ 100 บาท โดยจัดเปนเงินลงทุนที่อยูใน
บัญชีเพ่ือการคา 

ภายหลังจากการหักมูลคาเงินลงทุนตามตัวอยางที่ 1 ออกจาก Net total capital3 เดิม
แลว จะคงเหลอื Net total capital4 เทากับ 2,500 – 50 = 2,450 บาท ดังนั้น รอยละ 10 ของ  
Net total capital4 เทากับ 245 บาท  

สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองนําเงินลงทุนดังกลาวมาคํานวณเงินกองทุน 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. เงินลงทุนสวนที่เกินกวารอยละ 10 ของ Net total capital4 เทากับ 300 – 245 =  
55 บาท ใหนํามาหักจากเงินกองทุนสุทธิ 

  (ก) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท C ที่ตองหักจากเงินกองทุนสุทธิ เทากับ 
200

300
× 55 = 36.67 บาท 

                                                                
4
  ในกรณีนี้ Net total capital หมายถึง เงินกองทุนสุทธิของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดหักรายการตามขอ 5.3.2 (1)  

ถึง 5.3.2(4)(ก) ของประกาศฉบับนี้แลว 
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(ข) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท D ที่ตองหักจากเงินกองทุนสุทธิ เทากับ 
100

300
× 55 = 18.33 บาท 

2. เงินลงทุนสวนทีไ่มเกินกวารอยละ 10 ของ Net total capital4 ซึ่งเทากับ 245 บาท  
ใหนํามาคํานวณสินทรัพยเสีย่ง ดังนี ้

  (ก) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท C ที่ตองนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 

ดานเครดิตตามวิธี SA หรือวิธี IRB เทากับ 
200

300
× 245 = 163.33 บาท 

  (ข) มูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท D ที่ตองนําไปคํานวณสินทรัพยเสี่ยง 

ดานตลาด เทากับ 
100

300
× 245 = 81.67 บาท 

ทั้งนี้ ใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศอางอิงวิธีการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของ 
ตราสารทุนตามหลักเกณฑการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงที่กาํหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่เกี่ยวของ โดยหากน้ําหนักความเสี่ยงตามประกาศที่เกี่ยวของตํ่ากวารอยละ 250 ใหสาขาของ 
ธนาคารพาณิชยตางประเทศใชน้ําหนักความเสี่ยงที่รอยละ 250 แทน 
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เอกสารแนบ 5 

เอกสารและหลักฐานที่จาํเปนในการจดแจงสินทรัพยตามมาตรา 32 แหง 
พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 เปนเงนิกองทุน 

ของสาขาของธนาคารพาณชิยตางประเทศ 

ก. เอกสารและหลักฐานที่จาํเปนในการจดแจงสินทรัพยตามมาตรา 32 

สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศตองนําสินทรัพยตามขอ 1 ในเอกสารแนบ 1  
มาจดแจงเปนเงินกองทุนของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศกับธนาคารแหงประเทศไทยโดยมี
เอกสารและหลักฐานที่จําเปนในการจดแจงสินทรัพย ดังนี ้

1.  หนังสือขอจดแจงสินทรัพยเปนเงินกองทุน ตองแสดงขอมูลตอไปนี ้

  1.1  ประเภทของเงินที่ใชจัดหาสินทรัพยตามขอ 4 ในเอกสารแนบ 1 

  1.2  รายละเอียดของสินทรัพย 

  1.3  มูลคาสินทรัพยตามที่กําหนดตามขอ 2 ในเอกสารแนบ 1  

  1.4  สาเหตุของการขอจดแจงเพ่ิมหรือลดเงินกองทุน 

2.  หนังสือยืนยันการเพ่ิมทุนจากสํานักงานใหญ 

3.  หลักฐานการโอนเงินจากสํานักงานใหญหรือสาขาอ่ืนนอกประเทศไทยเพ่ือเพ่ิม
เงินกองทุนในกรณีเงินที่ใชจดัหาสินทรัพยมาจากเงินที่นําเขามาจากสํานักงานใหญและหรือสาขาอ่ืน
นอกประเทศไทยไมวาจะอยูในรูปเงินทุนหรือเงินกูยืม ตามที่ไดกําหนดในขอ 4.1 ในเอกสารแนบ 1  

4. หลกัฐานการไดรับอนุมัติจากสํานักงานใหญ ในกรณีเงินที่ใชจัดหาสินทรัพยมาจาก 
เงินสํารองตาง ๆ แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและเงินสํารองเพ่ือการชําระหนี้ 
หรือ มาจากเงินกําไรสุทธิแตละรอบปบัญชี ของสาขาอันไดโอนเปนสวนของสํานักงานใหญในทางบัญชี
แลวแตไมไดสงออก ตามที่ไดกําหนดในขอ 4.2 หรือ 4.3 ในเอกสารแนบ 1  

5.  สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในสินทรพัยที่นํามาจดแจง  

6.  หนังสือแสดงการดํารงดุลสุทธิ ณ วันที่เพ่ิมทุน (สงมาภายหลังได) 

 ทั้งนี้ กรณีที่เปนการแจงเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพยตามมาตรา 32 (ไมรวมการ
เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือลดเงินกองทุน) ใหใชเฉพาะเอกสารและหลักฐานตามขอ 1.2   
1.3 และ 5 โดยใหสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย 
ตามมาตรา 32 ทุกครั้งที่การเปลี่ยนแปลงสนิทรัพยตามแบบรายงานที่แนบมาพรอมนี้ เมื่อธนาคารแหง
ประเทศไทยไดรับหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยแลวและไมไดทักทวงภายใน 15 วันนับจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจง ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทย รบัทราบและไดดําเนินการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยดังกลาวใหแลว  
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ข.  เอกสารทีต่องยื่นประกอบคําขอจดแจงกรรมสิทธิ์ในหองชุดเปนสนิทรัพยตามมาตรา 32  

สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหซือ้ 
หองชุดในอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) เพ่ือใชเปนสถานที่สาํหรับการประกอบธุรกิจ หรือเปนที่พัก  
หรือเพ่ือสวัสดิการสําหรับพนักงานและลูกจางของสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นตาม 
มาตรา 80(2)(ก) แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 สามารถนํากรรมสิทธ์ิในหองชุด 
ที่ไดซื้อไวมาขอจดแจงเปนสินทรัพยตามมาตรา 32 ได โดยสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
จะตองแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของธนาคารแหงประเทศไทยใหครบถวน ดังตอไปนี ้

1. สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ระบุหนวยการซื้อขาย ราคาซื้อขาย และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ที่สอดคลองกับที่ปรากฏในหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุด 

2. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสทิธ์ิหองชุดทีร่ะบุวาสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในหองชุดนั้น 

3. สําเนาหลักฐานการนําเงินเขาเพ่ือซื้อหองชุดซึ่งตองสอดคลองกับบทบัญญัติใน 
มาตรา 32 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และสําเนาแบบทําธุรกรรม 
เงินตราตางประเทศ 

4. เอกสารแสดงรายละเอียดราคาที่ดิน ทรัพยสวนบุคคล ทรัพยสวนกลาง (ไมรวม
อุปกรณตกแตงภายใน) และคาใชจายในการจัดหาหองชุดดังกลาว 

5. ประมาณการการคํานวณคาเสื่อมราคาของหองชุดในแตละป 

  ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวขางตนจะตองมีเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจของสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศนั้นลงนามรับรองความถูกตองดวย 
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ธนาคาร....................................................สาขากรุงเทพฯ 
รายงานการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยตามมาตรา 32 

1. รายละเอียดสินทรัพยที่ขอนํามาดํารงตามมาตรา 32 

      หนวย : บาท 
สินทรัพย รุน/งวด/เลขที่ มูลคาที่ตราไว มูลคายุติธรรม  ราคาทุน 

ที่ซ้ือมา 
มูลคาสินทรัพย 
ณ วันที่จดแจง 

วันที่ครบ 
กําหนดไถถอน 

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

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

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

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

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. 
รวม  ................. ................. ................. .................  

2. รายละเอียดสินทรัพยที่ขอถอนออกจากการดํารงตามมาตรา 32 

สินทรัพย รุน/งวด/เลขที่ วันที่นํามาดํารง มูลคาที่ตราไว มูลคายุติธรรมลาสุด1  
................................... ............................... .......................... .......................... ...................................  
................................... ................................ .......................... .......................... ...................................  
................................... ............................... .......................... .......................... ...................................  
................................... ............................... .......................... .......................... ...................................  
................................... ................................ ......................... .......................... ...................................  

รวม   .......................... ...................................  

 ทั้งนี้ ใหมผีลต้ังแตวันที่ ..................................... 

 หลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สินทรัพยตามมาตรา 32  มีรายละเอียด ดังนี ้
 
 

                                                                
1
 มูลคาสินทรพัยตามมาตรา 32 ที่ไดมีการตีราคาหรือการแปลงคาตามมาตรฐานการบัญชี ณ งวดการบัญชี 6 เดือนลาสุด ยกเวนสินทรัพย

ตามมาตรา 32 ที่จดแจงในระหวางงวดการบัญชี 6 เดือนนี้ ใหแสดงดวยมูลคาจดแจง 
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หนวย : บาท 
สินทรัพยตามมาตรา 32 กอนเปลี่ยนแปลง1 หลังเปลี่ยนแปลง1 มูลคาสินทรัพย  

ณ วันที่จดแจง 
หลักทรัพยรัฐบาลไทย    
     -  ตั๋วเงินคลัง .................................. ............................... .................................. 
     -  พันธบัตร .................................. ............................... .................................. 
     -  อื่น ๆ (ระบุ)........... ................................. .............................. ................................. 
ธนาคารแหงประเทศไทย    
     -  เงินฝาก .................................. ............................... .................................. 
     -  พันธบัตร .................................. ............................... .................................. 
     -  อื่น ๆ (ระบุ)........... ................................. ............................... ................................. 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร    
     -  เงินฝาก .................................. ............................... .................................. 
     -  พันธบัตร .................................. ............................... .................................. 
     -  อื่น ๆ (ระบุ) ............... .................................. ............................... .................................. 
ธนาคารอาคารสงเคราะห    
     -  เงินฝาก .................................. ............................... .................................. 
     -  หุนกู .................................. ............................... .................................. 
     -  อื่น ๆ (ระบุ) ............... .................................. ............................... .................................. 
หลักทรัพยอื่น ๆ (ระบ)ุ    
............................................... .................................. ............................... .................................. 
อสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ .................................. ............................ .................................. 

รวม ................................. ........................... .................................. 
    

3.  เงินทุนนําเขาสุทธิ ณ วันที่จดแจง2 เทากบั .................................บาท 
 เงินกองทุนตามกฎหมาย เทากับ ................................................บาท 
      
 
      ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง 
      ลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจ ........................ 
        (......................................) 
         ตําแหนง 
 

 ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่นํามาดํารงตามมาตรา 32 และเอกสารหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวของตามเอกสารแนบ 5   
1. .......................  2. .......................  3. ...................... 

                                                                
2
  เงินทุนนาํเขาสุทธิ ณ วันที่ยื่นแบบรายงานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนผลลัพธของขอ 5.3.1 (2) ของประกาศฉบับนี ้
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เอกสารแนบ 6 

งวดระยะเวลาการนับเขาและหักออกสําหรับรายการทีเ่ก่ียวกับเงินกองทุน 

รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
1. สินทรัพยที่นํามาจดแจงเพื่อดํารงตามมาตรา 32    
2. เงินทุนนําเขา    
3. กําไรที่ไดโอนเปนของสํานักงานใหญในทางบัญชีและไมไดจําหนายออกนอก

ราชอาณาจักร และตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานใหญ 
   

4. ยอดสุทธิบัญชีระหวางกันในกรณีที่สาขาเปนเจาหนี้สํานักงานใหญ สาขาอื่น
ที่เปนนิติบุคคลเดียวกัน บริษัทแม และบริษัทลูก 

   

5. ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี (โดยไมตองผานการรับรองจาก
ผูสอบบัญชี)* 

   

6. การแปลงคาหรือการตีราคาสินทรัพยตามมาตรา 32 หรือเงินทุนนําเขา 
(กรณีเงินทุนนําเขาเปนสกุลเงินตราตางประเทศ) ตามมาตรฐานการบัญชี 

   

รายการหัก    
1. คาความนิยม    
2. สินทรัพยไมมีตัวตน    
3. เงินสํารองสวนขาด (EL > เงินสํารองที่กันไวทั้งสิ้น)    
4. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ 

ซ้ือหุนของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที่สาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุนไมเกินรอยละ 10 หรือที่ถือหุนเกินกวา
รอยละ 10 ซ่ึงถูกกําหนดใหหักจากเงินกองทุน 

   

5. รายการอื่น หักตามที่ระบุไวในประกาศที่เกี่ยวของ    

    * ในกรณีมีกําไรสะสม ใหนําผลขาดทุนมาหักจากกําไรสะสมกอน ทั้งนี้ หากกําไรสะสมมีไมเพียงพอ ใหนําผลขาดทุน 
สวนที่เหลือ (หลังหักจากกําไรสะสมแลว) ไปหักออกจากเงินทุนนําเขาสุทธิ 

ใหสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศปรับและหักรายการดังตอไปนี้ เมื่อมีการสงเงินกําไรออกไปใหสํานักงาน
ใหญหรือไดรับอนุมัติจากสํานักงานใหญใหคงกําไรดังกลาวไวในประเทศไทยและนับเปนเงินกองทุน 

1. รายการปรบั: 
   1.1 ผลที่เกิดจากการเลือกใชวิธี Fair Value Option (FVO) ตามมาตรฐานการบัญชี วาดวยการรับรูและ

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน: ใหเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารแนบ 1.3 และเอกสารแนบ 2 
  1.2 ผลจากการวัดมูลคายุติธรรมของธุรกรรมอนุพันธอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิต

ของธนาคารพาณิชยตางประเทศเอง (Debit Valuation Adjustment: DVA): ใหเปนไปตามเงื่อนไข 
ที่กําหนดในเอกสารแนบ 1.3 

2. รายการหัก:  
  2.1 กําไรจากการทําธรุกรรม Securitisation: ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารแนบ 1.3 

2.2 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: ใหเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารแนบ 1.3 
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เอกสารแนบ 7 

บทเฉพาะกาล: เรื่อง วิธีการหักเงินกองทนุสําหรบัรายการใหมที่กําหนดใหหักเพิ่มเตมิ 

รายการ 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. คาความนิยม*  รอยละ 20 ของมูลคา

รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

- 

2. สินทรัพยไมมีตัวตน* รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา
รายการดังกลาว  
- หักจากเงินกองทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 60 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 40 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

รอยละ 20 ของมูลคา
รายการดังกลาว 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB  

- 
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
3. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุน

ในใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ
บริษัทที่ทําธุรกจิทางการเงิน และ 
ธุรกิจสนับสนนุ1 กรณีที่สาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศถือหุน 
ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละ 
บริษัทนั้น* ตามหลักเกณฑทีร่ะบุใน 
ขอ 5.3.2(4)(ก)  

รอยละ 20 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม
สัดสวนของเงินลงทุน  

รอยละ 60 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม
สัดสวนของเงินลงทุน  

รอยละ 80 ของมูลคา
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม
สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market  
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน 

รอยละ 60 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market 
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market 
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน 

รอยละ 20 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ
สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market 
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน 

- 

4. เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุน
ในใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ
บริษัทที่ทําธุรกจิทางการเงิน และ 
ธุรกิจสนับสนนุ1 กรณีที่สาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางประเทศถอืหุน 
เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละ 
บริษัทนั้น* ตามหลักเกณฑทีร่ะบุใน 
ขอ 5.3.2(4)(ข) 

รอยละ 20 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม

สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 40 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม

สัดสวนของเงินลงทุน  

รอยละ 60 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม

สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 80 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม

สัดสวนของเงินลงทุน 

รอยละ 100 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก  
- หักจากเงินกองทุนตาม

สัดสวนของเงินลงทุน 
รอยละ 80 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ

รอยละ 60 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ

รอยละ 40 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ

รอยละ 20 ของมูลคา 
เงินลงทุนที่ตองหัก 
- คํานวณสินทรพัยเสี่ยง
ดานเครดิตตามประกาศ 
SA หรือ IRB หรือคํานวณ

- 

                                                                
1 ยกเวนบริษัทที่ทําธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ไดมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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รายการ 
การหักออกจากเงินกองทนุ 

 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market  
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน ทั้งนี้ หาก
น้ําหนักความเสี่ยง 
ตามประกาศดังกลาว 
ตํ่ากวารอยละ 250  
ใหใชน้ําหนักความเสี่ยง 
ที่รอยละ 250 แทน 

สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market 
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน ทั้งนี้ หาก
น้ําหนักความเสี่ยง 
ตามประกาศดังกลาว 
ตํ่ากวารอยละ 250  
ใหใชน้ําหนักความเสี่ยง 
ที่รอยละ 250 แทน 

สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market 
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน ทั้งนี ้หาก
น้ําหนักความเสี่ยง 
ตามประกาศดังกลาว 
ตํ่ากวารอยละ 250  
ใหใชน้ําหนักความเสี่ยง 
ที่รอยละ 250 แทน 

สินทรัพยเสี่ยงดานตลาด
ตามประกาศ Market 
risk ตามสัดสวนของ 
เงินลงทุน ทั้งนี้ หาก
น้ําหนักความเสี่ยง 
ตามประกาศดังกลาว 
ตํ่ากวารอยละ 250  
ใหใชน้ําหนักความเสี่ยง 
ที่รอยละ 250 แทน 

* หมายเหต:ุ สําหรบัการคํานวณเงินกองทุนของรายการดังกลาวขางตนนัน้ มูลคาของรายการดงักลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง มิไดคงที่ในแตละวันหรือทุกวันสิน้เดือนที่รายงาน 
ดังนั้น สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศจึงตองคํานวณหามูลคาทีต่องนํามาหักออกจากเงินกองทุนใหมในทุก ๆ ครั้งที่ทาํการคาํนวณอัตราสวนเงนิกองทุน 

 

 


