
































คําถาม – คําตอบ แนบทายประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 20/2561  
เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีของสถาบันการเงิน 

ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 

ลําดับ คําถาม คําตอบ 
 หมวด 1 การขายทรัพยสินรอการขาย 

1 การกําหนดราคาท่ีใชในการขายทรัพยสิน 
รอการขายของสถาบันการเงินใหแกบริษัทบริหาร
สินทรัพยท่ีสถาบันการเงินถือหุนไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมเกินกวารอยละ 50 ของหุนท่ีจําหนาย 
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทบริหารสินทรัพยนั้น 
รวมทั้งขอกําหนดในการพิจารณาตัดบัญชี
ทรัพยสินรอการขายออกจากงบการเงินของ
สถาบันการเงินผูโอน ใหถือปฏิบัติอยางไร 
 

1. ในการขายสินทรัพยใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย  
ใหสถาบันการเงินกําหนดราคาท่ีใชในการโอนขายอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้ 

1) มูลคายุติธรรม (Fair Value) ซ่ึงมีความหมาย 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) ราคาตามบัญชีซ่ึงเปนราคาหลังกันเงินสํารอง
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยสถาบันการเงินควรมีการกําหนดนโยบาย
การบันทึกบัญชีท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

ท้ังนี้ สําหรับกรณีท่ีโอนขายใหแกบริษัทบริหาร
สินทรัพยท่ีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทบริหารสินทรัพยนั้น ใหใชราคาท่ี
คณะกรรมการจัดการกองทุนใหความเห็นชอบ 
2. การโอนขายสินทรัพยของสถาบันการเงินใหแกบริษัท

บริหารสินทรัพยจะถือเปนการขายขาด ซ่ึงสถาบันการเงิน 
ผูโอนจะตัดบัญชีสินทรัพยนั้นออกจากงบการเงินของผูโอนได
ตอเม่ือการโอนขายนั้นเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน ของสภาวิชาชีพบัญชี ในกรณีท่ี 
การโอนขายสินทรัพยไมเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑขางตน 
สถาบันการเงินจะตองบันทึกการโอนดังกลาวเปนการกูยืม
โดยมีสินทรัพยท่ีโอนเปนหลักประกัน ท้ังนี้ เงินกูยืมดังกลาว
จะตองมีจํานวนไมเกินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเปน
หลักประกันหรือมูลคาตามบัญชตีามแตกรณี 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
2 ในกรณีท่ีสถาบันการเงินขายทรัพยสินรอการขาย 

และไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัท
บริหารสินทรัพย สถาบันการเงินควรมี 
การบันทึกบัญชีตั๋วสัญญาใชเงินนั้นอยางไร  
(วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564)  

การขายทรัพยสินรอการขายและไดรับชําระเปนตั๋ว
สัญญาใชเงินจากบริษัทบริหารสินทรัพย สถาบันการเงิน
สามารถบันทึกบัญชีตั๋วสัญญาใชเงินนั้นเปนลูกหนี้อ่ืน
และแสดงรายการในหัวขอสินทรัพยอ่ืนในงบการเงินได 
หากพิจารณาไดวาตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวถือเปน 
การรับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการขายทรัพยสินรอการขาย 
ไมใชเงินใหสินเช่ือจากการดําเนินธุรกิจปกติของสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ดี สถาบันการเงินตองพิจารณาตั้ง 
คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับ
ลูกหนี้อ่ืนท่ีบันทึกไวนั้นอยางเหมาะสม ตามท่ีกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของดวย 

หมวด 2 เงินลงทุน 
 3 การถือบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit - CD) 

ระหวางสถาบันการเงินจะจัดประเภทรายการ
อยางไร ถือเปนเงินลงทุนหรือไม 
 

ในกรณีท่ีสถาบันการเงินถือบัตรเงินฝากของสถาบัน
การเงินอ่ืน จะจัดประเภทเปนรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน ไมใชเงินลงทุน 

4 เงินลงทุนท่ีสถาบันการเงินไดมาจากการแปลงหนี้
เปนทุน ซ่ึงมีขอจํากัดในการถือครองและจําหนาย 
จะจัดประเภทอยางไร 
 

สถาบันการเงินจะตองจัดประเภทเงินลงทุนท่ีสถาบันการเงิน
ไดมาจากการแปลงหนี้เปนทุนตามท่ีระบุในขอกําหนดขอ 4 
หมวด 2 เงินลงทุน ของประกาศฉบับนี้ โดยสําหรับกรณีท่ี
เงินลงทุนมีขอจํากัดในการถือครองและจําหนาย ซ่ึงหมายถึง 
เงินลงทุนท่ีมีเง่ือนไขหามไมใหสถาบันการเงินจําหนาย
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือถาจะจําหนายจะตองเสนอใหกับ
ผูออกตราสารกอน หรอืมีขอจํากัดอ่ืน ๆ ในการถือครองและ
จําหนาย ใหพิจารณาขอกําจัดดังกลาวประกอบการจัด
ประเภทเปนเครื่องมือทางการเงิน หรือเงินลงทุนในบริษัทรวม
หรือบริษัทยอย แลวแตกรณี ตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของดวย 

5 ตั๋วเงินท่ีออกโดยระบุวา “ตัว๋เงินนี้เปนหลักทรัพย….” 
ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. โดยมีท้ัง
การเสนอขายในกรณีท่ัวไป (Public Offering) 
และการเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) 
จะตองจัดประเภทเปนเงินลงทุนใชหรือไม 

ตั๋วเงินท่ีระบุวาเปนหลักทรัพยตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการระดมทุนท่ัวไป ใหจัดประเภทเปน 
เงินลงทุน 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
หมวด 3 การรับซ้ือหรือรับโอนลูกหนี้ 

6 สถาบันการเงินควรพิจารณานับวันคางชําระ 
เพ่ือจัดชั้นลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา ซ่ึงจัดประเภท
เปนเงินใหสินเชื่ออยางไร 
 
 

สถาบันการเงินควรจัดชั้นและกันเงินสํารองลูกหนี้ท่ีรับซ้ือ
หรือรับโอนมาซ่ึงจัดประเภทเปนเงินใหสินเชื่อ ในลักษณะ
เดียวกันกับเงินใหสินเชื่อท่ัวไป กลาวคือ เริ่มนับวันคาง
ชําระนับจากวันท่ีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้กับสถาบันการเงิน 
หลังจากท่ีไดรับซ้ือหรือรับโอนลูกหนี้มาแลว อยางไรก็ดี 
สถาบันการเงินควรพิจารณาปจจัยการเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิต (Significant 
Increase in Credit Risk: SICR) ในการจัดชั้นลูกหนี้
ดังกลาวนอกเหนือจากการพิจารณาระยะเวลาการคาง
ชําระหนี้ดวย  

หมวด 5 การรับรูรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืม 

7 สถาบันการเงินสามารถรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับ
สินเชื่อเพ่ือผูสูงอายุโดยมีท่ีอยูอาศัยเปน
หลักประกัน (Reverse Mortgage) ไดอยางไร  
 

ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยขอกําหนดบันทึกบัญชี โดยรับรูรายไดดอกเบ้ียดวย
วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (effective interest rate) 
(ไมรับรูรายไดดอกเบ้ียดวยอัตราดอกเบ้ียตามสัญญา) 
โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซ่ึงรวมถึง
คาธรรมเนียมและตนทุนรับ/จาย เปนสวนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และใหสถาบันการเงิน
ระงับการบันทึกบัญชีเปนรายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อท่ีอยูอาศัย
เพ่ือผูสูงอายุเม่ือผูกูเสียชีวิตหรอืครบกําหนดอายุสัญญาสินเชื่อ 
เวนแตมีสัญญาตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน โดยไมตองยกเลิก
การรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวท่ีไดรับรูไปแลว  

หมวด 6 การซ้ือขายตั๋วเงินและธุรกรรมสินเช่ือเพ่ือการคา 
8 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีสําหรับ

ธุรกรรมการซ้ือขายตั๋วเงิน และธุรกรรมสินเชื่อ 
เพ่ือการคา (Trade finance) โดยการรับซ้ือ  
ซ้ือลด หรือรับชวงซ้ือลดเอกสารตามเง่ือนไขของ 
L/C อยางไร 
 

ในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับธุรกรรมซ้ือขายตั๋วเงิน  
และธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการคา (Trade finance)  
โดยการรับซ้ือ ซ้ือลด หรือรับชวงซ้ือลดเอกสารตามเง่ือนไข
ของ L/C นั้น สถาบันการเงินควรอางอิงแนวทางการบันทึก
บัญชีตามหลักการความเสี่ยงและผลตอบแทน (risk and 
reward) ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด 
ซ่ึงควรสอดคลองกับแนวทางการวิเคราะห และบริหาร 
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ท้ังนี้ สถาบันการเงินตอง
จัดทําแนวนโยบายการบันทึกบัญชท่ีีชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
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ลําดับ คําถาม คําตอบ 
9 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีโดยอางอิง

ตามหลักการความเสี่ยงและผลตอบแทน  
(risk and reward) อยางไร 
 

ในการอางอิงตามหลักการ risk and reward นั้น  
สถาบันการเงินควรพิจารณาจากบุคคลท่ีสถาบันการเงิน 
มีสิทธิไลเบี้ยตามกฎหมาย และเปนผูท่ีสถาบันการเงิน
วิเคราะหสินเชื่อ เชน 
1. กรณีสถาบันการเงินรับซ้ือตั๋วเงิน และเอกสารตาม
เง่ือนไขของ L/C ท่ีไมอยูภายใตกฎเกณฑสากล :  
ควรบันทึกบุคคลท่ีสถาบันการเงินมีสิทธิไลเบี้ยได 
ตามกฎหมาย เชน สถาบันการเงินอ่ืนท่ีรับรอง/อาวัล หรือ 
หากไมมีสถาบันการเงินอ่ืนรับรอง/อาวัล ควรพิจารณา
บันทึกดังนี้ 
     1) กรณีท่ียังคงมีสิทธิไลเบี้ยผูทรงซ่ึงขายตั๋วเงิน 
(หรือ L/C ): ควรบันทึกผูทรงซ่ึงขายตั๋วเงิน (หรือ L/C)  
     2) กรณีท่ีไมมีสิทธิไลเบี้ยผูทรงซ่ึงขายตั๋วเงิน 
(หรือ L/C) : ควรบันทึกผูท่ีมีภาระตองชําระเงินใหแก
สถาบันการเงิน  
2. กรณีสถาบันการเงินรับซ้ือเอกสารตามเง่ือนไขของ L/C 
ท่ีอยูภายใตกฎเกณฑสากล: ควรบันทึกบุคคลท่ีสถาบัน
การเงินมีสิทธิไลเบี้ยไดตามกฎหมาย ซ่ึงสถาบันการเงิน
ไดวิเคราะหความเสี่ยงเสมือนเปนลูกหนี้ตามหลักการ risk 
and reward และสอดคลองกับเกณฑสากลท่ีสถาบันการเงิน
จะสามารถเรียกเก็บหนี้ไดจากใคร เชน Issuing bank หรือ 
Confirming bank (รวมธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
: Multilateral development banks ซ่ึงเปนผูรับรอง หรือ
อาวัล เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถเรียกรองใหสถาบัน
การเงินนั้น เปนผูรับชําระหนี้แทนได) 

10 สถาบันการเงินตองบันทึกบัญชีอยางไร ในกรณีท่ี
สถาบันการเงินรับซ้ือ Domestic L/C ท่ีสถาบัน
การเงินเปนผูออก (Issue) กอนวันครบกําหนด 
1. กรณีท่ีไมมีการออกตั๋วแลกเงินภายใต L/C นั้น 
2. กรณีท่ีมีการออกตั๋วแลกเงินภายใต L/C นั้น  
(ไมมีการรับรองตั๋วแลกเงิน) 
3. กรณีท่ีมีการออกตั๋วแลกเงินภายใต L/C นั้น 
และสถาบันการเงินไดรับรองตั๋วแลกเงิน 
 

กรณีท่ีสถาบันการเงินรับซ้ือหรือซ้ือลด L/C (ท้ังกรณี 
International L/C และ Domestic L/C) ท่ีสถาบัน
การเงินหรือสาขาของสถาบันการเงินเปนผูออก (ท้ังกรณี 
ท่ีมีการออกตั๋วเงินและไมมีการออกตั๋วเงินภายใต L/C นั้น) 
สถาบันการเงินจะมีภาระระหวางสถาบันการเงินกับผูซ้ือ
สินคาเทานั้น ดังนั้น กรณีการออก L/C เพ่ือการคา  
จะบันทึกภาระผูกพันกับผูซ้ือสินคา และเม่ือสถาบันการเงิน
รับซ้ือ L/C จะบันทึกผูซ้ือสินคาเปนลูกหนี้ (ลางภาระผูกพัน
กับผูซ้ือสินคา) 

ท้ังนี้ กรณีท่ีสถาบันการเงินรับรองตั๋วแลกเงินภายใต L/C 
ท่ีสถาบันการเงินเปนผูออกและรับซ้ือกลับมา จะถือวาไมมี
การรับรองใด ๆ 



 5 

ลําดับ คําถาม คําตอบ 
11 กรณีท่ีสถาบันการเงินรับซ้ือตั๋วเงินท่ีสถาบัน

การเงินนั้นไดรับรอง หรืออาวัล ควรบันทึกบัญชี 
อยางไร 
 

กรณีท่ีสถาบันการเงินท่ีรับรองหรืออาวัลหรือคํ้าประกัน
เปนนิติบุคคลเดียวกันกับสถาบันการเงินท่ีซ้ือตั๋วเงิน  
จะถือวาไมมีการรับรองหรืออาวัลหรือคํ้าประกันใด ๆ 
ดังนั้น ใหสถาบันการเงินบันทึกบัญชีลูกหนี้จากบุคคลท่ี
สถาบันการเงินวิเคราะหสินเชื่อและมีสิทธิไลเบี้ยตามกฎหมาย 

12 กรณีท่ีสถาบันการเงินรับซ้ือ/ซ้ือลดตั๋ว sight  
ในระหวางรอตรวจสอบเอกสารและยืนยันจาก 
issuing bank วา L/C ดังกลาวถือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือกฎเกณฑขอบังคับสากล (เอกสาร
สอดคลองกับเง่ือนไขของ L/C) หรือไมนั้น สถาบัน
การเงินสามารถบันทึก issuing bank เปนลูกหนี้ 
และหากไดรับปฏิเสธการชําระเงินจาก issuing bank 
ใหกลับรายการโดยบันทึกผูขายลดตั๋วเปนลูกหนี้แทน 
ในกรณีท่ีเปนการรับซ้ือแบบมีสิทธิไลเบี้ย หรือ
บันทึกผูซ้ือสินคาเปนลูกหนี้ ในกรณีท่ีเปน 
การรับซ้ือแบบไมมีสิทธิไลเบี้ย ไดหรือไม 
 

สถาบันการเงินจะบันทึก issuing bank เปนลูกหนี้ได  
ก็ตอเม่ือระบุไดวาเอกสารสอดคลองกับเง่ือนไขของ L/C แลว 
(issuing bank ทําการ accept แลว) ท้ังนี ้หาก issuing bank 
ไมทําการติดตอกลับมาภายในระยะเวลา 5 วันทําการ 
นับจากวันท่ีมีการยื่นเอกสาร สถาบันการเงินสามารถ
บันทึก issuing bank เปนลูกหนี้ได เนื่องจากแนวทางหรือ
กฎเกณฑขอบังคับสากลฯ (UCP 600) ไดกําหนดวา 
issuing bank จะตองแจงการปฏิเสธภายใน 5 วันทําการ 
นับตั้งแตวันท่ีมีการยื่นเอกสาร 
ท้ังนี้ หากไดรับปฏิเสธการชําระเงินจาก issuing bank  
ใหบันทึกผูขายลดตั๋วเปนลูกหนี้ ในกรณีท่ีเปนการรับซ้ือ
แบบมีสิทธิไลเบ้ีย หรือบันทึกผูซ้ือสินคาเปนลูกหนี้  
ในกรณีท่ีเปนการรับซ้ือแบบไมมีสิทธิไลเบ้ีย 

13 กรณีสถาบันการเงินไมมีวงเงินกับ Issuing bank 
หรือ Confirming bank ควรบันทึกบัญชีอยางไร 
 

ในกรณีท่ีสถาบันการเงินพิจารณาแลวเห็นวา ความเสี่ยง
และผลตอบแทนของธุรกรรมนั้นอยูท่ีบุคคลใด ซ่ึงสถาบัน
การเงินมีสิทธิสามารถเรียกรองไดตามกฎหมายก็อาจบันทึก
บุคคลนั้นเปนลูกหนี้ได เชน ผูสงออก เปนตน ท้ังนี้ สถาบัน
การเงินควรมีการกําหนดนโยบายการบันทึกบัญชีท่ีชัดเจน 
และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

14 กรณีท่ีมีการบันทึกบัญชีสถาบันการเงินอ่ืนเปน
ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการรับรอง รับอาวัล หรือ
คํ้าประกันตั๋วเงิน หรือธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการคา 
ใหแสดงรายการอยางไร 
 

กรณีท่ีสถาบันการเงินมีการบันทึกบัญชีสถาบันการเงินอ่ืน
เปนลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการรับรอง รับอาวัล หรือ 
คํ้าประกันตั๋วเงิน หรือธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการคา  
ใหรายงานภายใต ‘รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน’ 
จนกวา ธปท. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

15 ธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการคา (Trade finance) ท่ีมี
ประกันการสงออก (Trade Credit Insurance: TCI) 
สถาบันการเงินควรจะบันทึกบัญชีอยางไร 

ธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการคาท่ีมี TCI เสมือนวามีการคํ้าประกัน
สินเชื่อท่ัวไปนั้น สถาบันการเงินจะตองบันทึกบัญชี
เชนเดียวกันกับการทําธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการคาตามปกติ 
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16 สถาบันการเงินตองมีการปรับปรุงรูปแบบ 
งบการเงินใหสอดคลองกับการรายงานขอมูล 
ตอ ธปท. หรือไม 
 

สถาบันการเงินไมตองปรับปรุงรปูแบบงบการเงินตาม 
การปรับปรุงการรายงานขอมูลใน Data Set แตในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ใหจําแนกรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน (Interbank) ออกเปนรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินท่ีเกิดข้ึนตามปกติ และรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินท่ีเกิดจากการรับรอง/รับอาวัล ตั๋วเงิน ธุรกรรม 
Trade Finance หรือ Factoring เพ่ือใหผูใชงบการเงิน
สามารถเปรียบเทียบขอมูลไดดียิ่งข้ึน 

หมวด 8 การจายเงินปนผล 

17 การพิจารณานโยบายการจายเงินปนผลของ
สถาบันการเงินนั้น สถาบันการเงินจะตอง 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑใดบาง  
 

ธปท. ไดขอความรวมมือใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ี ธปท. กําหนดเก่ียวกับการพิจารณาจายเงินปนผล 
โดยระบุอยูในเอกสารดังนี้ 
1. ประกาศ ธปท. วาดวยขอกําหนดเก่ียวกับการบันทึกบัญชี
ของสถาบันการเงิน (หมวด 8 การจายเงินปนผล) และ 
2. หนังสือท่ี ธปท.ฝนส.(21) 391-414/2552 ลงวันท่ี  
24 กุมภาพันธ 2552  เรื่อง ประเด็นท่ีควรพิจารณา
เก่ียวกับแนวนโยบายการจายเงินปนผลของสถาบันการเงิน 

 
 

17.1 การกําหนดวาไมควรนํากําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 
หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริง (unrealized gains) 
และกําไรท่ีเกิดจากการขายทรัพยสินท่ีมิไดมีการ
ซ้ือขายจริงมาใชในการจายเงินปนผลนั้น 
เนื่องจากปจจุบันมีกําไร (ขาดทุน) ท่ีเขาขายเปน 
Unrealized gain (loss) มากข้ึน ซ่ึงสงผลตอ
นโยบายการจายเงินปนผลของสถาบันการเงิน  
จึงขอหารือวารายการใดบางท่ีควรนํามาพิจารณา 
และหากมีท้ังรายการกําไรและรายการขาดทุน
สามารถนํามาหักกลบกันกอนพิจารณาจาย 
เงินปนผลไดหรือไม 
 

1. กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง หรือไมมีกระแสเงินสดรับจริง 
(unrealized gains) ใหหมายถึง รายการซ่ึงเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
มูลคายุติธรรม หรือ มีการรับรูกําไรท่ีสูงกวาหรือขาดทุน 
ท่ีต่ํากวากรณีปกติ ดังตอไปนี้  
     1) กําไรสุทธิจากการวัดมูลคายุติธรรม (Mark to 
market) ของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  
ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน  
(โดยไมใหนําผลขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนมาบวกกลับ) 
     2) กําไรสุทธิจากการ Mark to market อนุพันธ  
(โดยไมใหนําผลขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนมาบวกกลับ) 
     3) กําไรสุทธิจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ  
(โดยไมใหนําผลขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนมาบวกกลับ) 
     4) กําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  
(โดยไมใหนําผลขาดทุนมาบวกกลับ)  
     5) รายการกําไรอ่ืน ๆ ท่ี ธปท. อาจกําหนดในภายหลัง 
 

2. กําไรท่ีเกิดจากการขายทรัพยสินท่ีมิไดมีการซ้ือขายจริง 
เชน กําไรจากการขายทรัพยสินท่ีไมเขาเง่ือนไขเปนการขาย
ท่ีแทจริงตามหลักการบัญชี หรือ True sale (โดยไมใหนํา
ผลขาดทุนมาหักกลบ) 
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 17.2 ในกรณีท่ีสถาบันการเงินถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได แลว 
จะตองนํากําไร (ขาดทุน) จากการบันทึกบัญชีภาษี
เงินไดรอตัดบัญชี มาปรับปรุงกําไรสุทธิระหวางป
เพ่ือพิจารณาการจายเงินปนผลหรือไม 

ไมตองนํากําไร (ขาดทุน) จากการบันทึกบัญชีภาษีเงินได 
รอตัดบัญชีท่ีรับรูผานงบกําไรขาดทุนมาปรับปรุงกําไรสุทธิ
ประจําปเพ่ือพิจารณาการจายเงินปนผล  

ประเด็นอ่ืน ๆ 

18 Trade date vs. Settlement date  
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนใหบันทึกดวย Trade date 
เทานั้นหรือไม  
 

ในสวนของการบันทึกบัญชี ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อยางไรก็ตาม 
หลักเกณฑการกํากับดูแลของ ธปท. บางหลักเกณฑ เชน 
ประกาศ ธปท. ท่ีวาดวยการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงเพ่ือดํารง
เงินกองทุน ไดกําหนดใหนับสินทรัพยตั้งแต Trade date  

ดังนั้น ในการคํานวณการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
เพ่ือสง ธปท. หากสถาบันการเงินเลือกใช Settlement 
date ในการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพยในงบการเงิน 
สถาบันการเงินจะตองปรับปรุงรายการเงินลงทุนดังกลาว
เสมือนใช Trade date ในการบันทึกบัญชี เพ่ือใหการดํารง
เงินกองทุนของสถาบันการเงินเปนมาตรฐานเดียวกัน  
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