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3. ประกาศทีย่กเลิก  

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2558 เรื่อง องค์ประกอบของ 
เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

4.   ขอบเขตการบังคับใช้   

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
ทุกแห่ง ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5.   เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

 ในประกาศนี้ 

 “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 

5.2 หลักการ 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้องค์ประกอบของเงินกองทุนของ 
ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งหลักเกณฑ์ Basel III ได้ปรับ
องค์ประกอบของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยก าหนดให้องค์ประกอบหลักของเงินกองทุน 
ของธนาคารพาณิชย์คือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: 
CET1) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญและก าไรสะสมเป็นส าคัญ และให้ธนาคารพาณิชย์สามารถน า 
รายการอื่นในส่วนของเจ้าของมานับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของได้ รวมทั้งปรับ
คุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) และตราสาร 
ทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าหลักเกณฑ์เดิม กล่าวคือ ไม่อนุญาต 
ให้มีเงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดและต้องรองรับผลขาดทุนได้ 
เมื่อทางการเข้าแทรกแซงหรือเข้าช่วยเหลือกิจการของธนาคารพาณิชย์ 

5.3 องค์ประกอบของเงินกองทุน 

 เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน 
ชั้นที่ 2 ดังนี้ 

(1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
(Common equity tier 1: CET1) และตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
(Additional tier 1) หักด้วยรายการหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.4 

(2) เงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้แก่ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
เงินส ารองทั่วไป (General provision) และเงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) หักด้วย
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.5 
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5.4 เงินกองทุนชั้นที่ 1 

5.4.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: 
CET1) ได้แก่ รายการที่สามารถนับเป็น CET1 ได้ ภายหลังรายการปรับและรายการหักต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) รายการที่สามารถนับเป็น CET1 ได้แก่ 

(1.1) ทุนช าระแล้ว (ยกเว้นทุนช าระแล้วที่ได้จากการออกหุ้นบุริมสิทธิ) 
ซึ่งรวมทั้งส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับ และเงินท่ีธนาคารพาณิชย์ได้รับจากการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์นั้น โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เอกสารแนบ 1 

(1.2) ทุนส ารองตามกฎหมาย   

(1.3) เงินส ารองที่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติ  
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหรือตามข้อบังคับของธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึงเงินส ารองส าหรับการลดค่า  
ของสินทรัพย์ เงินส ารองส าหรบัการจ่ายเงินปันผล และเงินส ารองเพ่ือการช าระหนี้   

(1.4) ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
ส าหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลัง หรือก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อบังคับของธนาคาร
พาณิชย์ส าหรับงวดการบัญชีครึ่งปีแรก  

(1.5) รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ได้แก่  

 (1.5.1) ส่วนที่ถือเป็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม  
(Accumulated other comprehensive income) ซึ่งต้องเป็นมูลค่าสุทธิภายหลังการปรับปรุง  
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นแล้ว ได้แก่  

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุด
ในอาคารชุด ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  

 ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน1  

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศของหน่วยงานในต่างประเทศ2 

 เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแส
เงินสด (Cash flow hedge reserve) 

                                                               
1 หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และก าไร 
(ขาดทุน) สะสมจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
2 หมายรวมถึง ผลจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign 
operation) ด้วย 
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  ส าหรับรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากการ
ปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน (เฉพาะกรณีที่เลือกรับรู้รายการ 
เข้างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ให้ธนาคารพาณิชย์น ารายการดังกล่าวภายหลังการปรับปรุงภาษีเงินได้ 
ที่เก่ียวข้องแล้วมาค านวณมูลค่าสุทธิกับรายการปรับปรุงทางการบัญชีอ่ืน ๆ ที่มาตรฐานการบัญชี
ก าหนดให้ปรับปรุงกับก าไรสะสม โดยให้แสดงไว้ในข้อ (1.4) หากผลสุทธิเป็นก าไร 

 (1.5.2) รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ 
(Owner changes) ได้แก่ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  

(2) รายการปรับต่าง ๆ คือรายการทางการบัญชีซึ่งในการค านวณ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์นั้น ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน ซึ่งได้แก่
รายการ ดังนี้ 

(2.1) เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) ที่เก่ียวข้องกับรายการในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งไม่ได้แสดงมูลค่าตาม
ราคาตลาด โดยหากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เพ่ิมข้ึน (ก าไร) ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปหักออกจาก
เงินกองทุน แต่หากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ลดลง (ขาดทุน) ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปบวกกลับเข้า 
ในเงินกองทุนเสมือนไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น 

(2.2) ก าไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกก าหนดให้สินทรัพย์
ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินหรือตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน (วิธี Fair value option)3 ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง4 ในการค านวณมูลค่า
ยุติธรรมดังต่อไปนี้  

(ก) ตราสารที่เป็นหนี้สินทางการเงิน 

- ผลก าไรสะสมที่เกิดจากมูลค่ายุติธรรมลดลงเนื่องจาก 
ตราสารที่ธนาคารพาณิชย์ออกนั้นมีความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit spread) เพ่ิมข้ึน หรือ 
ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้ธนาคารพาณิชย์น ามาหักออกจากเงินกองทุน 

- ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากมูลค่ายุติธรรมเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ตราสารที่ธนาคารพาณิชย์ออกนั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) ลดลง หรือไม่สามารถ 
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปบวกกลับเข้าในเงินกองทุน 

                                                               
3 ธนาคารพาณชิยท์ี่เลือกใช้วิธ ีFair value option ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วันก่อนเริ่มใช้วิธดีังกล่าว โดย
ให้ธนาคารพาณชิย์จดัส่งผลการหารือระหว่างธนาคารพาณชิย์กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารพาณชิย์น้ันเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธี 
Fair value option ด้วย 
4 มาตรฐานการบญัชทีี่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Thai Financial 
Reporting Standard No. 9: Financial Instruments) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส าหรบั
เครื่องมือทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standard No. 7: Financial Instruments: Disclosure) และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิรรม (Thai Financial Reporting Standard No. 13: Fair Value 
Measurement) หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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(ข) เงินให้สินเชื่อ หรือ ตราสารที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 

- ผลก าไรสะสมที่เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่ายุติธรรม 
ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้ธนาคารพาณิชย์น ามาหักออกจากเงินกองทุน 

- ผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรม 
ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปบวกกลับเข้าในเงินกองทุน 

(2.3) ก าไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ 
ธุรกรรมอนุพันธ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอง  
(Debit Valuation Adjustment: DVA) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  13  
ว่าด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรม (Thai Financial Reporting Standard No. 13: Fair Value 
Measurement) โดยหากมีผลก าไรอันเนื่องมาจากธนาคารพาณิชย์มีคุณภาพเครดิตลดลง  
(ความเสี่ยงทางด้านเครดิตเพ่ิมขึ้น) ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปหักออกจากเงินกองทุน แต่หากมี 
ผลขาดทุนอันเนื่องมาจากธนาคารพาณิชย์มีคุณภาพเครดิตดีขึ้น (ความเสี่ยงทางด้านเครดิตลดลง)  
ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปบวกกลับเข้าในเงินกองทุน 

(2.4) รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(3) รายการหักจาก CET1 ได้แก่รายการดังต่อไปนี้ 

(3.1)  ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี5 ให้หักทันที  
ณ วันสิ้นงวดการบัญชีนั้น 

(3.2)  ค่าความนิยม (Goodwill) ที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจ านวนที่
ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่แฝงอยู่ 
ในเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน6 ที่จัดประเภทเป็น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีด้วย ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมดังกล่าวแล้ว  

(3.3)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน7 (Intangible asset) อ่ืนที่นอกเหนือจาก 
ค่าความนิยม ที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจ านวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองท่ัวไป ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวแล้ว  

(3.4) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax asset: DTA) 
ที่นับเป็นสินทรัพย์ตามจ านวนที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งได้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

                                                               
5 ให้หมายรวมถึงผลสุทธิที่เป็นขาดทุนซ่ึงเกิดจากการค านวณหามูลค่าสุทธิของรายการปรับปรุงทางการบัญชีที่มาตรฐานการบัญชี
ก าหนดให้ปรับปรุงกับก าไรสะสม เช่น รายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน (เฉพาะกรณีที่เลือกรับรู้รายการเข้า 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) และรายการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางการบัญชี เปน็ต้น 

6 ให้อ้างอิงค าจ ากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การก ากับ 
ดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

7 ให้อ้างอิงค าจ ากัดความสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงไม่รวมถึงสิทธิการเช่า 
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ทั้งนี้ ต้องเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายหลังหักกลบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax 
liability: DTL) ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่รายการต่อไปนี้ 

(ก) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused tax 
losses carryforward) และ 

(ข) ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวในก าไรทางบัญชีและ
ก าไรทางภาษี (Temporary differences) เช่น ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
เป็นต้น  

(ค) เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused tax credit 
carryforward)  

 ทั้งนี้ DTL ที่น ามาหักออกจาก DTA ในข้อ 5.4.1 (3.4) นั้น 
ต้องไม่รวม DTL ที่ธนาคารพาณิชย์ได้น าไปหักออกจากค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้ว  

(3.5) เงินส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) เฉพาะกรณีที่ 
ธนาคารพาณิชย์เลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Internal Ratings-
Based Approach (วิธี IRB) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี IRB  

 ทั้งนี้ เงินส ารองส่วนขาด หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่า 
ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected loss: EL) และเงินส ารองที่กันไว้แล้ว (Total  
eligible provisions) เฉพาะในกรณีที่เงินส ารองที่กันไว้แล้วน้อยกว่าค่า EL   

(3.6) ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
(Securitisation) ซึ่งมีผลให้เงินกองทุนเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการท าหน้าที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Securitisation และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในอนาคต (Expected 
future margin income)  

(3.7) เงินที่ธนาคารพาณิชย์ได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ด้วยวิธีราคาตามมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืน 
ของกิจการ 

(3.8) การถือตราสารทุนไขว้กันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัท 
ที่ท าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน6 ที่มีเจตนาเพ่ือต้องการเพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 
ให้ธนาคารพาณิชย์น ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเฉพาะส่วนที่ถือไขว้กันในบริษัทดังกล่าวหักจาก
เงินกองทุนทั้งจ านวน ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวด้วย 
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(3.9) เงินลงทุนในตราสารทุน8 รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม9  

(3.10) เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน6 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่ท าธุรกิจ
สนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้10 ให้ธนาคารพาณิชย์
พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นที่ก าหนดดังต่อไปนี้ เพ่ือค านวณมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องน าไปหักออกจาก
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(ก) กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น มีวิธีการค านวณดังนี้ 

- ให้ธนาคารพาณิชย์น าผลรวมของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน8 และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 111  
และตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 212 ของบริษัทในข้อ 5.4.1(3.10)(ก) ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม9 มาเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ (Net 
common equity tier 1)13 โดยให้ธนาคารพาณิชย์น าผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะ 
ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ไปหักออกจากเงินกองทุนแต่ละ 
ประเภทของธนาคารพาณิชย์ตามสัดส่วนของประเภทเงินลงทุน (Pro-rata basis) ตามตัวอย่างที่ 1  
ในเอกสารแนบ 3 

- ทั้งนี ้ส าหรับผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งหมด 
ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 113 ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงตามสัดส่วนของประเภทของเงินลงทุน (Pro-rata basis) ตามตัวอย่างที่ 1 ในเอกสาร 
แนบ 3 โดยในกรณีเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคาร

                                                               
8 ให้หมายรวมถึงเงินลงทุนทั้งที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคารและบัญชีเพือ่การค้า นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการลงทุนใน 
ตราสารทุนของบริษัทดังกล่าวในขณะทีม่ีการท าธุรกรรมที่จะขายตราสารทุนนั้นด้วย ใหธ้นาคารพาณิชย์สามารถน าฐานะซื้อและฐานะ
ขายมาหักกลบกันได้ โดยต้องเป็นฐานะตรงกันข้ามที่เหมือนกันทุกประการของธุรกรรมทางตรงด้วยกัน หรือของธุรกรรมทางอ้อมด้วยกัน
เท่านั้น 
9 เงินลงทุนทางอ้อมในประกาศนี้ หมายถึง กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ท าอนพุันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุนและด้านตราสารหนี้ ซ่ึงธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อตราสารทนุหรือตราสารหนี้ดังกล่าว หรือมโีอกาสได้รับตราสารทุนหรือตราสารหนี้ดังกล่าวมาในอนาคต 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในตราสารดังกล่าวผ่านกองทุนรวมหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งของธนาคารพาณิชย์ 
10 หมายรวมถึง (1) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงินโดยรวม 
เช่น บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริษัทเนช่ันแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ เป็นต้น (2) บรษิัทที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ (3) บริษัท
ที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี  
11 ส าหรับกรณีที่บริษัทประกันภยัหรือบรษิัทหลักทรัพย์สามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้ และธนาคาร
พาณิชย์ไปลงทุน 
12 ส าหรับกรณีที่บริษัทประกันภยัหรือบรษิัทหลักทรัพย์สามารถออกตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ และธนาคาร
พาณิชย์ไปลงทุน 
13 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของสุทธิของธนาคารพาณิชยท์ี่ไดห้ักรายการ
ตามข้อ 5.4.1 (3.1) ถึง (3.9) แล้ว 
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พาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based 
Approach (วิธี IRB) และในกรณีเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุน
เพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน 

(ข) กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น   

- ให้ธนาคารพาณิชย์น าผลรวมของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน8 และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในข้อ 5.4.1(3.10)(ข) ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม9 มาเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ (Net 
common equity tier 1)14 โดยให้ธนาคารพาณิชย์น าเงินลงทุนดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 1 ไปหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของตามสัดส่วนของเงินลงทุนในแต่ละบริษัท (Pro-rata basis) ดังตัวอย่างที่ 2 ในเอกสารแนบ 3 

- ทั้งนี้ ส าหรับผลรวมของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งหมด 
ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net common equity tier 114 ให้ธนาคารพาณิชย์น าไปค านวณ
สินทรัพย์เสี่ยงตามสัดส่วนของเงินลงทุนในแต่ละบริษัท (Pro-rata basis) ดังตัวอย่างที่ 2 ในเอกสาร 
แนบ 3 โดยในกรณีเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย 
Standardised Approach (วิธี SA) หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย Internal Ratings-Based Approach 
(วิธี IRB) และในกรณีเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า ให้ใช้วิธีที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับ
ความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หากน้ าหนักความเสี่ยงตามประกาศดังกล่าวข้างต้น15 
ต่ ากว่าร้อยละ 250 ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนักความเสี่ยงที่ร้อยละ 250 แทน 

(3.11) รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

(3.12) รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 
ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอให้หักจนครบ
เต็มจ านวน 

                                                               
14 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของสุทธขิองธนาคารพาณิชยท์ี่ได้หักรายการ
ตามข้อ 5.4.1 (3.1) ถึง (3.10) (ก) แลว้ 
15 ในที่นี้หมายถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดย 
Standardised Approach (วิธี SA) หรอืประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต
ส าหรับธนาคารพาณิชยโ์ดย Internal Ratings-Based Approach (วิธ ีIRB) หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
การก ากับดูแลความเส่ียงด้านตลาดและการด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงด้านตลาดของสถาบันการเงินแล้วแตก่รณี 
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5.4.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 
ได้แก่ รายการที่นับเป็น Additional tier 1 ภายหลังรายการหักต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) รายการที่สามารถนับเป็น Additional tier 1 ประกอบด้วย 

 (1.1) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว  

 (1.2) เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่า
ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2  

 (1.3) ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตาม (1.1) และ (1.2) ที่ธนาคาร
พาณิชย์ไดร้ับ16 

 ทั้งนี้ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4 และธนาคารพาณิชย์จะต้องยื่นค าขอต่อธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยตามท่ีก าหนดในคู่มือประชาชน เพ่ือขออนุมัตินับเงินที่ได้รับจากการออกตราสาร 
ดังกล่าวเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินด้วย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

(2) รายการหักจาก Additional tier 1 ได้แก่รายการดังต่อไปนี้ 

 (2.1) การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชย์จะซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามข้อก าหนดในเอกสารแนบ 4   

 (2.2) การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว้กัน
ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับบริษัทท่ีท าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน6 ที่มีเจตนาเพ่ือต้องการ
เพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ให้ธนาคารพาณิชย์น ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน 
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทดังกล่าวหักออกจากเงินกองทุน 

 (2.3) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม17 

 (2.4) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 18  
ของบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน6 ทั้งทางตรงและทางอ้อม9 ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ

                                                               
16 ทั้งนี้ ต้องเป็นส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มูลค่าที่ธนาคารพาณิชย์ได้รับจากการออกจ าหน่ายตราสารครั้งแรกเท่านั้น 
17 เงินลงทุนทางอ้อมในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น หมายรวมถึงกรณี 
ดังนี้เช่น (1) ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ขายประกันความเส่ียงด้านเครดิตตามตราสารประเภท Credit linked notes หรือ Credit default 
swaps ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินอื่น (2) ธนาคารพาณิชย์ท าอนุพันธ ์
ทางการเงินด้านตราสารหนี้ที่มีสินทรัพยอ์้างอิงเป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินอื่นซึ่งธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวหรือมีโอกาสได้รับตราสารหนีด้ังกล่าวมาในอนาคต 
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บริษัทที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้10 เฉพาะ 
กรณทีี่ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  
ให้ธนาคารพาณิชย์ค านวณมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ต้อง
น ามาหักตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.4.1(3.10)(ก) 

(2.5) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 18 ของ
บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน6 ทั้งทางตรงและทางอ้อม9 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัท 
ที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้10 เฉพาะกรณีที่
ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  
ให้ธนาคารพาณิชย์น ามูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสาร  
ทางการเงินทั้งจ านวน 

(2.6) รายการอ่ืนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(2.7) รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือในกรณีที่
เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจ านวนไม่เพียงพอให้หักจนครบเต็มจ านวน 

5.5 เงินกองทุนชั้นที่ 2  

 เงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้แก่ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
เงินส ารองทั่วไป และเงินส ารองส่วนเกิน ภายหลังรายการหักต่าง ๆ ดังนี้ 

5.5.1 ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้แก่ 

(1) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว 

(2) เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่า 
ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ  

(3) ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตาม (1) และ (2) ที่ธนาคารพาณิชย์
ได้รับ16 

ทั้งนี้ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเอกสารแนบ 5 และธนาคารพาณิชย์จะต้องยื่นค าขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามท่ี
ก าหนดในคู่มือประชาชน เพ่ือขออนุมัตินับเงินที่ได้รับจากการออกตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 2 ด้วย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

5.5.2 เงินส ารองทั่วไป (General provision) 

เงินส ารองทั่วไป (General provision) ได้แก่ เงินส ารองส าหรับ
สินทรัพย์และภาระผูกพันที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Performing) และเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
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ของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing) แต่ไม่รวมถึงเงินส ารองทั่วไปส่วนที่นับเป็น 
Specific provision18 แล้ว โดยเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันในชั้น Performing 
และ Under-performing ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์สามารถ
นับเงินส ารองทั่วไปเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ดังนี้ 

(1) ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย 
Standardised Approach (วิธี SA) จะนับ General provision เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ 
ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

(2) ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตโดย Internal 
Ratings-Based Approach (วิธี IRB) จะนับ General provision ที่ได้จัดสรรให้แก่พอร์ตสินทรัพย์ 
ที่ใช้วิธี SA เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 
ที่ค านวณโดยวิธี SA ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี IRB 

ทั้งนี้ ยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

5.5.3 เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision)   

ธนาคารพาณิชย์จะนับเงินส ารองส่วนเกินดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
ได้ไม่เกินร้อยละ 0.6 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตที่ค านวณโดยวิธี IRB ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ 
ธนาคารพาณิชย์โดยวิธี IRB 

ทั้งนี้ เงินส ารองส่วนเกิน หมายถึง เงินส ารองที่กันไว้แล้ว (Total eligible  
provisions) เฉพาะส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่าค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected loss: EL) 

5.5.4 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้แก่ รายการดังต่อไปนี้                       

(1) การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ  
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 2 ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามข้อก าหนดในเอกสารแนบ 5  

(2) การถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กันระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์กับบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน6 ที่มีเจตนาเพ่ือต้องการเพ่ิม

                                                               
18 Specific provision หมายความว่า เงินส ารองที่ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพย์และรายการนอกงบดุลทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชย์        
ต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นเงินส ารองที่ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพยห์รือรายการนอกงบดุลใด รวมถึงค่าเผ่ือส าหรับส่วนที่ลดลงจาก 
การปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) และสินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) และค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 
ซึ่งไม่รวมถึงส่วนที่ธนาคารพาณิชย์ไดนั้บเป็นเงินส ารองทั่วไปในเงินกองทุนชั้นที่ 2 แล้ว 
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เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ให้ธนาคารพาณิชย์น ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทดังกล่าวหักออกจากเงินกองทุน 

(3) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม19 

(4) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 28 ของ 
บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน6 ทั้งทางตรงและทางอ้อม9 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัท 
ที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้10 เฉพาะกรณีที่
ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น ให้ธนาคาร
พาณิชย์ค านวณมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ต้องน ามาหัก 
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.4.1(3.10)(ก) 

(5) เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 28 ของ 
บริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน6 ทั้งทางตรงและทางอ้อม9 ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัท 
ที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้10 เฉพาะกรณีที่
ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วของบริษัทนั้น ให้ธนาคาร
พาณิชย์น ามูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวมาหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ทั้งจ านวน 

(6) รายการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

5.6 งวดระยะเวลาการนับรายการเข้าและหักออกจากเงินกองทุน  

 งวดระยะเวลาในการนับรายการแต่ละประเภทเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
เงินกองทุนชั้นที่ 2 หรือหักออกจากเงินกองทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

5.7  การจัดท า จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้ธนาคารพาณิชย์สามารถจัดท า จัดเก็บและจัดส่งข้อมูล รวมทั้งเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ในการก ากับดูแลได้  

5.8 บทเฉพาะกาล 

 (1) ส าหรับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนได้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ 
ออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 4 และ

                                                               
19 เงินลงทุนทางอ้อมในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่น หมายรวมถึงกรณี
ดังนี้เช่น (1) ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ขายประกันความเส่ียงด้านเครดิตตามตราสารประเภท Credit Linked Notes หรือ Credit Default 
Swaps ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่น (2) ธนาคารพาณิชย์ท าอนุพันธ ์
ทางการเงินด้านตราสารหนี้ที่มีสินทรัพยอ์้างอิงเป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นซึ่งธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวหรือมีโอกาสได้รับตราสารหนีด้ังกล่าวมาในอนาคต 
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เอกสารแนบ 1  

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับตราสารทุนเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  
(Common equity tier 1: CET1) 

ตราสารทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity  
tier 1) หมายความถึง หุ้นสามัญ และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์นั้น  
โดยตราสารทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญครบทุกข้อ ดังนี้  

1. ผู้ถือตราสารทุนจะได้รับช าระเงินเป็นล าดับสุดท้ายในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ 
เลิกกิจการ  

2. ไม่ก าหนดจ านวนช าระคืนขั้นต่ า โดยการช าระคืนจะค านวณจากสินทรัพย์คงเหลือ
หลังหักหนี้สินแล้ว และแบ่งตามสัดส่วนการถือหุ้น 

3. ไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน โดยจะได้รับช าระคืนในกรณีเดียวคือในกรณีท่ี
ธนาคารพาณิชย์เลิกกิจการ (ยกเว้นกรณกีารซื้อหุ้นคืนซึ่งจะสามารถท าได้หากเป็นไปตามแนวทางซึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้) 

4. ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ก่อให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคาร
พาณิชย์จะซื้อคืน ไถ่ถอน หรือยกเลิกตราสารดังกล่าว 

5. ต้องไม่มีข้อผูกมัดว่าธนาคารพาณิชย์จะจ่ายผลตอบแทน ดังนั้นการไม่จ่าย
ผลตอบแทนจึงไม่ถือเป็นการผิดนัดช าระ 

6. ได้รับผลตอบแทนเป็นล าดับสุดท้ายถัดจากเจ้าหนี้ประเภทต่าง ๆ และผู้ถือตราสาร 
ที่มีสิทธิเหนือกว่า และไม่มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 

7. ต้องสามารถรองรับผลขาดทุนจากการด าเนินงานได้เป็นล าดับแรกและในจ านวน 
ที่มากที่สุดในระหว่างการด าเนินกิจการ (Going concern) โดยผู้ถือตราสารทุนทั้งหมดต้องมี 
สิทธิเรียกร้องในล าดับที่เท่าเทียมกัน (Pari passu) จึงต้องรับผลขาดทุนเหมือนกันตามสัดส่วนของ 
การถือหุ้น 

8. ธนาคารพาณิชย์ต้องบันทึกเงินที่ได้รับจากการออกตราสารทุนเป็นส่วนของเจ้าของ
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

9. ตราสารทุนต้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

10. ธนาคารพาณิชย์ได้รับช าระเงินจากการออกตราสารทุนครบถ้วน โดยธนาคาร
พาณิชย์ต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
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แก่บุคคลใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาซื้อตราสารทุนของธนาคารพาณิชย์นั้นเอง เช่น การที่บริษัทลูก
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องของธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ซื้อตราสารทุนดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์นั้น เป็นต้น  
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์นับเงินที่ได้รับจากการขายตราสารทุน
ดังกล่าวตามจ านวนที่บริษัทลูกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นลงทุนเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

11. ออกจ าหน่ายโดยไม่มีหลักประกัน หรือการค้ าประกันหรือการรับประกัน โดย
ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ที่จะท าให้มีสิทธิในการเรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนี้
ประเภทอ่ืน 

12. การออกตราสารทุนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร
พาณิชย์ หรือคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของธนาคารพาณิชย์นั้นตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้  

13. ต้องแสดงรายการตราสารทุนดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง 
ฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์นั้น 
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อขออนุมัตินับ 
มูลค่าส่วนที่เพิ่มเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของของธนาคารพาณิชย์ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุด  
ในอาคารชุดเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาฯ เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น 
ส่วนของเจ้าของ  

 ธนาคารพาณิชย์ต้องยื่นค าขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและให้นับมูลค่าส่วนเพ่ิม 
จากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 
(ส่วนที่ถือเป็นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: Other comprehensive income) เป็นส่วนหนึ่งของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

 โดยให้ธนาคารพาณิชย์นับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวได้ 
ร้อยละ 100 ของมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากราคาทุนทั้งสิ้น แต่ไม่เกินจ านวนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นมูลค่าสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวแล้ว  
ณ วันสิ้นเดือนนั้น  

2. วิธีการตีราคา 

 การตีราคาและการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด ให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

3. การนับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ที่ดินทีส่ามารถนับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของได้ ต้องมีลักษณะที่ส าคัญครบทุกข้อ ดังนี้ 

  (1) เป็นที่ดินที่มีไว้เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก  
หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์นั้น ตามมาตรา 80(2)(ก) แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  

  (2) เป็นที่ดินที่ธนาคารพาณิชย์นั้นมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองตาม 
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแต่เพียงผู้เดียว และปราศจากภาระผูกพันเหนือที่ดินดังกล่าว  
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  (3) เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศซึ่งมีการตีราคาไว้ไม่เกินกว่า 6 เดือน  
นับจากวันที่ลงในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ประเมินราคาภายนอกตามข้อ 3.2 

 3.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
ในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช าระหนี้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคา 
ภายนอกต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว 

  ส าหรับการตีราคาที่ดินในต่างประเทศเพ่ือขออนุมัตินับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ผู้ประเมินราคาภายนอก 
หรือผู้ช านาญการตีราคาในประเทศที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้ และการตีราคาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้สอบบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในประเทศนั้น  

 3.3 ในการยื่นค าขอ ต้องเป็นการยื่นค าขอส าหรับที่ดินทุกแปลงที่เข้าข่ายตามข้อ 3.1 
ในคราวเดียวกัน โดยให้ปฏิบัติโดยยึดหลักความสม่ าเสมอ แต่จะยื่นค าขอมากกว่า 1 ครั้งในระยะ 3 ปี 
ไม่ได้  

 3.4 ให้ธนาคารพาณิชย์รายงานการนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาท่ีดิน 
เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  
และแสดงการค านวณราคาท่ีดินและมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินทุกแปลงตามข้อ 3.1 อย่างชัดเจน
ตามแบบตารางแนบ 2 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ รวมทั้งแสดงหลักเกณฑ์การตีราคาและรายละเอียด 
ในการค านวณประกอบด้วย ในกรณีที่ดินซึ่งประกอบด้วยโฉนดย่อยหลายแปลง และแต่ละโฉนดมี 
ราคาประเมินไม่เท่ากัน ให้ธนาคารพาณิชย์แสดงจ านวนเนื้อที่เป็นตารางวาส าหรับแต่ละราคาของ 
แต่ละโฉนด   

  ทั้งนี้ การตีราคาที่ดินทุกกรณีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชี 
ของธนาคารพาณิชย์ว่าเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดและมีวิธีปฏิบัติและ 
การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

 3.5 ในการยื่นค าขออนุมัตินับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาที่ดินเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ให้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบค าขอด้วย 

  (1) รายงานการนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาท่ีดินเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

  (2) รายงานการค านวณมูลค่าส่วนเพ่ิมจากการตีราคาที่ดินตามแบบตาราง 
แนบ 2 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
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  (3) ภาพถ่ายเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน เฉพาะส่วนที่ 
เป็นของส านักงานใหญ่ ส่วนเพิ่มของส านักงานใหญ่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม และส่วนที่เป็นของสาขาที่ตั้ง 
ในต่างประเทศ 

  (4) รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาที่ดินจากผู้ประเมินราคาภายนอก 
ตามข้อ 3.2 เฉพาะส่วนที่เป็นของส านักงานใหญ่ ส่วนเพิ่มของส านักงานใหญ่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม และ
ส่วนที่เป็นของสาขาที่ตั้งในต่างประเทศ 

  (5) ความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ว่าการตีราคาที่ดินดังกล่าว 
เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดและมีวิธีปฏิบัติและการบันทึกบัญชีเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาที่ดิน 
ไว้ที่ธนาคารพาณิชย์เอง เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบหรือจัดส่งส าเนาให้แก่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเมื่อมีการร้องขอ โดยสามารถจัดท าหรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 3.6 เมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ให้ธนาคารพาณิชย์แสดงมูลค่า
ส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาท่ีดินเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ (โดยให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ) ทั้งนี ้ต้องเป็นมูลค่าสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้ธนาคารพาณิชย์รายงานมูลค่าดังกล่าวในระบบบริหาร
ข้อมูล (Data Management System หรือ DMS)   

 3.7 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของที่ดินแปลงที่เคยมีการตีราคาเพ่ิมและได้รับอนุมัติ 
ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของไปแล้ว มมีูลค่าลดลงอันเกิดจากการด้อยค่า 
ธนาคารพาณิชย์ต้องหักส่วนที่ลดลงดังกล่าวออกจากรายการอื่นของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะมีผลให้เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของลดลงในอัตราส่วนเดียวกับจ านวนที่ด้อยค่า  
ณ วันสิ้นเดือนนั้น โดยต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันสิ้นเดือน 
นั้นด้วย 

 3.8 เมื่อธนาคารพาณิชย์เลิกใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายที่ดินที่เคยตีราคาเพ่ิมและ 
นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ให้ธนาคารพาณิชย์นั้นรายงานการเลิกใช้
ประโยชน์หรือการจ าหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจาก 
วันสิ้นเดือนที่มีการบันทึกบัญชีโอนรายการที่ดินท่ีเลิกใช้ประโยชน์ไปเป็นสินทรัพย์รอการขายหรือ 
จดทะเบียนโอนที่ดิน และให้หักมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาของที่ดินแปลงนั้น ซึ่งเคยไดร้ับ
อนุมัติให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของทั้งจ านวน ณ วันสิ้นเดือนนั้นด้วย  

4. การนับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด  
ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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 4.1 อาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่สามารถนับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคา 
เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของได้ ต้องมีลักษณะที่ส าคัญครบทุกข้อ ดังนี้ 

  (1) เป็นอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ธนาคารพาณิชย์มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิ
ครอบครองตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และท่ีดินดังกล่าวต้องปราศจากภาระผูกพัน 

  (2) เป็นอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีไว้เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับ 
ประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก หรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของธนาคารพาณิชย์ตาม
มาตรา 80(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

  (3) เป็นอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่ธนาคารพาณิชย์นั้นมีกรรมสิทธิ์ 
แต่เพียงผู้เดียวและปราศจากภาระผูกพันใด ๆ 

  (4) เป็นอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่เอาประกันอัคคีภัยไว้เต็มมูลค่า  
และระบุให้ธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นผู้รับประโยชน์เพียงผู้เดียว 

  (5) เป็นอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศซึ่ง 
มีการตีราคาไว้ไม่เกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ลงในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ออก 
โดยผู้ประเมินราคาภายนอกตามข้อ 4.2 

 4.2 ธนาคารพาณิชย์ต้องใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
ในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและ
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช าระหนี้ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคา 
ภายนอกดังกล่าวนั้นต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าว 

  ส าหรับการตีราคาอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดในต่างประเทศเพ่ือขออนุมัติ 
นับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ 
ผู้ประเมินราคาภายนอกหรือผู้ช านาญการตีราคาในประเทศท่ีอาคารหรือห้องชุดนั้นตั้งอยู่ได ้และ 
การตีราคาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ใน 
ประเทศนั้น 

 4.3 ในการยื่นค าขอส าหรับอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด ต้องเป็นการยื่นค าขอ
ส าหรับอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดทุกหลังที่เข้าข่ายตามข้อ 4.1 ในคราวเดียวกัน โดยให้ปฏิบัติ 
โดยยึดหลักความสม่ าเสมอ แต่จะยื่นค าขอมากกว่า 1 ครั้ง ในระยะ 3 ปี ไม่ได้ 

 4.4 ให้ธนาคารพาณิชย์รายงานการนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคา อาคาร 
และห้องชุดในอาคารชุด เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามแบบตารางแนบ 1  
ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ และแสดงรายการผลการค านวณราคาอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด และ
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มูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นของอาคารหรือห้องชุดทุกหลังตามข้อ 4.1 ลงในแบบตารางแนบ 3 ที่แนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ รวมทั้งแสดงหลักเกณฑ์การตีราคา และรายละเอียดในการค านวณประกอบด้วย  

  ทั้งนี้ การตีราคาอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดทุกกรณีจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้สอบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ว่าเป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดและมีวิธี
ปฏิบัติและการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

 4.5 ในการยื่นค าขออนุมัตินับมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาอาคารหรือห้องชุด 
ในอาคารชุดเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ให้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบ 
ค าขอด้วย 

  (1) รายงานการนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาอาคาร และห้องชุด 
ในอาคารชุด เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามแบบตารางแนบ 1 ที่แนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ 

  (2) รายงานการค านวณมูลค่าส่วนเพ่ิมจากการตีราคาอาคารหรือห้องชุด 
ในอาคารชุด ตามแบบตารางแนบ 3 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

  (3) ภาพถ่ายเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด เฉพาะส่วนที่เป็นของ
ส านักงานใหญ่ ส่วนเพิ่มของส านักงานใหญ่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม และส่วนที่เป็นของสาขาที่ตั้งใน
ต่างประเทศ 

  (4) ภาพถ่ายเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่เป็นทีต้ั่ง 
ของอาคาร เฉพาะส่วนที่เป็นของส านักงานใหญ่ ส่วนเพิ่มของส านักงานใหญ่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม และ
ส่วนที่เป็นของสาขาท่ีตั้งในต่างประเทศ 

  (5) ภาพถ่ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยตามข้อ 4.1(4) 

  (6) รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 
จากผู้ประเมินราคาภายนอกตามข้อ 4.2 เฉพาะส่วนที่เป็นของส านักงานใหญ่ ส่วนเพิ่มของ 
ส านักงานใหญ่ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม และส่วนที่เป็นของสาขาที่ตั้งในต่างประเทศ 

  (7) ความเห็นของผู้สอบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ว่าการตีราคาอาคาร หรือ 
ห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดและมีวิธีปฏิบัติและ 
การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตีราคา
อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์เอง เพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ
หรือจัดส่งส าเนาให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อมีการร้องขอ โดยสามารถจัดท าหรือจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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 4.6 เมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ให้ธนาคารพาณิชย์แสดงมูลค่า
ส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุดเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (โดยให้แสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายการอื่นของส่วนของเจ้าของ) ทั้งนี้ ต้อง
เป็นมูลค่าสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องแล้ว และให้ธนาคารพาณิชย์รายงานมูลค่าดังกล่าวใน
ระบบบริหารข้อมูล  (Data Management System หรือ DMS) นอกจากนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์หักค่า
เสื่อมราคาของอาคารหลังทีไ่ด้มีการตีราคาเพ่ิมและได้รับอนุมัติให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของไปแล้ว ออกจากรายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลให้เงินกองทุนชั้นที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้าของลดลงในอัตราส่วนเดียวกับค่าเสื่อมราคาที่ได้หักออกไปในลักษณะเดียวกับการ
หักจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 4.7 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดหลังที่เคยมีการ 
ตีราคาเพ่ิมและได้รับอนุมัติให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของไปแล้ว มีมูลค่าลดลง 
อันเกิดจากการด้อยค่า ธนาคารพาณิชย์ต้องหักส่วนที่ลดลงดังกล่าวออกจากรายการอ่ืนของส่วนของ
เจ้าของที่เก่ียวข้องซึ่งจะมีผลให้เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของลดลงในอัตราส่วนเดียวกับ 
จ านวนที่ด้อยค่า ณ วันสิ้นเดือนนั้น โดยต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน  
นับต้ังแต่วันสิ้นเดือนนั้นด้วย 

 4.8 เมื่อธนาคารพาณิชย์เลิกใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด
ที่เคยตีราคาเพ่ิมและนับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ให้ธนาคารพาณิชย์นั้น
รายงานการเลิกใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 7 วัน นับจาก 
วันสิ้นเดือนที่มีการบันทึกบัญชีโอนรายการอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่เลิกใช้ประโยชน์เป็น
สินทรัพย์รอการขายหรือจดทะเบียนโอนอาคารชุดหรือห้องชุดในอาคารชุดนั้น และให้หักมูลค่าส่วนที่
เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาของอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดนั้น ซึ่งได้เคยรับอนุมัติให้นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของทั้งจ านวน ณ วัน 
สิ้นเดือนนั้นด้วย 

5. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือกัน 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหาย1 ยังไม่ครบจ านวนตามนัยมาตรา 60  
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ให้ธนาคารพาณิชย์นั้นน าสินทรัพย์ในส่วนที่ยัง 
ไม่ได้ตัดออกจากบัญชี หรือในส่วนที่ยังไม่ได้กันเงินส ารองหักออกจากมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการ 
ตีราคาที่ดินตามข้อ 3.6 และมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดตาม 
ข้อ 4.6 เสียก่อน แล้วจึงนับจ านวนคงเหลือของมูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของ   

 ให้ธนาคารพาณิชย์แสดงรายละเอียดการนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาสินทรัพย์ 
เข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามแบบตารางแนบ 1 ในกรณีทีส่ินทรัพย์ที่เสียหาย

                                                        
1 ให้อ้างอิงค าจ ากัดความของสินทรัพย์ที่เสียหาย และสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 
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ในส่วนที่ยังไม่ได้ตัดออกจากบัญชีหรือสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายในส่วนที่ยังไม่ได้กัน 
เงินส ารองมีจ านวนลดลง หากธนาคารพาณิชย์ประสงค์จะนับมูลค่าจากการตีราคาสินทรัพย์เข้าเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเพ่ิมข้ึน ให้ธนาคารพาณิชย์นั้นแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในแบบตารางแนบดังกล่าว 

6. การค านวณมูลค่าส่วนที่เพ่ิมข้ึนกรณีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

 การตีราคาที่ดิน อาคาร และห้องชุดในอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ให้ค านวณ
มูลค่าส่วนที่เพ่ิมขึ้นเป็นเงินตราต่างประเทศ แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ 
สถาบันการเงิน ณ วันสิ้นเดือนที่จัดท าแบบรายงาน  
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แบบตารางแนบ 1 
 
 

ธนาคาร .............................. จ ากัด (มหาชน)  
การนับมูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และห้องชุดในอาคารชุดเข้าเป็น     

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
ประจ าปี ................. 

 รายการ / ล าดับที่ หน่วย : บาท 
1 มูลค่าส่วนที่เพ่ิมจากการตีราคาที่ดิน ตามแบบตารางแนบ 2 .................... 

2 มูลค่าส่วนที่เพ่ิมจากการตีราคาอาคารและห้องชุดในอาคารชุด 
ตามแบบตารางแนบ 3 

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

3 หัก สินทรัพย์ที่เสียหายที่ยังไม่ได้ตัดออกจากบัญชี หรือสินทรัพย์
และภาระผูกพันที่อาจเสียหายที่ยังไม่ได้กันเงินส ารองทั้งสิ้น 

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

4 มูลค่าส่วนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และห้องชุดใน 
อาคารชุด ส่วนที่นับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ 

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

  
 
 
 ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง 

 ลายมือผู้รับมอบอ านาจ................................................... 
 
 
 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ............................................................ 
 
 
 
 
 

แบบตารางแนบ 1 
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แบบตารางแนบ 2 

ธนาคาร……………………… จ ากัด (มหาชน) 
การค านวณมูลค่าส่วนเพ่ิมจากการตีราคาท่ีดิน  ประจ าปี...... 

หน่วย : บาท 

 
ล าดับ

ท่ี 
 

 
รหัส
สาขา 

 

ประเภทท่ีท า
การ 

ชื่อสาขา/
หน่วยงาน 

  
สถานท่ีตั้ง 

  

เอกสารแสดงสิทธ ิ
 

(1.4) 

พ้ืนที่ 
(ตารางวา) 

 

เป็น       
(ไม่เป็น) 
ท่ีดินท่ีนับ
มูลค่าส่วน
เพ่ิมเป็น

เงินกองทุน 

ราคาต่อตารางวา   
 

(2) 

มูลค่า   
 

(3) 

มูลค่าส่วนเพ่ิม (ลด) 
 

(4)  
ภาษีเงินได้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ

การ
เปลี่ยนแปลง
ในส่วนเกิน
ทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน 

มูลค่าส่วนท่ี
เพ่ิมท่ี
นับเป็น

เงินกองทุน 
(หลังหัก

ภาษีเงินได้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ

การ
เปลี่ยนแปลง
ในส่วนเกิน
ทุน) (4.1) – 

(5) = 

บริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน  

(7) 
 
 

ประเภท 

 
 

เลขท่ี 

ราคาท่ีตี
คร้ังก่อน 

ราคาท่ีตี
คร้ังใหม่ 

มูลค่า 
ตามราคา
ทุนเดิม 

มูลค่าท่ี
ตีราคา

คร้ังก่อน 

มูลค่าท่ีตี
ราคาใหม่ 

มูลค่า
ส่วนท่ี
เพ่ิม 

จากราคา
ทุนเดิม 

มูลค่า
ส่วนท่ี
ลดลง 

จากราคา
ทุนเดิม 

คร้ังก่อน 
 

คร้ังใหม่ 
 

  
(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 ส านักงานใหญ ่   
      

                

 
      

 
                          

 
      

 
รวม 

 
                      

2 xxxx xxxxxxx  
      

                

 
  

 
 

      
                

        
 

รวม 
 

                      

    รวมทุกส านักงานในประเทศ                             

 
หมายเหตุ   1) เอกสารแสดงสทิธิในที่ดนิ ในกรณีทีม่ิใช่ผู้ถอืกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ให้ระบุว่าเป็นกรรมสทิธิร์วม   ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกตอ้ง 
 2) ให้ธนาคารพาณิชย์น าส่งข้อมลูตามตารางในรูป Excel File มาเพิ่มเติมพร้อมกับค าขออนุมัตดิ้วย 
                  ลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจ     ………………………….……….. 
                          (…………………..….………………...)  
                       ต าแหน่ง …………………………………….. 
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 แบบตารางแนบ 3 
ธนาคาร……………………… จ ากัด (มหาชน) 

การค านวณมูลค่าส่วนเพ่ิมจากการตีราคาอาคาร/ห้องชุดในอาคารชุด  ประจ าปี...... 
หน่วย : บาท 

ล าดับ 
ท่ี 
 
 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับอาคาร/ห้องชุดในอาคารชุด ราคาเดิมตามบัญชี 

การตีราคา
อาคาร/ห้อง
ชุดในอาคาร

ชุด 

 
มูลค่าส่วนเพิ่ม 

(ลด) 

ภาษีเงินได้ท่ี
เก่ียวข้อง   
กับการ

เปลี่ยนแปลง
ในส่วนเกินทุน

จากการตี
ราคาอาคาร/
ห้องชุดใน
อาคารชุด 

 
 
 

มูลค่าส่วน 
ท่ีเพิ่ม 

ท่ีนับเป็น
เงินกองทุน 

(หลังหักภาษี
เงินได้ท่ี

เก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยน  
แปลงใน

ส่วนเกินทุน) 
 
 

(5.1)–(6) 
= 

ค่าเส่ือมราคา 
ในแต่ละปี 

บริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 

(1) (2) (3) วงเงิน
ประกัน
อัคคีภัย 

(5) (8) (9) 

รหัส 
สาขา 

 
 
 

ประเภท      
ท่ีท าการ 

ช่ือสาขา/
หน่วยงาน 

 

สถานที่ตั้ง 
 
 
 

เอกสารแสดง
สิทธิในอาคาร/

ห้องชุดใน 
อาคารชุด 

(1.2) 

เอกสารแสดง
สิทธิในท่ีดิน
ท่ีตั้งอาคาร 

(1.3) 

อายุการใช้งาน (ปี) 
 

(1.4) 
เป็น      

(ไม่เป็น) 
อาคารท่ี
สามารถ 
นับมูลค่า
ส่วนเพิ่ม  
เข้าเป็น

เงินกองทุน 

ราคา
ทุนเดิม
รวมค่า

ปรับปรุง
อาคาร 

ค่าเส่ือม
ราคาสะสม
ของราคา

ทุนเดิมรวม
ค่า

ปรับปรุง
อาคาร 

ราคา
ทุนเดิม
สุทธิ 

มูลค่า
ส่วนท่ี

เพิ่มจาก
การตี
ราคา 

(ก่อนหัก
ค่าเส่ือม
ราคา
สะสม) 

ค่าเส่ือม
ราคา
สะสม
ในส่วน

ท่ีตี
ราคา
เพิ่ม 

 
 

ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 

 
 

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

ราคา 
ท่ีตี 

คร้ังก่อน 
 
 

ราคา 
ท่ีตี 

คร้ังใหม่ 
 
 

 
 
 

เพิ่ม 
 
 
 
 
 

(3.2)-
(2.3) = 

 
 
 

ลด 
 
 
 
 
 

(3.2)-
(2.3) = 

ส่วนท่ี
เป็นราคา
ทุนเดิม
รวมค่า

ปรับปรุง
อาคาร 

ส่วนท่ีตี
ราคาเพิ่ม 

คร้ัง
ก่อน 

คร้ังนี้ 

ประเภท 
 

เลขท่ี 
 

ประเภท 
 

เลขท่ี 
 

ก่อน
บันทึก
บัญชี 

คงเหลือ
ก่อน

ประเมิน
ใหม่ 

คงเหลือ
ตาม

สภาพที่ตี
ราคาใหม่ 

(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 
         

 
   

 
    

 

 
  

    
      

รวมทุกส านักงานในประเทศ 
   

 
    

 
  

   
   

 
หมายเหตุ 1) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ  ในกรณทีี่มิใชผู่้ถือกรรมสทิธิ์แตเ่พียงผู้เดียว  ให้ระบุว่าเปน็กรรมสทิธิร์วม   ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกตอ้ง 
 2) วงเงินประกนัอัคคีภัยต้องครอบคลุมราคาที่ตีครั้งใหม่ จึงจะสามารถนับส่วนเพิม่เข้าเป็นเงินกองทุนไดเ้ต็มจ านวน 
 3) ให้ธนาคารพาณิชย์น าส่งข้อมลูตามตารางในรูป Excel File มาเพิ่มเติมพร้อมกับค าขออนุมัตดิ้วย   ลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจ     ………………………….……….. 
                          (…………………..….………………...)  
                       ต าแหน่ง …………………………………….. 
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เอกสารแนบ 3  

ตัวอย่างวิธีการหักเงินลงทุนออกจากเงินกองทุน 

ตัวอย่างที่ 1: กรณธีนาคารพาณิชย์ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ของแต่ละบริษัทนั้น 

ธนาคารพาณิชย์มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน1 ซ่ึงธนาคารพาณิชย์ถือหุ้น 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น (ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
บริษัทที่ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้) รวมกัน 
ทุกบริษัททั้งหมดเท่ากับ 300 บาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนดังนี้ 

1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท A เท่ากับ 200 บาท โดยจัดเป็นเงินลงทุนที่อยู่ใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร และ  

2. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ของบริษัท
ประกันภัย (ถ้ามี) เท่ากับ 100 บาท โดยจัดเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า 

ก าหนดให้เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสุทธิ2 (Net common equity  
tier 1: Net CET1) เท่ากับ 2,500 บาท ดังนั้น ร้อยละ 10 ของ Net CET12 ของธนาคารพาณิชย์
เท่ากับ 250 บาท  

ธนาคารพาณิชย์ต้องน าเงินลงทุนดังกล่าวมาค านวณเงินกองทุนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เงินลงทุนส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ Net CET12 ซึ่งเท่ากับ 50 บาท ให้น ามา 
หักจากเงินกองทุน ดังนี้ 

(ก) หัก CET1  เท่ากับ 
200

300
× 50 = 33.33  บาท  

(ข) หัก Additional tier 1 เท่ากับ 
100

300
× 50 = 16.67  บาท 

                                                        
1 ให้อ้างอิงค าจ ากัดความธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การก ากับ 
ดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
2 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของสุทธขิองธนาคารพาณิชยท์ี่ได้หักรายการ 
ตามข้อ 5.4.1(3.1) ถึง 5.4.1(3.9) ของประกาศนี้แล้ว 
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2. เงินลงทุนส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET12 ซ่ึงเท่ากับ 250 บาท ให้น ามา
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้  

(ก) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ต้องไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตามวิธี SA 

หรือวิธี IRB เท่ากับ 
200

300
× 250 = 167.67 บาท 

(ข) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ต้องน าไป

ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดเท่ากับ 
100

300
× 250 = 83.33 บาท 

  ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงวิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุนและ 
ตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่างที่ 2: กรณธีนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของแต่ละบริษัทนั้น 

ธนาคารพาณิชย์มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน1 ซึ่งธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทนั้น (ยกเว้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน Full consolidation ที่ต้องจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที่
ท าธุรกิจสนับสนุนระบบสถาบันการเงินหรือที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้) รวมกันทุกบริษัท
ทั้งหมดเท่ากับ 500 บาท โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนดังนี้ 

1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท C เท่ากับ 200 บาท โดยจัดเป็นเงินลงทุนที่อยู่ใน
บัญชีเพ่ือการธนาคาร และ  

2. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท D เท่ากับ 100 บาท โดยจัดเป็นเงินลงทุนที่อยู่ใน
บัญชีเพ่ือการค้า และ 

3. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทประกันภัย เท่ากับ 100 บาท โดยจัดเป็นเงินลงทุน 
ที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า และ 

4. เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) ของบริษัท
ประกันภัย (ถ้ามี) เท่ากับ 100 บาท โดยจัดเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า 
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ภายหลังจากการหักมูลค่าเงินลงทุนตามตัวอย่างที่ 1 ออกจาก Net CET12 เดิมแล้ว 
จะคงเหลือ Net CET13 เท่ากับ 2,500 – 33.33 = 2,466.67 บาท ดังนั้น ร้อยละ 10 ของ Net CET13 
เท่ากับ 246.67 บาท  

ธนาคารพาณิชย์ต้องน าเงินลงทุนดังกล่าวมาค านวณเงินกองทุนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ คิดเป็นจ านวนทั้งหมด เท่ากับ 200 + 100 + 100 = 400 
บาท ให้น าไปเปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ของ Net CET13 เท่ากับ 246.67 บาท 

 1.1 เงินลงทุนส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET13  ซึ่งคิดเป็น 400 – 246.67 = 
153.33 บาท ให้น าไปหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามสัดส่วนของเงินลงทุน
ในแต่ละบริษัท (Pro-rata basis) ดังนี้ 

   (ก) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท C ที่ต้องหักจาก CET1 เท่ากับ 
200

400
× 153.33 = 76.67  บาท 

   (ข) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท D ที่ต้องหักจาก CET1 เท่ากับ 
100

400
× 153.33 = 38.33  บาท 

   (ค) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทประกันภัยที่ต้องหักจาก CET1 เท่ากับ 
100

400
× 153.33 = 38.33  บาท 

 1.2 เงินลงทุนส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Net CET13  ซึ่งเท่ากับ 246.67 บาท ให้
น ามาค านวณสินทรัพย์เสี่ยง ดังนี้ 

   (ก) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท C ที่ต้องน าไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

ด้านเครดิตตามวิธี SA หรือวิธี IRB เท่ากับ 
200

400
× 246.67 = 123.33 บาท 

   (ข) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท D ที่ต้องน าไปค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 

ด้านตลาด เท่ากับ 
100

400
× 246.67 = 61.67 บาท 

   (ค) มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทประกันภัยที่ต้องน าไปค านวณ

สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด เท่ากับ 
100

400
× 246.67 = 61.67 บาท 

                                                        
3 ในกรณีนี้ Net common equity tier 1 หมายถึง เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของสุทธขิองธนาคารพาณิชยท์ี่ได้หักรายการตามข้อ 
5.4.1(3.1) ถึง 5.4.1(3.10) (ก) ของประกาศนี้แล้ว 
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    ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์อ้างอิงวิธีการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงของตราสารทุน 
ตามหลักเกณฑ์การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง  
โดยหากน้ าหนักความเสี่ยงตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องต่ ากว่าร้อยละ 250 ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้น้ าหนัก
ความเสี่ยงที่ร้อยละ 250 แทน 

2. เงินลงทุนในตราสาร Tier 2 ของบริษัทประกันภัย ซึ่งจัดอยู่ในบัญชีเพ่ือการค้า 
เท่ากับ 100 บาท ให้น าไปหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์ทั้งจ านวน 
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เอกสารแนบ 4 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับตราสารทางการเงินเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1  
(Additional tier 1) 

1. ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) จะต้องมี
คุณสมบัติที่ส าคัญครบทุกข้อ ดังนี้  

 (1) ได้รับช าระเงินครบเต็มจ านวน 

 (2) ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชย์เลิกกิจการ ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 จะได้รับช าระเงินในล าดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ
ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์นั้น  

 (3)  ออกจ าหน่ายโดยไม่มีหลักประกันหรือการค้ าประกันหรือการรบัประกันโดย
ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ที่จะท าให้มีสิทธิในการเรียกร้องเหนือกว่า 
เจ้าหนี้ประเภทอ่ืน 

 (4)  ไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืนรวมทั้งต้องไม่มีเงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้
ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนด (No incentive to redeem) เช่น ไม่มีการก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (No step-up) 

 (5) ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ท าให้ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
เกิดความคาดหวังว่าธนาคารพาณิชย์จะไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ก่อนครบก าหนด และต้องไม่ส่งสัญญาณต่อตลาดให้เกิดการคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
อนุญาตให้มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

 (6) ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 ได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกตราสารนั้น ทั้งนี ้การไถ่ถอนจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ: 

  (6.1) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย์
จะต้องเสนอแผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการด าเนินการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 30 วัน  

   ทั้งนี้ แผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชย์เสนอจะต้อง 
มีการออกตราสารทางการเงินที่มคีุณภาพที่เท่ากันหรือดีกว่าเพ่ือทดแทนตราสารเดิมที่จะไถ่ถอนในทันที
หรือก่อนการไถ่ถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการด ารงความสามารถ 
ในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์นั้น และ 
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   (6.2) ธนาคารพาณิชย์สามารถพิสูจน์ได้ว่าการไถ่ถอนนั้นจะไม่ส่งผลให้อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นั้นลดต่ าลงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยก าหนด 

  ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ 
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก่อน 5 ปีได้ โดยการไถ่ถอนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ใน (6.1) และ (6.2) ข้างต้นด้วย 

- กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป หรือ 

- กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้ 
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่  

  โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารก่อน หากไม่มี
ข้อตกลงหรือข้อก าหนดสิทธิระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้ไถ่ถอนในกรณีดังกล่าวได้   

 (7) ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อคืน1 ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ได ้โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  (7.1) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์
จะต้องเสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
ดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ การซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิที่นับ 
เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 อาจเข้าข่ายเป็นการลดทุนทางอ้อม ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 80(1) แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าของหุ้น 
ของตนเอง ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องการลดทุน และต้องเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุที่จะซื้อคืนหุ้นของตนเองได้ 
ตามมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วด้วย  

  (7.2) ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องกับการ 
ซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 อย่างเคร่งครัดด้วย 

 (8) การจ่ายดอกเบี้ยและผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องมีลักษณะดังนี้ 

                                                        
1 ทั้งนี้ การซ้ือคืนเป็นการซ้ือขายโดยความสมัครใจของผู้ถือตราสาร (ผู้ขาย) และธนาคารผู้ออก (ผู้ขอซ้ือ) ตามราคาที่ตกลงกันและสามารถซ้ือคืน
เพียงบางส่วนได้ ต่างจากการไถ่ถอนทีเ่ป็นการช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือตามราคาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยหากมีการระบุไว้ในข้อตกลง 
หรือข้อก าหนดสิทธิระหวา่งธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้สามารถไถ่ถอนได้ ผู้ถือตราสารจะต้องถูกไถ่ถอนทั้งหมดโดยไม่สามารถปฏิเสธ
การขอไถ่ถอนได ้
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  (8.1) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีอ านาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดเมื่อใดก็ได้ โดยห้ามมีข้อก าหนดในสัญญาว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เมื่อมีการจ่ายผลตอบแทน 
ให้ผู้ถือตราสารเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ2 อย่างไรก็ดี หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีการจ่าย 
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ธนาคาร
พาณิชย์นั้นไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของได้3  

  (8.2) ไมส่ะสมผลตอบแทน (Non-cumulative) และการไมจ่่ายผลตอบแทน 
ไม่ถือเป็นการผิดนัดช าระ 

  (8.3) ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสิทธิที่จะยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยและผลตอบแทน 
อ่ืนใดให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได ้หากมีความจ าเป็นต้องช าระเงิน 
ตามหนี้สินหรือภาระผูกพันอ่ืนทีถ่ึงก าหนด 

  (8.4) ในปีที่ธนาคารพาณิชย์นั้นไม่มีผลก าไรหรือมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้ธนาคาร
พาณิชย์จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
โดยจะจ่ายผลตอบแทนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณีไป โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากปัจจัยความม่ันคงของธนาคารพาณิชย์ เช่น ฐานะเงินกองทุน 
ความสามารถในการท าก าไร และระดับของก าไรสะสม เป็นต้น และธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 (9) ตราสารทางการเงินที่ออกต้องไม่ระบุอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรอ่ืนใด 
ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอง กล่าวคือ ต้องไม่มีการปรับ
ผลตอบแทนของตราสารเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 (10) ตราสารทางการเงินที่สามารถนับเงินที่ได้รับจากการออกตราสารนั้นเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้ ต้องมีลักษณะครบทุกข้อ ดังนี้ 

   (10.1) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้ในระหว่างการด าเนินการ
ใกล้เคียงกับหุ้นสามัญ (Absorb losses on a going-concern basis) โดยต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาว่า 
(1) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้นมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CET1 ratio) ต่ ากว่าอัตราทีธ่นาคารพาณิชย์นั้นก าหนดไว้4 (Trigger 
point) หรือ (2) สามารถถูกลดมูลค่าตราสารดังกล่าวลง (write down) ได้ เมื่อ CET1 ratio ต่ ากว่า
อัตราทีธ่นาคารพาณิชย์ก าหนดไว้4 โดยการแปลงเป็นหุ้นสามัญและการลดมูลค่าตราสารดังกล่าวลง
จะต้องก่อให้เกิดผลครบทุกประการ ดังนี้  

                                                        
2 การกระท าแบบนี้เรียกวา่ Dividend pusher 
3 การกระท าแบบนี้เรียกวา่ Dividend stopper 
4 อัตราที่ธนาคารพาณิชยก์ าหนดต้องมี CET1 ratio สูงกว่า 5.125%  
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   - ลดภาระจากการเรียกร้องเงินคืนของผู้ถือตราสาร หรือลดจ านวนเงิน 
ทีธ่นาคารพาณิชย์ต้องน ามาใช้ในการไถ่ถอนเมื่อธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้ อีกท้ังยังเป็นการ 
ลดภาระการจ่ายผลตอบแทนทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารดังกล่าวด้วย 

   - การลดมูลค่าตราสารหรือการแปลงเป็นหุ้นสามัญต้องส่งผลให้
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองโดยทั่วไป 

   - ส าหรับมูลค่าของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่จะถูกลดมูลค่า
ลงหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญต้องมีมูลค่าอย่างน้อยท าให้ CET1 ratio กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราที่
ธนาคารพาณิชย์นั้นก าหนดไว้ (Trigger point) แต่หากไม่เพียงพอธนาคารพาณิชย์นั้นต้องตัดเป็นหนี้
สูญหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งจ านวน 

   (10.2) สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้น 
มีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้5 (At the point of non-viability) เพ่ือรองรับ 
Gone-concern basis โดยต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาว่า (1) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือ  
(2) สามารถตัดเป็นหนี้สูญได ้เมือ่ทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย์นั้น 

 (11) ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ซื้อตราสาร 
ทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ให้ 
การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลใดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน ามาซื้อตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง  
เช่น การที่บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อตราสารทางการเงินดังกล่าวเป็นต้น ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์นับตราสารดังกล่าวตามจ านวนที่บริษัทลูกนั้นลงทุน 
เป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  

 (12)  ตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ธนาคารพาณิชย์ออกจะต้อง 
ไม่มีเงื่อนไขที่จะชดเชยให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงิน หากตราสารทีธ่นาคารพาณิชย์ออกใหม่ภายในเวลา 
ที่ก าหนดมีผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารทางการเงินเดิม (Recapitalisation) 

2. หลักเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสารทางการเงิน 
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) 

 2.1 ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดของตราสาร 
ทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) ได้โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

                                                        
5 ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) ธนาคารพาณิชย์อาจมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้(2) เงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์ลดลงถึงระดับที่จะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจ้าหนี ้(3) ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เช่น ไมส่ามารถหาผู้ลงทุน 
มาฟื้นฟูกจิการได้ เป็นต้น 
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  (1) กรณีวันจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดตรงกับวันสิ้นงวดการบัญชี  
ให้ใช้ประมาณการก าไรสุทธิในงวดการบัญชีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั้นมาประกอบการ
พิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional 
tier 1) ได ้

  (2) กรณีวันจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเป็นวันหลังวันสิ้นงวดการบัญชี  
ให้ใช้ก าไรสุทธิจากงบการเงินของงวดการบัญชีก่อนหน้ามาประกอบการพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) ได ้

 2.2 ธนาคารพาณิชย์สามารถก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด 
เพียงบางส่วน (Partial payment) ให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 
(Additional tier 1) ในหนังสือชี้ชวนได้   

 ทั้งนี้ เมื่อธนาคารพาณิชย์บันทึกบัญชีรายการดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดที่จ่ายแก่ 
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ในงวด 
การบัญชีที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว งบก าไรขาดทุนของงวด 
การบัญชีนั้นต้องไม่มีผลขาดทุนสุทธิ 
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เอกสารแนบ 5 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับตราสารทางการเงินเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 

ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

1. ได้รับช าระเงินครบเต็มจ านวน 

2. ในกรณีทีธ่นาคารพาณิชย์เลิกกิจการ ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 2 จะได้รับช าระเงินในล าดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝากเงิน และเจ้าหนี้สามัญของธนาคาร
พาณิชย์นั้น 

3. ออกจ าหน่ายโดยไม่มีหลักประกันหรือการค้ าประกันหรือการรบัประกันโดยธนาคาร
พาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ที่จะท าให้มีสิทธิในการเรียกร้องเหนือกว่าเจ้าหนี้ 
ประเภทอ่ืน 

4. เป็นตราสารที่มีก าหนดเวลาในการช าระหนี้ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และในช่วง 5 ปีสุดท้าย
ก่อนครบก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องทยอยลดการนับเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Amortisation) 
ตามวิธีเส้นตรง (Straight line basis) และต้องไม่ก าหนดเงื่อนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ 
ไถ่ถอนก่อนก าหนด (No incentive to redeem) เช่น ไม่มีการปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น 
ในลักษณะขั้นบันได (No step-up) 

5. ธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ท าให้ผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  
เกิดความคาดหวังว่าธนาคารพาณิชย์จะไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 2 ก่อนครบก าหนด  

6. ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 2 ได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ได้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ การไถ่ถอนจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ: 

 6.1 ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
เสนอแผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 
ดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการด าเนินการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 30 วัน  

  ทั้งนี้ แผนการไถ่ถอนและแผนการทดแทนที่ธนาคารพาณิชย์เสนอจะต้องมีการ
ออกตราสารทางการเงินที่มคีุณภาพที่เท่ากันหรือดีกว่าเพ่ือทดแทนตราสารเดิมที่จะไถ่ถอนในทันที 
หรือก่อนการไถ่ถอน และการออกตราสารทดแทนนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการด ารงความสามารถ 
ในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์นั้น  

 6.2 ธนาคารพาณิชย์สามารถพิสูจน์ได้ว่าการไถ่ถอนนั้นจะไม่ส่งผลให้อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นั้นลดต่ าลงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยก าหนด และ 
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 6.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการไถ่ถอนก่อนก าหนดนั้นจะไม่ส่งผลให้อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงลดลงต่ ากว่าร้อยละ 91 โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเพ่ิมทุนใหม่  
ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่  

- ประมาณการผลก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 
- ประมาณการขยายตัวของสินทรัพย์เสี่ยง และ 
- ประมาณการเงินส ารองที่ต้องกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

 ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารพาณิชย์อาจไถ่ถอนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อน 5 ปีได้ โดยการไถ่ถอนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ใน (6.1) (6.2) และ (6.3) ข้างต้นด้วย 

- กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีของธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป หรือ 

- กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ใหม่  

  โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือตราสารก่อน หากไม่มี
ข้อตกลงหรือข้อก าหนดสิทธิระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้ไถ่ถอนในกรณีดังกล่าวได้ 

7. ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อคืน2 ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้
โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

 7.1 ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์จะต้อง
เสนอแผนการซื้อคืนและแผนการทดแทนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ดังกล่าวมา 
ยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ การซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 อาจเข้าข่ายเป็นการลดทุนทางอ้อม ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 80(1) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และถือเป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง ซึ่งต้องห้าม
ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ดังนั้น  

                                                        
1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป ก าหนดให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 9 บวกดว้ยร้อยละ 0.625  
ต่อปี และทยอยเพิ่มขึ้นทุกป ีปีละร้อยละ 0.625 จนครบร้อยละ 11.5 ในปี 2562 เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคาร 
พาณิชย์ด ารง Conservation buffer เพิ่มเติมจากอัตราสว่นเงินกองทุนขั้นต่ าอกีร้อยละ 2.5 โดยให้ทยอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.625 ต่อปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562 
2 ทั้งนี้ การซ้ือคืนเป็นการซ้ือขายโดยความสมัครใจของผู้ถือตราสาร (ผู้ขาย) และธนาคารผู้ออก (ผู้ขอซ้ือ) ตามราคาที่ตกลงกันและสามารถซ้ือคืน
เพียงบางส่วนได้ ต่างจากการไถ่ถอนที่เป็นการช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือตามราคาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยหากมีการระบุไว้ในข้อตกลง 
หรือข้อก าหนดสิทธิระหวา่งธนาคารพาณิชย์และผู้ถือตราสารให้สามารถไถ่ถอนได้ ผู้ถือตราสารจะต้องถูกไถ่ถอนทั้งหมดโดยไม่สามารถปฏิเสธ
การขอไถ่ถอนได ้
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ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยในเรื่องการลดทุน และต้องเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุที่จะซื้อคืนหุ้นของตนเองได้ตามมาตรา 
66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วด้วย 

 7.2 ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องกับการซื้อคืน
ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างเคร่งครัดด้วย 

8. ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิเลื่อนก าหนดเวลาในการช าระดอกเบี้ยตามตราสารออกไปได้ 
หากธนาคารพาณิชย์นั้นไม่มีก าไรจากการด าเนินงานและไม่จ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญและไม่จ่าย
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดให้กับผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1   

9. ตราสารทางการเงนิที่ออกต้องไม่ระบุอัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรอ่ืนใด 
ที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอง กล่าวคือ ต้องไม่มีการปรับ
ผลตอบแทนของตราสารเมื่อความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

10. ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ ต้องไม่ซื้อตราสารทางการเงิน
ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ต้องไม่ให้การสนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น ามาซ้ือตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เอง เช่น การที่บริษัทลูก
ของธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ซื้อตราสารทางการเงินดังกล่าว เป็นต้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
จะไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์นับตราสารดังกล่าวตามจ านวนที่บริษัทลูกนั้นลงทุนเป็นเงินกองทุน 
ของธนาคารพาณิชย์ 

11. สามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้น  
มีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้3 (At the point of non-viability) เพ่ือ
รองรับ Gone-concern basis โดยต้องมีเงื่อนไขระบุในสัญญาว่า (1) สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ  
หรือ (2) สามารถตัดเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร
พาณิชย์นั้น 

                                                        
3 ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) ธนาคารพาณิชย์อาจมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี ้(2) เงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์ลดลงถึงระดับที่จะกระทบตอ่ผูฝ้ากเงินและเจ้าหนี ้(3) ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถเพิ่มทุนได้ด้วยตัวเอง เช่น ไมส่ามารถหาผู้ลงทุน 
มาฟื้นฟูกจิการได้ เป็นต้น 
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เอกสารแนบ 6 

งวดระยะเวลาการนับรายการเข้าและหักออกจากเงินกองทุน 

รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ    

1. ทุนช ำระแล้ว รวมทั้งส่วนเกิน (ต  ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้น (ยกเว้นทุนช ำระแล้ว 
ที ได้จำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิ)    

2. ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุน้สำมัญ    
3. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย    
4. เงินส ำรองที ได้จดัสรรจำกก ำไรสุทธิเมื อสิ้นงวดกำรบัญชี ตำมที ไดร้ับอนุมัติ

จำกมติที ประชุมใหญผู่้ถือหุ้น หรือตำมข้อบังคับของธนำคำรพำณิชย ์
   

5. ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร ตำมที ไดร้ับอนุมัตจิำกมต ิ
ที ประชุมใหญผู่้ถือหุ้น หรือตำมข้อบังคับของธนำคำรพำณิชย1์ 

 
  

6. รำยกำรอื นของส่วนของเจ้ำของ    
6.1 ส่วนที ถือเป็นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื น (Other comprehensive 

income) 
- ส่วนเกินทุนจำกกำรตรีำคำที ดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 
เมื อไดร้ับอนุมัตจิำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- รำยกำรอื น 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.2 รำยกำรอื นของกำรเปลี ยนแปลงที เกิดจำกผู้เป็นเจำ้ของ (Owner 
changes) 

   

รายการปรับต่างๆ และรายการหักจากเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของ
เจ้าของ 

   

1. เงินส ารองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี ยงในกระแสเงินสด (Cash flow 
hedge reserve) 

   

2. ก ำไร (ขำดทุน) สะสมที เกดิจำกกำรเลือกใช้วิธี Fair value option ตำม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เมื องบกำรเงินผ่ำนกำรรับรองจำก
ผู้สอบบญัช ี

   

3. ก ำไร (ขำดทุน) สะสมที เกดิจำกกำรวัดมลูค่ำยตุิธรรมของธุรกรรม
อนุพันธอ์ันเนื องมำจำกกำรเปลี ยนแปลงในคุณภำพเครดิตของธนำคำร
พำณิชย์เองตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ว่ำด้วยกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรม 

   

4. ผลขำดทุนที เกิดขึ้นในทุกงวดกำรบัญช2ี (โดยไม่ต้องผ่ำนกำรรับรอง 
จำกผู้สอบบญัชีหรือกำรอนุมัติจำกมติที ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือตำม
ข้อบังคับของธนำคำรพำณิชย์) 

   

                                                        
1 ให้หมำยรวมถึงผลสุทธิที เป็นก ำไรซึ งเกิดจำกกำรค ำนวณหำมูลค่ำสุทธิของรำยกำรปรับปรุงทำงกำรบัญชีที มำตรฐำนกำรบัญชีก ำหนดให้
ปรับปรุงกับก ำไรสะสม เช่น รำยกำรปรับปรุงประมำณกำรหนี้สินตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 
เฉพำะส่วนที มำตรฐำนกำรบัญชกี ำหนดให้ต้องปรับปรุงกับก ำไรสะสม และรำยกำรปรับปรุงข้อผิดพลำดทำงกำรบัญชี เป็นต้น 
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รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
5. ค่ำควำมนิยม    
6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
7. มูลค่ำของสินทรัพยป์ระเภทภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญช ี    
8. ก ำไรจำกกำรท ำธุรกรรม Securitisation    
9. เงินส ำรองส่วนขำด (EL > เงินส ำรองที กันไว้ทั้งสิ้น)    
10. หุ้นทุนซื้อคืน    
11. กำรถือตรำสำรทุนไขว้กันระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กับบริษัทที ท ำธุรกิจ

ทำงกำรเงินหรือธุรกิจสนับสนุน    

12. เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคัญแสดงสิทธิที จะ 
ซื้อหุ้นของบริษัทเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์     

13. เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
ที จะซื้อหุ้นของบริษัทที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธรุกิจสนับสนุน 
ที ธนำคำรพำณิชย์ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 หรือที ถือหุ้นเกินกว่ำ 
ร้อยละ 10 ซึ งถูกก ำหนดให้หักจำกเงินกองทุน  

   

14. รำยกำรอื นตำมที ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด    
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน    

1. เงินที ได้รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล     
2. เงินที ได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที มีสิทธิด้อยกว่ำ 

เจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน เจ้ำหนี้สำมัญ และผู้ถือตรำสำรทำงกำรเงิน 
ที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  2 (ทันทีที ธนำคำรแห่งประเทศไทยเห็นชอบ) 

   

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน    
1. กำรซื้อคืนตรำสำรทำงกำรเงินที นบัเป็นเงินกองทุนช้ันที  1 ของธนำคำร

พำณิชย์     

2. กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที นับเปน็เงินกองทุนช้ันที  1 ไขว้กันระหว่ำง
ธนำคำรพำณิชยกั์บบริษัทที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธุรกจิสนับสนุน    

3. เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  1 ของธนำคำร
พำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื น    

4. เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  1 ของ 
บริษัทที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธรุกิจสนับสนุนที ธนำคำรพำณิชย ์
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 หรือที ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 10 ซึ งถูกก ำหนด 
ให้หักออกจำกเงินกองทุน 

   

5. รำยกำรอื นตำมที ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด    
เงินกองทุนชัน้ที่ 2    

1. เงินที ได้รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล     
2. เงินที ได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที มสีิทธิด้อยกว่ำเจำ้หนี้

บุริมสิทธิ ผูฝ้ำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ (ทันทีที ธนำคำรแห่งประเทศไทย
เห็นชอบ) 

 
 
 

  

                                                                                                                                                                       
2 ให้หมำยรวมถึงผลสุทธิที เป็นขำดทุนซึ งเกิดจำกกำรค ำนวณหำมูลค่ำสุทธิของรำยกำรปรับปรุงทำงกำรบัญชีที มำตรฐำนกำรบัญชีก ำหนดให้
ปรับปรุงกับก ำไรสะสม เช่น รำยกำรปรับปรุงประมำณกำรหนี้สินตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนเฉพำะ
ส่วนที มำตรฐำนกำรบัญชกี ำหนดให้ต้องปรับปรุงกับก ำไรสะสม และรำยกำรปรบัปรุงข้อผิดพลำดทำงกำรบัญช ีเป็นต้น 
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รายการ ทันที ทุกเดือน งวด 6 เดือน 
กำรลดกำรนับเงินที ได้รับจำกกำรออกตรำสำรดังกล่ำวเป็นเงินกองทุน
ช้ันที  2 ลงร้อยละ 20 ต่อปีในช่วง 5 ปีสุดท้ำย (นับทันทีที ครบก ำหนด) 

 

3. General provision    
4. เงินส ำรองส่วนเกิน (EL < เงินส ำรองที กันไว้ทั้งสิ้น)    

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2    
1. กำรซื้อคืนตรำสำรทำงกำรเงินที นบัเป็นเงินกองทุนช้ันที  2 ของธนำคำร

พำณิชย์     

2. กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที นับเปน็เงินกองทุนช้ันที  2 ไขว้กันระหว่ำง
ธนำคำรพำณิชยกั์บบริษัทที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินหรือธุรกิจสนับสนุน    

3. เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  2 ของ
ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื น    

4. เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  2 ของบริษัท
ที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธรุกิจสนับสนุนที ธนำคำรพำณิชย์ถือหุ้น 
ไม่เกินร้อยละ 10 หรือที ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 10 ซึ งถูกก ำหนดให้หัก
ออกจำกเงินกองทุน 

   

5. รำยกำรอื นตำมที ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด    
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เอกสารแนบ 7 

บทเฉพาะกาลส าหรับตราสารทางการเงินที่ออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 และเอกสาร
แนบ 5 ต้องทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนดังกล่าว โดยมีวิธีดังนี้ 

1. การทยอยลดนับแบบรวมทุก Lot (Aggregate cap) ไม่ใช่รายตราสาร 

 ก าหนดให้ฐานที่ใช้ในการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของ 
ตราสารแต่ละประเภท (Base) เท่ากับผลรวมของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนในแต่ละชั้น 
ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ใหม่ ได้แก่ (1) ยอดรวมของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 
ชั้นที่ 1 (Additional tier 1) และ (2) ยอดรวมของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 
(Additional tier 2) ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

2. อัตราการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนร้อยละ 10 ต่อปี 

 ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนแต่ละ
ประเภทจากฐานที่ใช้ในการทยอยลดนับในอัตราปีละ 10% โดยในปีแรก (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556) ก าหนดให้เพดาน (Cap) ที่ธนาคารพาณิชย์จะนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนได้ไม่เกิน 90% 
ของฐานที่ใช้ในการทยอยลดนับของตราสารแต่ละประเภท และในปีถัดไป Cap ในการนับตราสาร
ดังกล่าวเป็นเงินกองทุนจะทยอยลดลงปีละ 10% นั่นคือ 80% ในปี 2557 และ 70% ในปี 2558 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ในระหว่างช่วงการทยอยลดนับหากธนาคารพาณิชย์มีการไถ่ถอนตราสารทางการเงิน 
ที่นับเป็นเงินกองทุนดังกล่าวหรือทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามวิธี
เส้นตรงในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบก าหนด (Amortisation) ฐานในการค านวณ Cap ในแต่ละปีของ
ธนาคารพาณิชย์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เนื่องจากฐานดังกล่าวได้ถูกก าหนดให้คงท่ีตลอด
ระยะเวลาการทยอยลดนับ แต่ธนาคารพาณิชย์สามารถนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 
รายการอื่นที่ยังไม่ถูกไถ่ถอนเพ่ิมข้ึนไดต้ามจ านวนเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยเมื่อรวมตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่คงเหลืออยู่ 
รวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าเพดานในการทยอยลดนับที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี 

ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์ออกในช่วงเวลาต่าง ๆ (ก่อน 
วันที่ 1 มกราคม 2556) และมีคุณสมบัติของตราสารที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการนับเป็นเงินกองทุน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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1. ตราสารทางการเงินที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
ต้องลดนับหรือทยอยลดนับดังต่อไปนี้ 

(1) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนทุกประเภทที่มีคุณสมบัติครบตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 ของประกาศนี้ แตย่กเว้นคุณสมบัติเรื่องการรองรับ 
ผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์เมื่อธนาคารพาณิชย์นั้นไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ (Non-viability 
loss absorption) ตามท่ีระบุในคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ข้อ 10.2 
ตามเอกสารแนบ 4 และคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ข้อ 11 ตาม
เอกสารแนบ 5 ให้ธนาคารพาณิชย์นั้นทยอยลดนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

(2) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนทุกประเภทที่มีคุณสมบัติไม่ครบ  
ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนทั้งจ านวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  
เป็นต้นไป และตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่เข้าข่ายตามข้อนี้จะไม่ถูกน ามารวมเป็นฐาน 
ในการค านวณการทยอยลดนับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

2. ตราสารทางการเงินที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2555 ต้องลดนับหรือทยอยลดนับ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าหรับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนทุกประเภทที่มีเงื่อนไขท่ีเป็น
แรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนด (Incentive to redeem) เช่น มีการปรับเพ่ิมอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Step-up) ให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีตราสารทางการเงินดังกล่าวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้   

(1.1) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถ่ถอนก่อนก าหนด  
ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2555 หากเม่ือถึงวันที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้แต่ธนาคารพาณิชย์ 
ไม่ไถ่ถอน ให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนดังกล่าวนั้นตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  

(1.2) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถ่ถอนก่อนก าหนด 
อยู่ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หากเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิ 
ที่จะไถ่ถอนได้แต่ธนาคารพาณิชย์ไม่ไถ่ถอน ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถนับตราสารดังกล่าวเป็น
เงินกองทุนทั้งจ านวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุนที่เข้าข่ายตามข้อนี้จะไม่ถูกน ามารวมเป็นฐานในการค านวณการทยอยลดนับ ณ วันที่  
1 มกราคม 2556 

(1.3) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่มีระยะเวลาไถ่ถอนก่อนก าหนด 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และเมื่อถึงวันที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนได้แต่ 
ธนาคารพาณิชย์ไม่ไถ่ถอน ธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนทั้งจ านวน
ตั้งแต่วันที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนก าหนดได้เป็นต้นไป โดยในช่วงก่อนถึงวันที่ธนาคาร
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พาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนก าหนดนั้น ให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยลดนับตราสารดังกล่าวเป็น
เงินกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันก่อนวันที่ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อน
ก าหนดนั้น 

(2) ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนทุกประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขท่ีเป็นแรงจูงใจ
ให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนด เช่น ไม่มีการปรับเพ่ิมอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น (No step-up)  
แต่มีคุณสมบัติอ่ืนของตราสารไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 ให้ธนาคาร
พาณิชย์นั้นทยอยลดนับตราสารดังกล่าวเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ทั้งนีส้ามารถสรุปผลของการนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนตามช่วงเวลา
ที่ออกตราสารดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

ช่วงเวลาในการออกตราสารทาง
การเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนได้ 

คุณสมบัติของตราสาร ผลของการนับเป็นเงินกองทุน 

1. ตราสารทางการเงินที่ออกตั้งแต่วนัที่      
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III1 นับเป็นเงนิกองทุนได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ม.ค. 56 
เป็นต้นไป 

 มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์     
Basel III1 

ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่วนัที่    
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

2. ตราสารทางการเงินที่ออกตั้งแต่วนัที่       
1 มี.ค. 55 ถึงวันที ่31 ธ.ค. 55 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III1 นับเป็นเงนิกองทุนได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ม.ค. 56 
เป็นต้นไป 

 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ Basel III1 
ยกเว้นเรือ่ง loss absorption at the 
point of non-viability 

ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วนัที ่     
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป* 

 มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์      
Basel III1 

ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่วนัที่    
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

3. ตราสารทางการเงินที่ออกกอ่นวนัที่        
1 มีนาคม 2555 

3.1 มี step-up   

  
 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนก าหนด
ได้ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 55 

ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วนัที ่     
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป* 

  

 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนก าหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 55 ถึงวันที่ 31 
ธ.ค. 55 

ไม่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ตั้งแต่วนัที่    
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

  

 - ธพ. มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนก าหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วนัที ่     
1 ม.ค. 56  และไม่สามารถนับเป็นเงนิกองทุน
ได้ทั้งจ านวนหลังจากวนัทีม่ีสิทธิไถ่ถอนได้กอ่น
ก าหนดเป็นต้นไป* 

3.2 ไม่มี step-up ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วนัที ่     
1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป* 

*หมายเหตุ ตราสารทางการเงินซึง่มีผลของการนับเป็นเงินกองทุน คือ ให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันท่ี 
 1 มกราคม 2556 เท่านั้น จึงจะน ามาค านวณหา Aggregate Cap ของตราสารในแต่ละช้ันได ้

                                                        
1 หมายถึง คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 ของประกาศนี ้
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ตัวอย่างวิธีการทยอยลดนับตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนที่มีคุณสมบัติ 
ไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

สมมติฐาน: ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มีตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนได้
ประเภทเดียวคือ ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ านวน 3 ตราสาร โดยมีช่วง
ระยะเวลาที่ออกตราสารและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ตราสารที่ออกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2555 

 ตราสารที่ 1 เป็นตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III1 เช่น มีการจ่าย
ผลตอบแทนแบบ step-up เป็นต้น ซึ่งออกในปี 2552 มีอายุ 10 ปี (ครบก าหนดในปี 2562) และ
ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้ในปี 2558 

 ตราสารที่ 2 เป็นตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III1 เช่น มีการจ่าย
ผลตอบแทนแบบ step-up เป็นต้น ซึ่งออกในปี 2552 มีอายุ 15 ปี (ครบก าหนดในปี 2567) และ
ธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้ในปี 2563 

2. ตราสารที่ออกหลังวันที่ 1 มีนาคม 2555 

 ตราสารที่ 3 เป็นตราสารที่ออกใหม่ในปี 2555 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
Basel III โดยยังไม่มีคุณสมบัติเรื่อง loss absorption at the point of non-viability ซึ่งมีอายุ 10 ปี 
(ครบก าหนดในปี 2565) และธนาคารพาณิชย์มีสิทธิที่จะไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้ในปี 2561 

ตราสารทั้ง 3 ดังกล่าว (เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ต้องทยอย 
ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา) มีแนวทางในการทยอยลดนับดังตารางต่อไปนี้ 
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ตราสาร 
นับเป็น

เงินกองทุน 
(ล้านบาท) 

ปีที่
ออก 

ปีที่
สิ้นสุด 

วันท่ี ธพ. 
มีสิทธิที่จะ

ไถ่ถอน 
วิธีลดนับ 

จ านวนท่ีสามารถนับเปน็เงินกองทุนได้ในแต่ละปี (ล้านบาท) 

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 

มูลค่าของตราสารทางการเงินที่น ามาพิจารณานับเป็นเงินกองทุนในแต่ละป ี(บาท) 

ตราสารท่ี 1 100 2552 2562 2558 ทยอยลดนับกอ่นไถถ่อน  
(เริ่ม Amortised ปี 2558 แต่ไม่สามารถ 
นับเป็นเงนิกองทุนได้ เนือ่งจากคุณสมบัติ 

ไม่ผ่านเกณฑ์) 

100 100 - - - - - - - - 

ตราสารท่ี 2 100 2552 2567 2563 ทยอยลดนับกอ่นไถถ่อน  
(เริ่ม Amortised ปี 2563 แต่ไม่สามารถ 
นับเป็นเงนิกองทุนได้ เนือ่งจากคุณสมบัติ 

ไม่ผ่านเกณฑ์) 

100 100 100 100 100 100 100 - - - 

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

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

Cap ในการนับเป็นเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนด (ค านวณจากฐาน 300 ล้าน
บาท) 

270 240 210 180 150 120 90 60 30 - 

มูลค่าของตราสารทางการเงินที ่ธพ. นับเป็นเงินกองทุนได้ในแต่ละป*ี 270 240 200 180 150 120 90 40 20 - 

*หมายเหตุ:  ธนาคารพาณิชย์สามารถพิจารณาจดัสรรมลูค่าของตราสารทางการเงินแต่ละตัวที่จะนับเป็นเงินกองทุนได้ตามที่ธนาคารพาณิชย์เห็นสมควร โดยผลรวมของมลูค่าที่นับเป็น
เงินกองทุนได้นั้นต้องไม่เกิน Cap ในการนับเป็นเงินกองทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
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เอกสารแนบ 8 

แนวทางการทยอยรับรู้ผลกระทบต่อเงินกองทุนจากการกันเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาบังคับใช้ในครั้งแรก  

 ในการทยอยรับรู้ผลกระทบต่อเงินกองทุน ให้ธนาคารพาณิชย์ใช้วิธีบวกกลับผลกระทบเข้าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ณ ต้นงวดของ 
งวดการบัญชีแรกที่เริ่มใช้ TFRS 9 ทั้งจ านวน แล้วจึงทยอยหักส่วนที่บวกกลับ CET1 ด้วยวิธีเส้นตรง (Straight line) ในจ านวนที่เท่ากันทุก ๆ งวดการบัญชี เป็นระยะเวลา 
6 งวดการบัญชี นับจากงวดการบัญชีแรกท่ีเริ่มใช้ TFRS 9 โดยส่วนของผลกระทบที่บวกกลับนั้น จะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการค านวณเงินกองทุนได้ ทั้งกรณี 
การนับ General provision เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 หรือ การน า Specific provision ไปหักออกจากยอดหนี้ในการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต โดยวิธี SA 
 ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์รายงานตัวเลขผลกระทบดังกล่าวในระบบบริหารข้อมูล (Data Management System หรือ DMS) ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของ 
เงนิกองทุนภายใต้หัวข้อรายการอื่น ๆ ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) สรุปได้ดังตัวอย่างตามตารางด้านล่าง 

การทยอยรับรู้ผลกระทบต่อเงินกองทุน (กรณีต้นงวดการบัญชีแรกเร่ิม 1 ม.ค. 63) 
 

ม.ค. 2563 มิ.ย. 2563 ธ.ค. 2563 มิ.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มิ.ย. 2565 ธ.ค. 2565 

รายการอื่น ๆ  
ที่นับเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของ (CET1) 

บวกกลับ  
ผลกระทบ 
ทั้งจ านวน 
เข้าเป็น CET1 

- หักออก 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเป็น 
CET1   
- คงเหลือ 5 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1 
 

- หักออก 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1   
- คงเหลือ 4 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1 

- หักออก 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1   
- คงเหลือ 3 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1 

- หักออก 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1   
- คงเหลือ 2 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1 

- หักออก 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1   
- คงเหลือ 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1 
 

- หักออก 1 ใน 6 
ของผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1   
- ไม่มีผลกระทบที่
บวกกลับเข้าเปน็ 
CET1  
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ตัวอย่าง: กรณีธนาคารพาณิชย์ที่งวดการบัญชีแรกเริ่ม 1 ม.ค. 63 จะต้องกันเงินส ารองเพ่ิมข้ึนตาม TFRS 9 จ านวน 240 บาท และธนาคารพาณิชย์เลือกรับรู้ผลกระทบ 
เข้าก าไรสะสมทั้งจ านวน ดังนั้น ณ 1 ม.ค. 63 ก าไรสะสมของธนาคารพาณิชย์จะลดลง 240 บาท ส่งผลให้เงินกองทุน CET1 ลดลงทั้งสิ้น 240 บาท  

ในการทยอยรับรู้ผลกระทบดังกล่าว ณ 1 ม.ค. 63 ให้ธนาคารพาณิชย์บวกกลับเงินกองทุน CET1 ภายใตห้ัวข้อรายการอ่ืน ๆ ที่นับเป็น CET1 ในระบบบริหารข้อมูล DMS  
ทั้งสิ้น 240 บาท และให้ทยอยหักส่วนที่บวกกลับออกในจ านวนที่เท่ากันทุก ๆ งวดการบัญชี เป็นระยะเวลา 6 งวดการบัญชี นับจากงวดการบัญชีแรกท่ีเริ่มใช้ TFRS 9  
(=240/6) 40 บาท ดังตารางด้านล่าง 

การทยอยรับรู้ผลกระทบต่อเงินกองทุน 
 

ม.ค. 2563 มิ.ย. 2563 ธ.ค. 2563 มิ.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มิ.ย. 2565 ธ.ค. 2565 

รายการอื่น ๆ ที่นับเป็น
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น 
ส่วนของเจ้าของ (CET1) 

บวกกลับ  
240 บาท 
(ผลกระทบทั้ง
จ านวน) เข้า
เป็น CET1 

- หักออก 40 บาท  
 
- คงเหลือ 200 บาท 
(5/6 x 240) 

- หักออก 40 บาท 
 
- คงเหลือ 160 บาท 
(4/6 x 240) 

- หักออก 40 บาท 
 
- คงเหลือ 120 บาท 
(3/6 x 240) 

- หักออก 40 บาท 
 
- คงเหลือ 80 บาท 
(2/6 x 240) 

- หักออก 40 บาท 
 
- คงเหลือ 40 บาท 
(1/6 x 240) 

- หักออก 40 บาท 
 
- คงเหลือ 0 บาท 
 

 

 

  

 

 




