คู่มือสําหรับประชาชน : การขอจดแจ้งสิ นทรัพย์ตามมาตรา
สาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ

กรณี เป็ นการเพิ มเงิ นกองทุนของ

หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32 กําหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีได้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ต้องดํารงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมี
หลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยประกาศกําหนด และให้ถือว่าสินทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็นเงินกองทุน
1.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2558 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558
1.2.1 ข้อ 5.3 และเอกสารแนบ 1 กําหนดให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องมีเงินทุนนําเข้า
เพือมาดํารงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศไม่ตํากว่า 125 ล้านบาท หรือตามที
กําหนดในใบอนุญาตการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า โดยพิจารณา
เงินกองทุนจากจํานวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทดํี ารงไว้กบั เงินทุนนําเข้าสุทธิจาก
สํานักงานใหญ่หรือสาขาอืนในต่างประเทศ และนํารายการปรับและรายการหักจากเงินกองทุนมาพิจารณาด้วย
ตามหลักเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยกําหนด
1.2.2 การเพิมเงินกองทุน สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องยืนหนังสือแจ้งการเพิมเงินกองทุนมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และแจ้งการนําสินทรัพย์มาจดดํารงสินทรัพย์เป็นเงินกองทุนตามมาตรา 32 เพิมขึน
พร้อมแบบรายงานการเปลียนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 และเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ตามเอกสารแนบ ของประกาศ โดยสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องนําเงินทุนเข้ามาเพือ
ใช้ในการจัดหาสินทรัพย์มาจดแจ้งการดํารงสินทรัพย์เป็นเงินกองทุนตามมาตรา 32 เพิมขึนในรูปแบบ ดังนี
(1) เงินทุนหรือเงินกูย้ มื ทีไม่สามารถเรียกคืนก่อน 5 ปี หรือ
(2) เงินสํา รองต่าง ๆ ซึงไม่รวมเงินสํารองการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสํารองเพือการชําระหนี หรือ
(3) เงินกําไรแต่ละรอบบัญชีของสาขาหลังหักผลขาดทุนทีเกิดขึนในทุกรอบปีบญ
ั ชีแล้ว
. . ข้อ . และเอกสารแนบ การจดแจ้งเปลียนแปลงประเภทสินทรัพย์ตามมาตรา 32 ทังกรณีการ
ถอนหลักทรัพย์และจดเพิมหลักทรัพย์หรือถอนหลักทรัพย์ออกอย่างเดียว ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศต้องจัดทํารายงานการเปลียนแปลงสินทรัพย์ตามแบบรายงานทีกําหนดยืนต่อ ธปท. โดยมี
ข้อกําหนดดังนี
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(1) สินทรัพย์ทดํี ารงจะต้องปราศจากภาระผูกพัน
(2) สินทรัพย์ทดํี ารงต้องเป็นส่วนหนึงต่างหากจากสินทรัพย์สภาพคล่องซึงต้องดํารงไว้ตามมาตรา
65 แห่งพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(3) สินทรัพย์ทสามารถนั
ี
บเป็นเงินกองทุนได้นัน สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องถือครอง
สินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันทีจดแจ้งสินทรัพย์เป็นเงินกองทุน ยกเว้นกรณีเงินฝากทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
. . ข้อ . กรณีนําหลักทรัพย์ทไม่
ี มนี ายทะเบียนหรือหลักทรัพย์ทออกในต่
ี
างประเทศมาจดดํารงเป็น
สินทรัพย์ตามมาตรา 32 ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถแจ้งการดํารงหลักทรัพย์ดงั กล่าวกับนายทะเบียนได้
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังนี
( ) ฝากสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้กบั ผูด้ ูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ทเป็
ี นธนาคาร
พาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั หลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ
( ) สัญญาว่าจ้างผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ต้องมีขอ้ กํา หนดให้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ทราบก่อนการจําหน่ายจ่ายโอนและการเปลียนแปลงใด ๆ เกียวกับสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยให้
ส่งสําเนาสัญญาดังกล่าวมายังฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
( ) ผูด้ ูแลหลักทรัพย์จะต้องส่งใบยืนยันการมีอยู่ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์มายังธนาคารแห่ง
ประเทศไทยทุกปีภายใน 15 วัน นับจากวันสินปี
หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทกั ท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันทีได้รบั หนังสือแจ้ง ให้ถอื ว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบและได้ดําเนินการเปลียนแปลงสินทรัพย์ดงั กล่าวให้แล้ว
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 8/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ลงวันที 8 พฤษภาคม 2558
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580120.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือผู้
ยืนคําขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอแก้ไขคํา
ขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการภายใน
กําหนดเวลาดังกล่า ว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งยุติการพิจารณาซึงจะมี
ผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
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2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอ
จะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอดําเนินการ
ตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณา
แล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด ของ
เอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผู้ยนมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผู้ยนคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและ
ยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง หรือยืนเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือใน
วันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
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ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 15 วัน
ลําดับ
ขันตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
14 วัน
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก ธนาคาร
แห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นทีต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/
ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือได้
มีการดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์วธิ กี าร
เงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุ ญาต

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบัน
การเงิน

ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
1. หนังสือขอจดแจ้งเพิมการดํารงสินทรัพย์ตามมาตรา 32 พร้อมแจ้ง
การเพิมเงินกองทุน และสาเหตุของการเพิมทุน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2. ทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา 32 (Excel File) (แบบฟอร์มแนบ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3. ประเภทและรายละเอียดของเงินทุนนําเข้าทีใช้จดั หาสินทรัพย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4. รายละเอียดของสินทรัพย์
4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ทจดแจ้
ี
ง
4.2 มูลค่าสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
4.3 ใบพันธบัตร/ใบแทนพันธบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
. สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ทนํี ามาจดแจ้ง เช่น ใบ
พันธบัตร/ใบแทนพันธบัตร แบบคําขอออกใบตราสาร ใบรับ
(SLIP)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
. สําเนาหลักฐานทีแสดงราคาตลาดของสินทรัพย์ทนํี ามาจดแจ้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-
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ลําดับ

7.

8.

9.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานใบยืนยันการมีอยู่ของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ทไม่
ี มนี าย
ทะเบียน หรือออกจําหน่ายในต่างประเทศทีนํามาจดแจ้งจากผูด้ ูแลและ
เก็บรักษาหลักทรัพย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนํากรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 80 (2) (ก) มาจดแจ้ง จะต้องมี
เอกสารประกอบเพิมเติมทีมีผรู้ บั มอบอํานาจของสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศนันลงนามรับรองความถูกต้องด้วย ดังนี
8.1 สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์
8.2 สําเนาหนังสือสัญญาซือขายทีระบุหน่วยการซือขาย ราคาซือ
ขาย และรายละเอียดอืน ๆ
8.3 สําเนาหลักฐานการนําเงินเข้าเพือซืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซงต้
ึ องสอดคล้องกับบทบัญญัตใิ นมาตรา
32 วรรค 2 และสําเนาแบบทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
8.4 เอกสารแสดงรายละเอียดราคาทีดิน ทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์
ส่วนกลาง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน) และค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
8.5 ประมาณการการคํานวณค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเงินทีใช้จดั หาสินทรัพย์มาจากเงินทีนําเข้ามาจากสํานักงาน
ใหญ่หรือสาขาอืนนอกประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินทุนหรือ
เงินกูย้ มื ทีมีอายุไม่ตํากว่า 5 ปี ต้องยืนเอกสาร ดังนี

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-
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ลําดับ

10.

11.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
9.1 หนังสือยืนยันการเพิมทุนจากสํานักงานใหญ่
9.2 หลักฐานการโอนเงินจากสํานักงานใหญ่ หรือสาขาอืนนอก
ประเทศไทย เพือเพิมเงินกองทุน
9.3 หนังสือแสดงการดํารงดุลสุทธิบญ
ั ชีระหว่างกันของสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ ณ วันทีเพิมทุน (ส่งมาในวันทําการถัดไป)
9.4 หากเงินทีนําเข้ามาเพิมทุนเป็นเงินกูย้ มื ต้องมีเอกสารสัญญา
กูย้ มื ทีมีอายุไม่ตํากว่า 5 ปี
9.5 รายละเอียดการแปลงค่าเงินทุนนําเข้าทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเงินทีใช้จดั หาสินทรัพย์มาจากเงินสํารองต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง
เงินสํา รองสําหรับการลดค่าของสินทรัพย์และเงินสํารองเพือการ
ชําระหนี หรือมาจากเงินกําไรสุทธิแต่ละรอบปีบญ
ั ชีของสาขา
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หลังจากหักผลขาดทุนทีเกิดขึนทุก
รอบปีบญ
ั ชีแล้ว ต้องยืนเอกสาร ดังนี
10.1 หลักฐานการได้รบั อนุ มตั จิ ากสํานักงานใหญ่
10.2 งบการเงินของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีผ่านการ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่ว น 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเปลียนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา (หมายเหตุ: -)

แบบฟอร์ม หนังสื อ แจ ้ง
เปลียนแปลงส ินทรัพย์ตามมาตรา

)

แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรา

แบบฟอร์ม ทะเบียน
ส ินทรัพย์ม าตรา 32 พร ้อมคําอธิบาย

)

ตัวอย่างใบพันธบัตร/ใบแทนพันธบัตร

ตัวอย่างใบพันธบัตร ใบ
แทนพันธบัต ร แนบคู่ม อ

)

แบบคําขอออกใบตราสาร

แบบคําขอออกใบตรา
สาร แนบคู่ม ือ ปชช กพร

5)

แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนตราสารหนี

แบบคําขอลงทะเบียน
รับโอนตราสารหนี แนบคู่ม ือ

6)

ตัวอย่างใบรับ (SLIP)

พร้อมคําอธิบาย (Excel File)

9

ลําดับ

ชือแบบฟอร์ม
ตัวอย่างใบรับ (SLIP)
แนบคู่ม ือ ปชช กพร.docx

หมายเหตุ -

หัวจดหมายของธนาคารพาณิชย
วันที่ .........................................
เลขที่ .............................
เรื่อง การแจงเปลี่ยนแปลงสินทรัพยตามมาตรา 32
เรียน ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายกํากับสถาบันการเงิน
เนื่องดวย ธนาคาร...................................... จะมีการเปลี่ยนแปลงการดํารงสินทรัพยตามมาตรา
32 ในวันที่ .......................... โดยมีรายละเอียดดังนี้


จดทะเบียนเพิ่ม
รายละเอียดสินทรัพย

มูลคาที่ตราไว

หนวย: บาท
มูลคาสินทรัพย ณ วันจดแจง

รวม


ถอนการจดทะเบียน
รายละเอียดสินทรัพย

มูลคาที่ตราไว

หนวย: บาท
มูลคายุติธรรมลาสุด

รวม
ทั้งนี้ หลังการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะมีเงินทุนนําเขาสุทธิ ณ วันที่จดแจง เทากับ
............................... บาท นับเปนเงินกองทุนตามกฎหมาย เทากับ .................................. บาท
(รายละเอียดตามทะเบียนสินทรัพยมาตรา 32 – Excel File ที่แนบมาพรอมนี้)
ขอรับรองวาขอมูลและรายงานที่แนบมาพรอมนี้เปนจริงและถูกตอง
(…………….......……………….)
(ลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนธนาคาร)
ลงวันที่ ………………………..

ธนาคาร
ทะเบียนสินทรัพยมาตรา 32
เพียงวันที่
งวด 6 เดือนลาสุด วันที่

ลําดับที่

A

B

C

D

E

ผูออกสินทรัพย (Issuer)

ระบุอื่น ๆ

ประเภทสินทรัพย

สถานะ

รายละเอียดตราสาร
(รุน/งวด/เลขที)่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

F

G

H

นาย
วันที่นํามาดํารง วันครบกําหนด
ทะเบียน/
ไถถอน
Custodian

I
อายุตราสาร
นับจากวันที่
จดดํารง
(วัน) (H-G)

J

K

มูลคาที่ตราไว
สกุล

L
จดดํารง
มูลคายุติธรรม
(บาท)

M
ราคาทุนที่ซื้อมา*
(บาท)

จํานวน

หนวย : บาท

Auto ดึงจาก L หรือ M ตัวต่ํากวา
N

O

P

Q

มูลคาที่ต่ํากวาระหวาง มูลคา
ยุติธรรมกับราคาทุนที่ซื้อมา
(ตัวต่ํากวาระหวาง L และ M)
(บาท)

มูลคาสินทรัพย
ณ วันที่จดแจง
(ตองไมเกิน N)
(บาท)

วันไถถอน

ชวงเวลาถือ
ครองตราสาร
(วัน) (G-P)

R
ไถถอน
มูลคาที่ตราไว
(ไถถอน)

S
มูลคายุติธรรมลาสุด
ณ วันที่ไถถอน
(บาท)

ชื่อผูจัดทํารายงาน
โทร.
Email

U
หมายเหตุ **
(หากตองการเพิ่มเติมรายละเอียด
ใหใสเพิ่มจากเดิม ไมใหแกไข/ลบ ขอมูลเดิม)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมสินทรัพยทั้งสิ้น

Note:

T
คงเหลือ
มูลคาสินทรัพย
ตาม ม.32
(บาท)

ใหเลือกจาก Drop down
Auto Calculation หามกรอก
* กรณีอสังหาริมทรัพย/สิทธิการเชา ใหใชราคาทุนที่ซื้อมาหักคาเสื่อมราคาและคาเผื่อการดอยคา
** หากขอมูลใดไมสามารถกรอกตาม Drop down ได ใหใสใน Column หมายเหตุ

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

-

ธนาคารขอรับรองวา การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยตามมาตรา 32 เปนไปตามหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ ธปท. กําหนด ดังนี้
โปรดใสเครื่องหมาย  หาก สง. ไดพิจารณาแลว

- สินทรัพยเปนไปตามประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวของ (ประเภท, ปราศจากภาระผูกพัน, แยกตางหากจากสินทรัพยสภาพคลองตามกฎหมาย)

- อายุการถือครองไมนอยกวา 3 เดือน ยกเวนกรณีเงินฝากที่ ธปท.

- มูลคาที่จดแจงของสินทรัพยไมเกิน มูลคายุติธรรม หรือ ราคาทุนที่ไดซื้อมา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
- หากสินทรัพยที่ดํารงเปนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา มูลคาที่จดแจงของสินทรัพยไมเกิน ราคาทุนที่ซื้อมาหักคาเสื่อมราคาและคาเผื่อการดอยคา หรือ มูลคายุติธรรม แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา

- ตีราคาสินทรัพยและแปลงคาเปนเงินบาทตามมาตรฐานการบัญชี ณ วันสิ้นงวดการบัญชี 6 เดือน

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย ณ วันจดแจง
1. สินทรัพยตามมาตรา 32
2. เงินทุนสุทธิเพื่อการดํารงสินทรัพยตามมาตรา 32***
3. เงินกองทุนตามกฎหมายกอนรายการหัก
(มูลคาที่ต่ํากวาระหวาง ขอ 1 และ ขอ 2)
4. รายการหักจากเงินกองทุน
(..........................)
หัก .....................
(..........................)
หัก .....................
(..........................)
หัก .....................
หัก .....................
(..........................)
5. เงินกองทุนตามกฎหมาย
Note: *** ยอดดุลสุทธิบัญชีระหวางกันฯ  ลูกหนี้สุทธิ  เจาหนี้สุทธิ
แจงเปลี่ยนแปลงยอดสุทธิบัญชีระหวางกันฯ เมื่อดุล ณ สิ้นวันจดดํารงเปนเจาหนี้

หนวย: บาท
..................................
..................................

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

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

ตัวอยางใบพันธบัตร:

ตัวอยางใบแทนพันธบัตร:

