คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตส่งเงิ นกําไรของสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
ออกไปให้สาํ นักงานใหญ่ กรณี ทีเคยแจ้งการส่งกําไรออกไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่ายกํากับ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีธนาคารแห่งประเทศไทยเคยตรวจพบว่าการส่งกําไรออก
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด แต่ต้องการส่งกําไรออกในครังต่อไป จะสามารถส่งเงินกําไรออกไปให้
สํานักงานใหญ่ได้ ต้องได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
จะแจ้งเปลียนแปลงวิธกี ารส่งเงินกําไรออกต่อไป แต่ตอ้ งปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ดังนี
1.1 ส่งเงินกําไรออกได้ ไม่เกิน 2 ครัง ต่อปี (กําไรของงวดการบัญชี เดือน) เป็ นกําไรทีเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผูส้ อบบัญชีแล้ว ซึงผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่
แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไข กรณีเป็นกําไรงวดครึงปีแรกของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีมี
การตรวจสอบบัญชีปีละครัง เงินกําไรส่งออกต้องผ่านการสอบทานของผูส้ อบบัญชี
1.2 เงินกําไรทีส่งออกจะต้องเป็นผลกําไรหลังจากทีได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายครบถ้วน เช่น
ได้กนั เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนดไว้ครบถ้วน หรือได้กนั เงิน
สํารองภาษีต่าง ๆ รวมทังสํารองเงินภาษีการจําหน่ายกําไรไว้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในประมวล
รัษฎากร
1.3 เงินกําไรทีได้รบั อนุมตั จิ ากสํานักงานใหญ่ให้สง่ ออก ต้องเป็นจํานวนหลังปรับหรือหักกับรายการ
ต่อไปนีแล้ว
1.3.1 รายการปรับ
1) ผลทีเกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ของประกาศ)
2) กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเกิดจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของธุรกรรมอนุ พนั ธ์ อันเกิดจากการ
เปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเอง (Debit Valuation Adjustment : DVA)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13 ว่าด้วยการวัดมูลค่ายุตธิ รรม โดยหากมีผลกําไรอัน
เนืองมาจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีคุณภาพเครดิตลดลง (ความเสียงทางด้านเครดิตเพิมขึน) ให้สาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่า งประเทศนําไปหักออกจากยอดกําไรสุทธิแต่ละรอบปีบญ
ั ชี
แต่หากมีผลขาดทุนอันเนืองมาจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีคณ
ุ ภาพเครดิตดีขนึ (ความเสียงทางด้าน
เครดิตลดลง) ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนําไปบวกกลับเข้ายอดกําไรสุทธิแต่ละรอบปีบญ
ั ชี
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1.3.2 รายการหัก
1) กําไรจากการทําธุรกรรม Securitisation
2) ยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax asset : DTA) ทีเกิดจากรายการ
ดังต่อไปนี
- ขาดทุนทางภาษีทยัี งไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused tax losses carryforward)
- ผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนีสินในงบดุลกับฐานภาษี
หรือผลแตกต่างชัวคราวในกําไรทางบัญชีและกําไรทางภาษี (Temporary differences)
- เครดิตภาษีทยัี งไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Unused tax credit carryforward)
ในการขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนส่งกําไรออก สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศต้อง
ยืนคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดข้างต้น ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนส่งกําไรออก เมือได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วจึงจะส่งกําไรออกได้ และ
หลังจากส่งกําไรออกแล้ว ต้องนําส่งเอกสารหลักฐานทีเกียวกับการส่งกําไรออกดังกล่าวให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีส่งเงินกําไรออกไปให้สํานักงานใหญ่ เช่น เอกสารการโอนเงินและการ
เสียภาษีกําไรส่งออก เป็นต้น
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 32
( ) 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 าขอมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื า
ขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผู้ยนื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
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2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
. นัดหมายผู้ยนมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3. ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
. แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ นคํ
ื าขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือ
ในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 0 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1. การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคํา ขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่ ายกํา กับธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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ลําดับ

2.

ขันตอน
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือประกอบการ
พิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

ฝ่ ายกํา กับธุรกิจสถาบัน
การเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1. รายการเอกสารทีต้องส่งพร้อมคําขออนุญาตส่งกําไรออก
. หนังสือขออนุญาตส่งกําไรออก
. รายการคํานวณเงิ นกําไรส่งออก (แบบฟอร์มแนบ) พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
. งบการเงิ นทีผูส้ อบบัญชี รบั รองหรือสอบทาน
. เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
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ลําดับ

2.

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายการเอกสารหลักฐานทีต้องส่งหลังการส่งกําไรออกภายใน วัน
. เอกสารทีเกียวกับการโอนเงิ นออก และการเสียภาษีกาํ ไร
ส่งออก
. เอกสารประกอบกรณี ทีได้รบั ยกเว้นการเสียภาษีกาํ ไรส่งออก
. เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

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 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชือแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มการกรอกรายการคํานวณเงินกําไรส่งออก (ส่งพร้อมการขออนุญาตส่งกําไรออก)
แบบฟอร์ม การกรอก
รายการคํานวณ เงินกําไรส่ งออก

(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ -
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แบบฟอร์มการกรอกรายการคํานวณเงิ นกําไรส่งออก

รายการคํานวณ เงิ นกําไรส่งออก
กําไรสะสม ณ สินปี …. หรือกําไรสุทธิประจําปี .... ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายการปรับ
(1) ผลทีเกิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option
(2) กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเกิดจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของธุรกรรมอนุพนั ธ์อนั
เกิดจากการเปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
เอง (Debit Valuation Adjustment : DVA) ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที ว่าด้วยการวัดมูลค่ายุตธิ รรม โดยหากมีผลกําไรอัน
เนืองมาจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีคุณภาพเครดิตลดลง (ความเสียง
ทางด้านเครดิตเพิมขึน) ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนําไปหัก
ออกจากยอดกําไรสุทธิแต่ละรอบปีบญ
ั ชี แต่หากมีผลขาดทุนอันเนืองมาจาก
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศมีคุณภาพเครดิตดีขนึ (ความเสียงทางด้าน
เครดิตลดลง) ให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนําไปบวกกลับเข้า
ยอดกําไรสุทธิแต่ละรอบปีบญ
ั ชี
รายการหัก
(1) กําไรจากการทําธุรกรรม Securitization
(2) ยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax asset : DTA)
(3) กําไรจากการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
กําไรทีส่งออกให้สาํ นักงานใหญ่
ผลต่าง
กําไรสุทธิ ณ งวด.................

หน่วย : บาท
จํานวนเงิ น

