เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เรื่อง การกําหนดยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนและการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุน
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหน้าที่นําส่งเงินเข้ากองทุนเป็นสัดส่วนของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน เพื่อใช้
ในการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบการเงิ น ให้ มี ค วามมั่ น คงและเสถี ย รภาพ รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
หรือสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๑ (๑) และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
จึงกําหนดยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนและการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน หมายความว่า ยอดเงินที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รับจากประชาชน ที่เป็นสกุ ลเงินบาทของทุกสาขาและสํานักงานในประเทศไทย โดยมีความผูกพั น
ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายคืนแก่ประชาชน ดังต่อไปนี้
(๑) ยอดเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท
(๒) ยอดเงินที่ได้รับจากการออกตั๋วแลกเงิน
(๓) ยอดเงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้
(๔) ยอดเงินที่ได้รับจากการกู้ยืม
(๕) ยอดเงินที่ได้รับจากการทําธุรกรรมขายหลักทรัพย์ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน และ
(๖) ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้ ง นี้ ยอดเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากประชาชนตามข้ อ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ ห มายความถึ ง
ยอดเงินที่ได้รับจากธุรกรรมที่ทําตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนตามข้อ ๑ ไม่รวมยอดเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) ยอดเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
(๒) ยอดเงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ตามจํานวนที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจนับเป็นเงินกองทุน
โดยไม่นับรวมจํานวนดังกล่าวตลอดอายุของตราสารหนี้นั้น ไม่ว่าจะมีการลดการนับเป็นเงินกองทุน
ในภายหลังหรือไม่
(๓) ยอดเงินฝากที่รัฐบาลฝากไว้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินนโยบายรัฐ
(๔) ยอดเงินรับฝากจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๕) ยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําส่งเงินเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(๑) ให้ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ นํ า ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น ตามอั ต ราที่ กํ า หนดในประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดอัตราเงินนําส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๒) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําส่งเงินเข้ากองทุนปีละสองครั้งโดยแบ่งเป็นงวดที่ ๑ เดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน และงวดที่ ๒ เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีหน้าที่
ต้องนําส่งเงินดังกล่าวให้ครบถ้วนสําหรับงวดที่ ๑ ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนสิงหาคมในปีนั้น
และงวดที่ ๒ ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไป
(๓) เงิ น นํ า ส่ ง ให้ คํ า นวณจากอั ต ราตาม (๑) ของยอดเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากประชาชนทุ ก สิ้ น วั น
ของรอบระยะเวลา ๖ เดือนของงวดที่ต้องนําส่ง โดยเงินนําส่งงวดที่ ๑ เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ให้คํานวณจากยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนถัวเฉลี่ยทุกสิ้นวันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
และงวดที่ ๒ เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมให้คํานวณจากยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนถัวเฉลี่ยทุกสิ้นวัน
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
(๔) ในกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจใดมีกฎหมายให้ยุบเลิก เงินนําส่งให้คํานวณจากยอดเงิน
ที่ได้รับจากประชาชนจนถึงวันสุดท้ายที่มียอดเงินที่ได้รับจากประชาชนและนําส่งเงินให้ครบถ้วนภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีกฎหมายให้ยุบเลิก
(๕) ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดทําแบบรายงานแสดงการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุนและใบแจ้ง
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุน และส่งให้กองทุนก่อนวันที่นําส่งเงินให้กองทุนห้าวันทําการตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

แบบรายงานแสดงการคานวณเงินนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
งวดที่___ปี______เดือน_________ถึง _________ 25___
วันที่ _____________________
เรียน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ข้าพเจ้า (ชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)___________________________________________
ขอแจ้งรายการคานวณจานวนเงินที่ต้องนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามมาตรา 15
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558
รายการ
จานวนเงินถัวเฉลี่ย (บาท)
1. ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน (ข้อ 1.1 ถึง 1.5)
1.๑ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทถัวเฉลี่ย
1.๒ ยอดเงินที่ได้รับจากการออกตั๋วแลกเงินถัวเฉลี่ย
1.๓ ยอดเงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ถัวเฉลี่ย
1.๔ ยอดเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมถัวเฉลี่ย (รวมเงินที่ได้รับจากการทา
ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน)
1.๕ ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ
กาหนดถัวเฉลี่ย
1.6 หัก รายการที่ไม่นับเป็นฐานในการคานวณเงินนาส่ง
1.6.1 ยอดเงินที่ได้รับจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ถัวเฉลี่ย
1.6.2 ยอดเงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ตามจานวนที่สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจนับเป็นเงินกองทุนถัวเฉลี่ย
1.6.3 ยอดเงินฝากที่รัฐบาลฝากไว้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อ
นาไปใช้ในการดาเนินนโยบายรัฐถัวเฉลี่ย
1.6.4 ยอดเงินรับฝากจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ถัวเฉลี่ย
1.6.5 ยอดเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตถัวเฉลี่ย
2. ยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนที่นามาเป็นฐานคานวณเงินนาส่ง
A
(ข้อ 1 ลบ 1.6)
3. จานวนเงินนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(ยอดตามข้อ 2 คูณ อัตราเงินนาส่งต่องวด)
Ax %
อัตราเงินนาส่งต่องวด

%

ขอรับรองว่ารายงานนี้ครบถ้วนและตรงต่อความจริง
_________________________
ผู้มีอานาจลงนาม
(ตาแหน่ง)

ใบแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
งวดที่___ปี______เดือน_________ถึง _________ 25___
วันที่____________________
เรียน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ขอแจ้งการโอนเงินฝากของ (ชื่อ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) ______________________________
ที่ธนาคาร________________________________________________บัญชีเลขที่_________________
เป็นค่าเงินนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันที่____________________________
เป็นจานวนเงิน________________________________________บาท
(_______________________________________________________________________________)
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เลขที่ xxx-xxxxxx-x
_________________________
ผู้มีอานาจลงนาม

