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2

บทนํา
ธนาคารมุ่ ง ที%จ ะใช้ห ลัก การบริห ารความเสี%ยงที%มมี าตรฐาน เพื%อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผล
ประกอบการและฐานะการเงิน และเพิ%มมูลค่ ากิจการของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทัง1 นี1 การ
บริหาร และควบคุมความเสีย% งของธนาคารได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื%อง เพื%อยึดเป็ นหลักปฏิบตั ทิ ด%ี สี ําหรับ
องค์กร ธนาคารจะยอมรับความเสีย% งตราบเท่าที%พจิ ารณาเห็นว่าคุ้มค่ากับผลตอบแทนทีจ% ะได้รบั และอยู่
ภายในระดับความเสี%ยงที%ยอมรับได้ โดยหลักการดังกล่าวนี1ได้ถูกนํ าไปใช้ปฏิบตั ิกบั บริษัทในเครือของ
ธนาคารด้วย
นอกจากนี1 การเปิดเผยข้อมูลเกีย% วกับการดํารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย% งของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร ถือว่าเป็ นส่วนหนึ%งที%ธนาคารให้ความสําคัญ ธนาคารจึงได้มกี ารจัดทํารายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลขึน1 มา เพื%อช่วยสนับสนุ นให้บุคคลภายนอกหรือผู้เกี%ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูลประเมินความ
เข้มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้เป็ นอย่างดี
โครงสร้างเงิ นกองทุน (Capital structure)
ณ วันที% 30 มิถุนายน 2556 เงินกองทุนรวมทัง1 สิน1 ตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคาร มี
จํานวน 27,347 ล้านบาท โดยประกอบด้วย เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ที%เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จํานวน
19,171 ล้านบาท เงินกองทุนชัน1 ที% 1 จํานวน 19,171 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน1 ที% 2 จํานวน 8,176 ล้าน
บาท ซึง% ประกอบด้วยตราสารทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยอนุ ญาตให้นับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ได้แก่ หุน้ กู้
ด้อยสิทธิระยะยาวจํานวน 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิทม%ี ลี กั ษณะคล้ายทุน จํานวน 2,500 ล้าน
บาท แต่ตราสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคารแห่งประเทศไทย กําหนดให้ตราสารทีม% ี
คุณสมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 90 ตัง1 แต่วนั ที% 1
มกราคม 2556 และในปีถดั ไป จะต้องทยอยลดลงปีละ 10%
ดัง นัน1 อัตราส่ว นเงินกองทุนทัง1 สิ1นของธนาคาร อัตราส่ ว นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ที%เ ป็ นส่ว นของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย% ง และอัตราส่วนเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ต่อสินทรัพย์เสีย% ง ณ วันที% 30 มิถุนายน 2556
อยู่ทร%ี ะดับร้อยละ 14.5 ร้อยละ 10.2 และร้อยละ 10.2 ตามลําดับ แต่อตั ราส่วนดังกล่าวก็ถอื ว่ายังอยู่ใน
ระดับทีส% ูงกว่าเกณฑ์ขนั 1 ตํ%าทีท% างธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ทร%ี ะดับร้อยละ 8.5 ร้อยละ 6.0 และ
ร้อยละ 4.5 ตามลําดับ
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ความเพียงพอของเงิ นกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมีการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์
Basel llI ทีค% รอบคลุมความเสีย% งด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสีย% งด้านตลาด (Market Risk) และความ
เสีย% งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ซึง% ธนาคารได้มกี ารกําหนดวิธกี ารดํารงเงินกองทุนรองรับความ
เสีย% งในแต่ละด้านของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังนี1

ประเภทความเสี.ยง
1. ความเสีย% งด้านเครดิต
2. ความเสีย% งด้านตลาด
3. ความเสีย% งด้านปฏิบตั กิ าร

วิ ธีการดํารงเงิ นกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ทัง1 นี1 ธนาคารมีแผนทีจ% ะปรับเปลีย% นวิธกี ารดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสีย% งด้านปฏิบตั กิ ารจาก
วิธ ี Basic Indicator Approach เป็ นวิธ ี Standardised Approach (SA-OR) ในอนาคต สําหรับการดํารง
เงินกองทุนรองรับความเสี%ยงด้านเครดิตด้วยวิธ ี IRB ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
อนาคต ธนาคารต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื%อนไขของระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที%นํามาใช้สําหรับการ
คํานวณด้วยวิธนี 1ี ซึง% ธนาคารจะพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสียของการคํานวณเงินกองทุนด้วยวิธ ี
IRB ในอนาคตอีกครัง1 หนึ%ง
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ตารางที 1 โครงสร้างเงิ นกองทุน
รายการ
1. เงิ นกองทุนชัน? ที. 1
1.1 เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ1 คืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื%นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสะสม
1.1.5.2 รายการอื%นของการเปลีย% นแปลงทีเ% กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.2 เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
2. เงิ นกองทุนชัน? ที. 2
2.1 เงินทีไ% ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี1ทม%ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ าก
เงินและเจ้าหนี1สามัญ
2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชัน1 ปกติ
3. เงิ นกองทุนทัง? สิ? นตามกฎหมาย

หน่ วย : ล้านบาท
30 มิ ถนุ ายน 2556 (1)
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร
19,281
19,171
19,281
19,171
10,542
10,542
3,868
3,868
246
246
3,617
3,464
1,008
1,051
1,051
1,051
(43)
8,184
7,650

8,176
7,650

534

526

27,465

27,347

(1)

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ใน
ระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตัง1 แต่วนั ที% 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

รายการ
1. เงิ นกองทุนชัน? ที. 1
1.1 ทุนชําระแล้ว
1.2 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้ (สุทธิ)
1.3 เงินสํารองตามกฎหมาย
1.4 กําไร (ขาดทุน) สะสม
2. เงิ นกองทุนชัน? ที. 2
2.1 เงินกองทุนชัน1 ที% 2 ก่อนรายการหัก
3. เงิ นกองทุนทัง? สิ? นตามกฎหมาย
(2)

หน่ วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2555 (2)
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร
17,061
17,038
10,542
10,542
3,868
3,868
188
188
2,463
2,440
9,864
9,864

9,860
9,860

26,925

26,898

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II
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ตารางที. 2 มูลค่าเงิ นกองทุนขัน? ตํา. ที.ต้องดํารง จําแนกตามประเภทความเสี.ยง *
ประเภทความเสี.ยง
เงิ นกองทุนขัน? ตํา. สําหรับความเสี.ยงด้านเครดิ ต
1. ลูกหนี? ที.ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี1ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื%อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน%
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ% ช้น1ําหนักความ
เสีย% งเหมือนกับลูกหนี1ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี1สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน% องค์การ
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ% ช้น1ําหนักความเสีย% ง
เหมือนกับลูกหนี1สถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี1ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน% องค์กรของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ% ช้น1ําหนักความเสีย% งเหมือนกับ
ลูกหนี1ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี1รายย่อย
1.5 สินเชื%อเพื%อทีอ% ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ%นื
2. ลูกหนี? ด้อยคุณภาพ
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน? ตํา. ที.ต้องดํารงสําหรับความเสี.ยง
ด้านเครดิ ต โดยวิ ธี SA
เงิ นกองทุนขัน? ตํา. สําหรับความเสี.ยงด้านตลาด
1. ความเสีย% งด้านอัตราดอกเบีย1
2. ความเสีย% งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย% งด้านอัตราแลกเปลีย% น
4. ความเสีย% งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน? ตํา. สําหรับความเสี.ยงด้านตลาด โดย
วิ ธี SA
เงิ นกองทุนขัน? ตํา. สําหรับความเสี.ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน? ตํา. สําหรับความเสี.ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
โดยวิ ธี BIA
*อัตราส่วนเงินกองทุนทัง1 สิน1 ต่อสินทรัพย์เสีย% งขัน1 ตํ%าเท่ากับร้อยละ 8.50

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2556
2555

หน่ วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2556
2555

13,577
1

12,289
1

13,903
1

12,490
1

602

444

601

444

9,232

8,540

10,372

9,409

2,179
905
658
287
13,864

1,891
767
646
300
12,589

1,321
905
703
283
14,186

1,166
767
703
296
12,786

880
54
934

472
7
479

880
54
934

472
7
479

1,097

1,016

908

842
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ตารางที. 3 อัตราส่วนเงิ นกองทุนทัง? สิ? นต่อสิ นทรัพย์เสี.ยง
หน่ วย : %
อัตราส่วน
1. เงินกองทุนทัง1 สิน1 ต่อ สินทรัพย์เสีย% ง
2. เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย% ง
3. เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย% ง

(1)

รวมกลุ่ม
14.69%
10.31%
10.31%

30 มิ ถนุ ายน 2556 (1)
เฉพาะ
เกณฑ์ขนั ? ตํา.
ธนาคาร
ของธปท.
14.50%
8.50%
10.17%
6.00%
10.17%
4.50%

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ใน
ระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตัง1 แต่วนั ที% 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

หน่ วย : %
(2)

อัตราส่วน
1.เงินกองทุนทัง1 สิน1 ต่อ สินทรัพย์เสีย% ง
2.เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย% ง

(2)

31 ธันวาคม 2555
รวมกลุ่ม
เฉพาะ
เกณฑ์ขนั ? ตํา.
ธนาคาร
ของธปท.
16.25%
16.21%
8.50%
10.30%
10.27%
4.25%

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II
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การเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นกองทุนเพิ. มเติ มตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที. 4 ข้อมูลคุณสมบัติที.สาํ คัญของตราสารทางการเงิ นที. นับเป็ นเงิ นกองทุน
หัวข้อ
1
2
3

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
TH004103T307
การนับตราสารทางการเงิ นเข้าเป็ นเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของ /
เงินกองทุนชัน1 ที% 2
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชัน1 ที% 2)

4

มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่

5

กรณีทม%ี คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัตดิ งั กล่าว

6

ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจํานวน

7
8

รายละเอียด

จัดอยู่ในระดับธนาคาร / ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
จํานวนทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่ วย : ล้านบาท)

ไม่มคี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ Basel III

รายละเอียด

รายละเอียด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
TH0041031707

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
TH0041032B06

เงินกองทุนชัน1 ที% 2

เงินกองทุนชัน1 ที% 2

มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้นเรือ% ง loss absorption at the point
of non-viability
ไม่มขี อ้ มูล

มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้นเรือ% ง loss absorption at the point
of non-viability
ไม่มขี อ้ มูล

เป็ นตราสารทางการเงินทีอ% อกก่อนวันที% 1
มีนาคม 2555 และมีเงือ% นไขในการกําหนด
อัตราผลตอบแทนให้สงู ขึน1 เป็ นขัน1 บันได
(step up)
ทยอยลดนับได้กอ่ นจนถึงวันครบกําหนด ทยอยลดนับได้ตลอดอายุหุน้ กู้ และต้อง
ทยอยลดนับได้ตลอดอายุหุน้ กู้ และต้อง
ไถ่ถอน / เมือ% ถึงวันทีค% รบกําหนดไถ่ถอน ทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ 20 ใน 5 ทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ 20 ใน 5
ก่อนครบกําหนด ธนาคารมีสทิ ธิทจ%ี ะไถ่
ปีสุดท้ายก่อนสิน1 สุดอายุสญ
ั ญา
ปีสุดท้ายก่อนสิน1 สุดอายุสญ
ั ญา
ถอนได้แต่ถา้ ไม่ไถ่ถอน จะไม่สามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนได้ทงั 1 จํานวนตัง1 แต่วนั ที%
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกําหนดได้เป็ นต้นไป
ระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
2,250 ล้านบาท
2,700 ล้านบาท
2,700 ล้านบาท
8

หัวข้อ
9
10
11
12
13
14

มูลค่าทีต% ราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่ วย : บาท)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันทีอ% อกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินทีไ% ม่มกี ารกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนดระยะเวลา
การชําระคืน
วันครบกําหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รบั การอนุ มตั จิ ากผู้
กํากับดูแลหรือไม่

15

วันทีม% สี ทิ ธิไถ่ถอน วันทีม% ภี าระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการไถ่ถอน

16

วันทีม% สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

1,000 บาท / หน่ วย
หนี1สนิ ทีว% ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
27 มีนาคม 2552
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

1,000 บาท / หน่ วย
หนี1สนิ ทีว% ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
14 กรกฎาคม 2554
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

1,000 บาท / หน่ วย
หนี1สนิ ทีว% ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
9 พฤศจิกายน 2555
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

27 มีนาคม 2562
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
ตราสารหนี1ดอ้ ยสิทธิทม%ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
ทีส% ะสมดอกเบีย1 ซึง% นับเป็ นเงินกองทุนชัน1
ที% 2 สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้
กูก้ ่อนครบกําหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี ได้ ในกรณีดงั นี1
1. กรณีทม%ี กี ารเปลีย% นแปลงทางกฎหมาย
ภาษีทใ%ี ห้ผอู้ อกหุน้ กูต้ อ้ งรับภาระทางภาษี
เพิม% ขึน1
2. กรณีทห%ี ุน้ กูไ้ ม่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของธนาคารได้
ทัง1 นี1ทงั 1 2 กรณีผอู้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องได้รบั
อนุ ญาตให้ไถ่ถอนจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน / วันทีม% สี ทิ ธิไถ่ถอน ณ
วันแรก คือ 27 มีนาคม 2557 / มูลค่าไถ่
ถอนจํานวน 2,500 ล้านบาท
ไม่มขี อ้ มูล

14 กรกฎาคม 2564
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุชอ%ื ผูถ้ อื ไม่ม ี
หลักประกัน ด้อยสิทธิและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้
กู้ / สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนครบกําหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย /วันทีม% สี ทิ ธิไถ่
ถอน ณ วันแรกคือ 14 กรกฎาคม 2559 /
มูลค่าไถ่ถอนจํานวน 3,000 ล้านบาท

9 พฤศจิกายน 2565
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุชอ%ื ผูถ้ อื ไม่ม ี
หลักประกัน ด้อยสิทธิและมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้
กู้ สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้ กู้
ก่อนครบกําหนด: หุน้ มีอายุ 10 ปี ธนาคาร
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนดหลังจาก
วันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย / วันทีม% สี ทิ ธิไถ่
ถอน ณ วันแรก คือ 9 พฤศจิกายน 2560 /
มูลค่าไถ่ถอนจํานวน 3,000 ล้านบาท

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
9

หัวข้อ
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอืน& ใด
ผลตอบแทน / เงินปนั ผลแบบคงทีห% รือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ%นื ทีเ% กีย% วข้อง

มี dividend stopper หรือไม่
ธนาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอํานาจเต็มทีใ% นการยกเลิกการจ่ายดอกเบีย1 หรือ
ผลตอบแทนอื%นใดได้เองทัง1 หมด หรือบางส่วน หรือตามคําสังที
% ไ% ด้รบั
มีเงือ% นไขทีเ% ป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม่ เช่น มี
เงือ% นไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้สงู ขึน1 ในลักษณะขันบั
1 นได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีทส%ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงือ% นไขในการแปลงสภาพทีธ% นาคาร / กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินนัน1 กําหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทัง1 จํานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินทีม% กี ารแปลงสภาพ
ไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงินทีม% กี ารแปลงสภาพไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าทีธ% นาคาร/กลุ่มธุรกิจทางการเงินนัน1 กําหนด
ไว้
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทัง1 จํานวนหรือบางส่วน
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรือชัวคราว
%
หากเป็ นการลดมูลค่าชัวคราว
%
ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว

รายละเอียด

รายละเอียด

อัตราคงที% (Fixed rate)
อัตราคงที% (Fixed rate)
อัตราดอกเบีย1 คงทีร% อ้ ยละ 5.25 สําหรับ 5 อัตราดอกเบีย1 คงทีร% อ้ ยละ 5.35 ต่อปี
ปีแรก และร้อยละ 6.75 ในปีท%ี 6- 10 ชําระ ตลอดอายุหุน้ กู้ ชําระดอกเบีย1 ทุกหกเดือน
ดอกเบีย1 ทุกวันที% 27 มีนาคม และวันที% 27
กันยายน
มี dividend stopper
ไม่ม ี dividend stopper
ธนาคารตัดสินใจได้บางส่วน
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคําสังที
% ไ% ด้รบั

รายละเอียด
อัตราคงที% (Fixed rate)
อัตราดอกเบีย1 คงทีร% อ้ ยละ 4.80 ต่อปี ชําระ
ดอกเบีย1 ทุกหกเดือน

ไม่ม ี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคําสังที
% ไ% ด้รบั

มีเงือ4 นไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้
สูงขึนK เป็ นขันบั
K นได (step up)
สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มเี งือ4 นไขในการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึนK เป็ นขันK บันได
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มเี งือ4 นไขในการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึนK เป็ นขันK บันได
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
10

หัวข้อ
34

สถานะของลําดับการด้อยสิทธิในกรณีทม%ี กี ารชําระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตราสารทาง
การเงินทีด% อ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

ตราสารหนี1ทม%ี ลี กั ษณะคล้ายทุนซึง% นับเป็ น
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 / หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้
สามัญ

ตราสารทีม% ลี กั ษณะคล้ายทุน / หุน้
บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

ตราสารทีม% สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินเจ้าหนี1
สามัญและเจ้าหนี1ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท /
หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล / หุน้
สามัญ
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ตารางที. 5 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
เฉพาะธนาคาร
หน่ วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที.จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 :
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รายการทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงิ นกองทุนชัน? ที. 2 (Tier 2) :
1.6 รายการทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 2
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 2
รวมเงิ นกองทุนทัง? สิ? น (เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 และเงิ นกองทุนชัน? ที. 2)

19,171
19,171
19,171
8,176
8,176
27,347

(7,650)
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รวมกลุ่ม
หน่ วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที.จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556

1
2
3
4
5
6
7

8

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที.สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ1 คืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองทีไ% ด้จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื%อสิน1 งวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสะสม
7.1 การเปลีย% นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด% นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขายของตราสารหนี1และตราสารทุน
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย% งใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย% งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอื%นของการเปลีย% นแปลงทีเ% กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)

10,542
3,868
246
3,617
888
163
(43)
13

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที.จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
9 รายการของบริษทั ลูกทีป% ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุมทีส% ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
10 รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแล
11
12
13
14

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การเปลีย% นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย% งในกระแสเงินสด (Cash
flow hedge reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเ% กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ

19,281

-

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
15
16
17
18
19
20
21

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื%น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน

14

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที.จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทัง1 ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ น
ส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น นอกจากทีร% ะบุในข้อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน% บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื%นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น กรณีเป็ นผูซ้ อ1ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั ทีบ% ริษทั ทีป% ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมด
ของแต่ละบริษทั นัน1
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของ
แต่ละบริษทั นัน1
28 รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ% หลือ ในกรณีทเ%ี งินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ น
ตราสารทางการเงินมีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ
31 รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)

-

-

19,281
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มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที.สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ% ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ1
คืน
33 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
34 เงินทีไ% ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี1ทม%ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี1สามัญ และเจ้าหนี1ดอ้ ยสิทธิ
ทุกประเภท ซึง% รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2
35 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส% ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
38
39
40
41

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การซือ1 คืนตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1
การถือตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท% าํ ธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื%น ทัง1
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื%น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น นอกจากทีร% ะบุในข้อ 39 และ 40

-
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มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน% บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น กรณีเป็ นผูซ้ อ1ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี1หรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย% งด้านเครดิต (Credit
Derivatives)
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั
นัน1
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั นัน1
45 รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ในส่วนทีเ% หลือ ในกรณีทเ%ี งินกองทุนชัน1 ที% 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จน
ครบเต็มจํานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 (T1 = CET1+AT1)
เงิ นกองทุนชัน? ที. 2: รายการที.สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน? ที. 2
50 เงินทีไ% ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ1 คืน
51 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
52 เงินทีไ% ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี1ทม%ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี1สามัญ

-

-

19,281
7,650

(7,650)
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที.จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชัน1 ปกติ (General provision)
เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส% ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน? ที. 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การซือ1 คืนตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2
การถือตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท% าํ ธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื%น ทัง1
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื%น นอกจากทีร% ะบุในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน% บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื%น กรณีเป็ นผูซ้ อ1ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี1หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives)
และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย% งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั

534
8,184
-

-
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที.จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั นัน1
65 รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง? สิ? น (TC = T1+T2)

8,184
27,465

19

ตารางที. 6 ข้อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที.เกี.ยวข้องกับเงิ นกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
ส่วนที. 1 ข้อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงิ นที.เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น

รายการที.เกี.ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจํางวด มิ ถนุ ายน 2556

สิ นทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
7. เงินให้สนิ เชื%อแก่ลกู หนี1และดอกเบีย1 ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชื%อแก่ลกู หนี1
7.2 ดอกเบีย1 ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื%อแก่ลกู หนี1และดอกเบีย1 ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที.เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)

หน่ วย : ล้านบาท
จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

2,631
4,215
6,735
47,129
154

2,631
4,215
6,735
47,129
154

154,918
373
155,291
(3,840)

154,918
373
155,291
(3,840)

การอ้างอิ ง
(ค)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
หนี? สิน
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7.4 หัก ค่าเผื%อหนี1สงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผื%อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี1
รวมเงินให้สนิ เชื%อแก่ลกู หนี1และดอกเบีย1 ค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด% นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื%นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อ%นื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี1สนิ จ่ายคืนเมื%อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี1สนิ ทางการเงินทีก% าํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี1สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี1ทอ%ี อกและเงินกูย้ มื

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที.เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
(3,521)
(27)
147,903
110
1,556
3,429
371
815
4,827
219,875
138,691
10,958
924
4,249
6,528
-

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
ทางการเงิ น
(ข)
(3,521)
A
(27)
147,903
110
1,556
3,429
371
815
4,827
219,875
138,691
10,958
924
4,249
6,528
21
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20.1 ตราสารหนี1ทอ%ี อก
20.2 เงินกูย้ มื
20.3 ดอกเบีย1 ค้างจ่าย
21. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
22. ประมาณการหนี1สนิ
23. หนี1สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24. หนี1สนิ อื%น
รวมหนี? สิน
25. ส่วนของเจ้าของ
25.1 ทุนเรือนหุน้
25.1.1 ทุนจดทะเบียน
25.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.1.2 หุน้ สามัญ
25.1.2 ทุนทีอ% อกและชําระแล้ว
25.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.2.2 หุน้ สามัญ
25.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้
25.3 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที.เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)
8,500
23,291
77
110
1,474
4,148
198,949

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
ทางการเงิ น
(ข)
8,500
B
23,291
77
110
1,474
4,148
198,949

13,053

13,053

10,542
-

10,542
-

C
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25.4
25.5
25.6

25.7

25.3.1 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
25.3.2 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ1 คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ1 คืน - หุน้ สามัญ
องค์ประกอบอื%นของส่วนของเจ้าของ
25.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
25.6.1.1 ส่วนทีน% บั เข้า CET1
25.6.1.2 อื%นๆ
25.6.2 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) ทุนจากการเปลีย% นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
25.6.2.1 ตราสารหนี1
25.6.2.2 ตราสารทุน
25.6.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.6.4 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย% งสําหรับการ
ป้องกันความเสีย% งในกระแสเงินสด (ส่วนทีม% ปี ระสิทธิผล)
25.6.5 ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย% งสําหรับการ
ป้องกันความเสีย% งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม% ปี ระสิทธิผล)
25.6.6 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื%นในบริษทั ร่วม
ส่วนเกินจากการเปลีย% นแปลงส่วนได้เสียของธนาคารในบริษทั ย่อย

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที.เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

การอ้างอิ ง
(ค)

3,868
-

3,868
-

913
888
25
77
(86)
163
-

913
888
25
77
(86)
163
-

-

-

(43)

(43)

D

E

F

G
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25.8 กําไร (ขาดทุน) สะสม
25.8.1 จัดสรรแล้ว
25.8.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
25.8.1.2 อื%น ๆ
25.8.2 ยังไม่ได้จดั สรร
25.8.2.1 ส่วนทีน% บั เข้า CET 1
25.8.2.2 รอจัดสรร
25.8.2.3 กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
25.9 หัก หุน้ ทุนซือ1 คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.10 หัก หุน้ ทุนซือ1 คืน - หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
25.11 ส่วนได้เสียทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี? สินและส่วนของเจ้าของ

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที.เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิ น
(ก)

จํานวนที.เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

การอ้างอิ ง
(ค)

246
-

246
-

H

3,617
1,162
544
20,926
20,926
219,875

3,617
1,162
544
20,926
20,926
219,875

I

24

ส่วนที. 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที.เกี.ยวข้องกับเงิ นกองทุน

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

หน่ วย : ล้านบาท
องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที.รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที.สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ1 คืน
10,542
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
3,868
ทุนสํารองตามกฎหมาย
246
เงินสํารองทีไ% ด้จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื%อสิน1 งวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
3,617
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสะสม
7.1 การเปลีย% นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด% นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
888
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขายของตราสารหนี1และตราสารทุน
163
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย% งใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย% งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)

แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)
C
D
H
I
E
F
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รายการ

8
9
10
11
12
13
14

องค์ประกอบของ
แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกํากับดูแลที.รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
(43)
G
-

รายการอื%นของการเปลีย% นแปลงทีเ% กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
รายการของบริษทั ลูกทีป% ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุมทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การเปลีย% นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย% งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge
reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเ% กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ

19,281
-

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
15
16
17
18
19
20

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื%น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)

26

รายการ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง1
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น นอกจากทีร% ะบุในข้อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน% บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื%น กรณีเป็ นผูซ้ อ1ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั ทีบ% ริษทั ทีป% ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไป
ลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที%
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของแต่ละบริษทั นัน1
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที%
กลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของแต่ละบริษทั นัน1
รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ% หลือ ในกรณีทเ%ี งินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทาง
การเงินมีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)

องค์ประกอบของ
แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงิ นภายใต้
การกํากับดูแลที.รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
19,281
27

รายการ

32
33
34
35
36
37

องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที.รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)

แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที.สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น
เงินทีไ% ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ1 คืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ% ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี1ทม%ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี1สามัญ และเจ้าหนี1ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท ซึง%
รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2
ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็น
ตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล

-

เงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
38
39
40
41

การซือ1 คืนตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1
การถือตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื%น ทัง1 ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื%น นอกจากทีร% ะบุในข้อ 39 และ 40

-

28

รายการ

42

องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที.รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)

มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน% บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ทีเ% ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอื%น กรณีเป็ นผูซ้ อ1ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี1หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย% งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั นัน1

-

-

45
46

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 1 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั นัน1
รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ในส่วนทีเ% หลือ ในกรณีทเ%ี งินกองทุนชัน1 ที% 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน

47

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น

-

48

รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 ที.เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)

-

49

รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 1 (T1 = CET1+AT1)

50
51
52

เงิ นกองทุนชัน? ที. 2: รายการที.สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน? ที. 2
เงินทีไ% ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ1 คืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ%ี ะซือ1 หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ% ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี1ทม%ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี1สามัญ

43
44

แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

-

-

19,281
7,650

B
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53
54
55
56
57

ส่วนเกิน (ตํ%ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก% ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชัน1 ปกติ (General provision)
เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ% ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล

องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที.รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
534
-

แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)
A

8,184

เงิ นกองทุนชัน? ที. 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
58
59
60
61
62

63

การซือ1 คืนตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2
การถือตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื%น ทัง1 ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น นอกจากทีร% ะบุ
ในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน% บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของสถาบันการเงินอื%นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื%น กรณี
เป็ นผูซ้ อ1ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี1หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลง
รับประกันความเสีย% งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั นัน1

-
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64
65
66
67
68

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน% บั เป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ของบริษทั ทีท% าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก% ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ% าํ หน่ายได้แล้วทัง1 หมดของบริษทั นัน1
รายการอื%นตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน? ที. 2
รวมเงิ นกองทุนชัน? ที. 2 (T2)
รวมเงิ นกองทุนทัง? สิ? น (TC = T1+T2)

องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที.รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)

แหล่งที.มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

8,184
27,465

A คือ เงินสํารองค่าเผือ% หนี1สงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชัน1 ลูกหนี1 ตามทีธ% นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับเงินสํารองสินทรัพย์จดั ชัน1 ปกติ (General provision) จะนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ได้ จํานวน 534 ล้านบาท
B คือ ตราสารทางการเงินทีส% ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน1 ที% 2 ในปี 2556 ซึง% ประกอบด้วย หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาว จํานวน 6,000 ล้านบาท และหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม%ี ลี กั ษณะคล้ายทุน จํานวน 2,500 ล้านบาท แต่ตราสารดังกล่าวมี
คุณสมบัตไิ ม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนัน1 จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 90 เท่ากับ 7,650 ล้านบาท และในปีถดั ไป จะต้องทยอยลดลงปีละ 10%
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