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1. บทนํา 
 

ธนาคารมุ่งที5จะใชห้ลกัการบรหิารความเสี5ยงที5มมีาตรฐาน เพื5อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผล
ประกอบการและฐานะการเงนิ และเพิ5มมลูค่ากจิการของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ทั DงนีDการบรหิาร 
และควบคุมความเสี5ยงของธนาคารได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนื5อง เพื5อยดึเป็นหลกัปฏบิตัทิี5ดสีําหรบัองค์กร 
ธนาคารจะยอมรบัความเสี5ยงตราบเท่าที5พจิารณาเหน็ว่าคุม้ค่ากบัผลตอบแทนที5จะไดร้บั และอยู่ภายในระดบั
ความเสี5ยงที5ยอมรบัได้ โดยหลกัการดงักล่าวนีDได้ถูกนําไปใช้ปฏบิตักิบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของ
ธนาคารดว้ย 

 
นอกจากนีD การเปิดเผยข้อมูลเกี5ยวกบัการดํารงเงนิกองทุนและขอ้มูลความเสี5ยงของกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ถอืว่าเป็นส่วนหนึ5งที5ธนาคารใหค้วามสําคญั ธนาคารจงึไดม้กีารจดัทํารายงาน
การเปิดเผยขอ้มลูขึDนมา เพื5อช่วยสนับสนุนใหบุ้คคลภายนอกหรอืผูเ้กี5ยวขอ้งสามารถใชข้อ้มลูประเมนิความ
เขม้แขง็ของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
2. โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 
 

ณ วนัที5 30 มถุินายน 2557 เงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III ของกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิ มจีาํนวนทั DงสิDน 27,090 ลา้นบาท ซึ5งประกอบดว้ยเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 
จาํนวน 20,504 ลา้นบาท เงนิกองทุนชั Dนที5 1 จํานวน 20,504 ลา้นบาท และเงนิกองทุนชั Dนที5 2 จาํนวน 
6,586 ลา้นบาท ในส่วนของธนาคาร มเีงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จาํนวน 20,265 
ลา้นบาท เงนิกองทุนชั Dนที5 1 จาํนวน 20,265 ลา้นบาท และเงนิกองทุนชั Dนที5 2 จาํนวน 6,644 ลา้นบาท รวม
เป็นเงนิกองทุนทั DงสิDน 26,909 ลา้นบาท  

 
เงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิจะประกอบดว้ยเงนิสํารองสําหรบั

สนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิและหุน้กู้ดอ้ยสทิธริะยะยาวที5มคีุณสมบตัไิม่ครบตามเกณฑ ์Basel III สามารถนับเขา้
เป็นเงนิกองทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ในปี 2557 ซึ5งธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหท้ยอยลดนับตราสาร
ทางการเงนิที5นับเป็นเงนิกองทุนจากฐานที5ใชใ้นการทยอยลดนับในอตัราปีละ 10% โดยในปีแรกเริ5มตั Dงแต่
วนัที5 1 มกราคม 2556 กําหนดใหเ้พดาน (Cap) ที5สามารถจะนับตราสารดงักล่าวเป็นเงนิกองทุนไดไ้ม่เกนิ
รอ้ยละ 90 ของฐานที5ใชใ้นการทยอยลดนบั และในปีถดัไป Cap ในการนบัตราสารดงักล่าวเป็นเงนิกองทุนจะ
ทยอยลดลงปีละ10% นั 5นคอื 80% ในปี 2557 และ 70% ในปี 2558 ตามลาํดบั 
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ตารางที& 1 โครงสร้างเงินกองทุน (1) 

                   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรบังวดสิ.นสุดวนัที& 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

1. เงินกองทุนชั .นที& 1 20,504 19,694 20,265 19,619 
    1.1   เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ (CET1)  20,504 19,694 20,265 19,619 
           1.1.1  ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืDอคนื 10,542 10,542 10,542 10,542 
           1.1.2  สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868 3,868 3,868 3,868 
           1.1.3  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 310 272 310 272 
           1.1.4  กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 6,016 5,269 5,559 5,020 
           1.1.5  รายการอื5นของสว่นของเจา้ของ (1.1.5.1 + 1.1.5.2)  792 792 835 835 
                    1.1.5.1  กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื5นสะสม 835 835 835 835 
                    1.1.5.2  รายการอื5นของการเปลี5ยนแปลงที5เกดิจากผู ้ 
                               เป็นเจา้ของ 

(43) (43) - - 

1.1.6  รายการหกัจากเงนิกองทนุชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 
         (1.1.6.1 + 1.1.6.2) 

(1,024) (1,049) (849) (918) 

                    1.1.6.1  รายการหกัเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของ 
        เจา้ของ * 

(1,024) (1,049) (849) (918) 

                    1.1.6.2  รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสาร 
        ทางการเงนิในสว่นที5เหลอื ในกรณีที5เงนิกองทุน 
        ชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิมจีาํนวนไม ่
        เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 

- - - - 

    1.2   เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงินกองทุนชั .นที& 2 6,586 8,252 6,644 8,269 
    2.1   เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธ ิ
           ดอ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีDสามญั 

6,000 7,650 6,000 7,650 

    2.2   เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ 586 602 644 619 
3. เงินกองทุนทั .งสิ.นตามกฎหมาย 27,090 27,946 26,909 27,888 

(1) ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิดาํรงเงนิกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมผีลบงัคบัใชใ้น
ระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  
* สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชแีละสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
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3. ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
 

ธนาคารมกีารคํานวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
ตามหลกัเกณฑ ์Basel llI ที5ครอบคลุมความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสี5ยงดา้นตลาด (Market 
Risk) และความเสี5ยงดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) ซึ5งธนาคารไดม้กีารกําหนดวธิกีารดํารงเงนิกองทุน
รองรบัความเสี5ยงในแต่ละดา้นของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิดงันีD 

 

ประเภทความเสี&ยง วิธีการดาํรงเงินกองทุน 
1. ความเสี5ยงดา้นเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเสี5ยงดา้นตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสี5ยงดา้นปฏบิตักิาร Basic Indicator Approach (BIA) 

 
ในการคํานวณสินทรพัย์เสี5ยงด้านเครดิต ตั Dงแต่ วนัที5 30 มถุินายน 2557 เป็นต้นไป 

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิได้เปลี5ยนไปใช้อันดบัเครดิต (Rating) จากสถาบนัจดัอันดบัเครดิต
ภายนอก (ECAIs) ในการกําหนดนํDาหนักความเสี5ยงสําหรบัลูกหนีDธุรกจิเอกชน แทนการกําหนดนํDาหนัก
ความเสี5ยงรอ้ยละ100 สาํหรบัลกูหนีDธุรกจิเอกชนทุกราย ดงันีD 

 

กลุ่มลูกหนี.  สถาบนัจดัอนัดบัเครดิตภายนอก (ECAIs) ที&เลือกใช้ 
- ลูกหนีDธุรกจิเอกชนไทย (ไม่รวมตรา
สารหนีDที5ออกโดยลกูหนีDธุรกจิเอกชน) 

บรษิทั ฟิทชเ์รทติDงส ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทั ทรสิเรทติDง จาํกดั  

- ลกูหนีDธุรกจิเอกชนต่างประเทศ  
- ตราสารหนีDที5ออกโดยลูกหนีDธุรกจิ
เอกชน 

Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings,  
บรษิทั ฟิทชเ์รทติDงส ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทั ทรสิเรทติDง จาํกดั 

ในการเลอืกใช ้Rating จาก ECAIs เพื5อกําหนดนํDาหนกัความเสี5ยงนีD หากลูกหนีDมหีลาย Rating ทางธนาคาร
และกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี5ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด คอื 

� กรณีม ี2 Rating และไดร้บันํDาหนักความเสี5ยงที5ต่างกนั จะเลอืกใช ้Rating ที5ให้นํDาหนัก
ความเสี5ยงที5สงูกว่า 

� กรณีมมีากกว่า 2 Rating และไดร้บันํDาหนักความเสี5ยงที5ต่างกนั จะนํานํDาหนักความเสี5ยงที5
ตํ5าที5สุด 2 อนัดบัแรกมาเปรยีบเทยีบ และเลอืกใชนํ้Dาหนักความเสี5ยงที5สูงกว่า แต่ถ้าไดร้บั
นํDาหนกัความเสี5ยงตํ5าที5สุดเท่ากนั จะเลอืกใชนํ้Dาหนกัความเสี5ยงที5ตํ5าที5สุดนั Dน 

 
สาํหรบัการดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบัความเสี5ยงดา้นปฏบิตักิารที5ทางธนาคารแห่งประเทศไทย

คาดหวงัใหธ้นาคารพาณชิยท์ี5มกีารทําธุรกจิเตม็รปูแบบ เลอืกใชว้ธิ ีStandardised Approach (SA-OR) เป็น
เกณฑ์มาตฐานขั Dนตํ5 าสําหรับการดํารงเงินกองทุนนั Dน ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีแผนที5จะ
ปรบัเปลี5ยนวธิคีาํนวณจาก BIA มาเป็น SA-OR ในอนาคต        
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ตารางที& 2 มลูค่าเงินกองทุนขั .นตํ&าที&ต้องดาํรงตามหลกัเกณฑ ์Basel III แยกตามประเภทความเสี&ยง   

 
                     หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรบังวดสิ.นสุดวนัที& 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

สาํหรบัความเสี&ยงด้านเครดิต 1/ 13,898 14,374 14,263 14,679 
1.  ลกูหนีDที5ไม่ดอ้ยคุณภาพ 13,597 14,083 13,970 14,394 
    1.1  ลกูหนีDภาครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื5อการพฒันา  
          ระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ5น   
          องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที5ใชนํ้Dาหนกัความ 
          เสี5ยงเหมอืนกบัลกูหนีDภาครฐับาล 

52 - 52 - 

    1.2  ลกูหนีDสถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ5น องคก์าร 
          ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที5ใชนํ้Dาหนกัความเสี5ยง  
          เหมอืนกบัลกูหนีDสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย ์

316 356 314 356 

    1.3  ลกูหนีDธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ5น องคก์รของ 
          รฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที5ใชนํ้Dาหนกัความเสี5ยงเหมอืน 
          กบัลกูหนีDธุรกจิเอกชน 

8,781 9,554 10,175 10,822 

    1.4  ลกูหนีDรายย่อย 2,622 2,475 1,516 1,435 
    1.5  สนิเชื5อเพื5อที5อยู่อาศยั 1,266 1,086 1,266 1,085 
    1.6  สนิทรพัยอ์ื5น 560 612 647 696 
2.  ลกูหนีDดอ้ยคุณภาพ 301 291 293 285 
สาํหรบัความเสี&ยงด้านตลาด 1,638 1,160 1,638 1,160 
     1. ความเสี5ยงดา้นอตัราดอกเบีDย 1,505 1,135 1,505 1,135 
     2. ความเสี5ยงดา้นราคาตราสารทุน - - - - 
     3. ความเสี5ยงดา้นอตัราแลกเปลี5ยน 133 25 133 25 
     4. ความเสี5ยงดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
สาํหรบัความเสี&ยงด้านปฏิบติัการ 1,208 1,195 995 994 
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั .นตํ&าที&ต้องดาํรงทั .งสิ.น * 16,744 16,729 16,896 16,833 
รวมมูลค่าสินทรพัยเ์สี&ยงทั .งสิ.น 196,991 196,819 198,773 198,037 

* อตัราส่วนเงนิกองทุนทั DงสิDนต่อสนิทรพัยเ์สี5ยงข ั Dนตํ5าเท่ากบัรอ้ยละ 8.50 
1/ ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดเ้ปลี5ยนไปใชอ้นัดบัเครดติ (Rating) จากสถาบนัการจดัอนัดบัเครดติภายนอก (ECAIs) ในการกาํหนด 
   นํDาหนกัความเสี5ยงสาํหรบัลกูหนีDธุรกจิเอกชน แทนการกาํหนดนํDาหนกัความเสี5ยงรอ้ยละ 100 สาํหรบัลกูหนีDธรุกจิเอกชนทุกราย ตั Dงแต่วนัที5  
   30 มถุินายน 2557 เป็นตน้ไป  
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ณ วนัที5 30 มถุินายน 2557 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น
ส่วนของเจา้ของต่อสนิทรพัยเ์สี5ยง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี5ยง (Tier1 
Ratio) และอตัราส่วนเงนิกองทุนทั DงสิDน (Total Capital Ratio) อยู่ที5ระดบัรอ้ยละ 10.4 รอ้ยละ 10.4 และ
รอ้ยละ 13.8 ตามลําดบั ในขณะที5ระดบัธนาคาร อยู่ที5ระดบัรอ้ยละ 10.2 รอ้ยละ 10.2 และรอ้ยละ 13.5 
ตามลําดบั โดยอตัราส่วนดงักล่าวสูงกว่าเกณฑข์ั Dนตํ5าที5ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ที5ระดบั 
รอ้ยละ 4.5 รอ้ยละ 6.0 และ รอ้ยละ 8.5 ตามลาํดบั 
 
ตารางที& 3 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธรุกิจทางการเงิน (1)

 

 

           หน่วย : รอ้ยละ 

สาํหรบังวดสิ.นสุดวนัที& 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
ขั .นตํ&า
ของ
ธปท. 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

30 มิ.ย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ ต่อ สนิทรพัยเ์สี5ยง 10.41 10.01 10.20 9.91 4.50 
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ต่อ สนิทรพัยเ์สี5ยง 10.41 10.01 10.20 9.91 6.00 
เงนิกองทุนทั DงสิDน ต่อ สนิทรพัยเ์สี5ยง 13.75 14.20 13.54 14.08 8.50 

(1) ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิดาํรงเงนิกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมผีลบงัคบัใชใ้น
ระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
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4. การเปิดเผยข้อมลูเงินกองทุนเพิ&มเติมตามหลกัเกณฑ ์BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 
 

ตารางที& 4 ข้อมลูคณุสมบตัิที&สาํคญัของตราสารทางการเงินที&นับเป็นเงินกองทุน * 

 
หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
2 รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ TH0041031707 TH0041032B06 
 การนับตราสารทางการเงินเขา้เป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
3         ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ / 

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ / เงนิกองทุนชั Dนที5 2) 
เงนิกองทุนชั Dนที5 2 เงนิกองทุนชั Dนที5 2 

4         มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม ่ มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III ยกเวน้
เรื5อง loss absorption at the point of non-
viability 

มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III ยกเวน้
เรื5อง loss absorption at the point of non-
viability 

5         กรณีที5มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบตัดิงักล่าว ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
6         ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จาํนวน ทยอยลดนบัไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และตอ้งทยอย 

(Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ย
ก่อนสิDนสดุอายุสญัญา 

ทยอยลดนบัไดต้ลอดอายหุุน้กู ้และตอ้งทยอย 
(Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 20 ใน 5 ปีสดุทา้ย
ก่อนสิDนสดุอายุสญัญา 

7         จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร 
8 จาํนวนที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 3,000 ลา้นบาท 3,000 ลา้นบาท 
9 มลูค่าที5ตราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท / หน่วย 1,000 บาท / หน่วย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัช ี หนีDสนิที5วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หนีDสนิที5วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
11 วนัที5ออกตราสารทางการเงนิ (Original date) 14 กรกฎาคม 2554 9 พฤศจกิายน 2555 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด 

12 ตราสารทางการเงนิที5ไม่มกีารกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนืหรอืมกีารกาํหนดระยะเวลาการ
ชาํระคนื 

มกีารกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนื มกีารกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนื 

13         วนัครบกาํหนด (Original maturity date) 14 กรกฎาคม 2564 9 พฤศจกิายน 2565 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผู้

กาํกบัดแูลหรอืไม ่
มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนด  
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนด  
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

15         วนัที5มสีทิธไิถ่ถอน วนัที5มภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจาํนวนเงนิในการไถ่ถอน หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื5อผูถ้อืไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสทิธแิละมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้/ 
สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูก้่อน
ครบกาํหนด : หุน้มอีายุ 10 ปี ธนาคารมสีทิธิ
ไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัที5มสีทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรกคอื 14 
กรกฎาคม 2559 / มลูค่าไถ่ถอนจาํนวน 3,000 
ลา้นบาท 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื5อผูถ้อืไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสทิธแิละมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้/
สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูก้่อน
ครบกาํหนด: หุน้มอีายุ 10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่
ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนัครบรอบ 
5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย / 
วนัที5มสีทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 9 
พฤศจกิายน 2560 / มลูค่าไถ่ถอนจาํนวน 
3,000 ลา้นบาท 

16         วนัที5มสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
 ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอื &นใด 
17         ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงที5หรอืลอยตวั อตัราคงที5 (Fixed rate) อตัราคงที5 (Fixed rate) 
18         อตัราผลตอบแทนและดชันีอื5นที5เกี5ยวขอ้ง อตัราดอกเบีDยคงที5รอ้ยละ 5.35 ต่อปี ตลอด

อายุหุน้กู ้ชาํระดอกเบีDยทุกหกเดอืน 
อตัราดอกเบีDยคงที5รอ้ยละ 4.80 ต่อปี ตลอด
อายุหุน้กู ้ชาํระดอกเบีDยทุกหกเดอืน 

19         ม ีdividend stopper หรอืไม ่ ไม่ม ีdividend stopper ไม่ม ีdividend stopper 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด 

20         ธนาคาร/กลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอีาํนาจเตม็ที5ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีDยหรอื 
ผลตอบแทนอื5นใดไดเ้องทั Dงหมด หรอืบางสว่น หรอืตามคาํสั 5งที5ไดร้บั 

ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามคาํสั 5งที5ไดร้บั  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามคาํสั 5งที5ไดร้บั  

21         มเีงื5อนไขที5เป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนกาํหนดหรอืไม่ เช่น มเีงื5อนไข
ในการกาํหนดอตัราผลตอบแทนใหส้งูขึDนในลกัษณะขั Dนบนัได (step up) 

ไม่มเีงื9อนไขในการกาํหนดอตัราผลตอบแทน
ใหส้งูขึOนในลกัษณะขั Oนบนัได (No step-up) 

ไม่มเีงื9อนไขในการกาํหนดอตัราผลตอบแทน
ใหส้งูขึOนในลกัษณะขั Oนบนัได (No step-up) 

22         ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้ ไม่สามารถแปลงสภาพได ้
24         กรณีที5สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงื5อนไขในการแปลงสภาพที5ธนาคาร / กลุ่มธุรกจิ

ทางการเงนินั Dนกาํหนดไว ้(Conversion trigger) 
ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 

25         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั Dงจาํนวนหรอืบางสว่น ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
26         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
27         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบปุระเภทตราสารทางการเงนิที5มกีารแปลงสภาพไป ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
28         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบผุูอ้อกตราสารทางการเงนิที5มกีารแปลงสภาพไป ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
29 คุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไม่มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไม่มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า 
30         กรณีมกีารลดมลูค่า ใหร้ะบุการลดมลูค่าที5ธนาคาร/กลุ่มธุรกจิทางการเงนินั Dนกาํหนดไว ้ ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
31         กรณีมกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทั Dงจาํนวนหรอืบางสว่น ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
32         กรณีมกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชั 5วคราว ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
33                 หากเป็นการลดมลูค่าชั 5วคราว ใหอ้ธบิายกระบวนการในการลดดงักล่าว ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู 
34 สถานะของลาํดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีที5มกีารชาํระบญัช ี(ใหร้ะบุประเภทของตราสารทาง

การเงนิที5ดอ้ยสทิธกิว่า) 
ตราสารที5มลีกัษณะคลา้ยทุน / หุน้บุรมิสทิธ ิ/ 

หุน้สามญั 
ตราสารที5มสีทิธดิอ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิเจา้หนีD

สามญัและเจา้หนีDดอ้ยสทิธทิุกประเภท / หุน้
บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล / หุน้สามญั 

  * ในวนัที5 27 มนีาคม 2557 ธนาคารไดไ้ถ่ถอนตราสารหนีDดอ้ยสทิธทิี5มลีกัษณะคลา้ยทุนที5สะสมดอกเบีDยจ่ายจาํนวน 2,500 ลา้นบาท ครบกาํหนด 27 มนีาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกาํหนดได ้(ทั DงนีDภายใตเ้งื5อนไข  
    ของขอ้กาํหนดสทิธ)ิ ธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสอืเลขที5 ฝกก.(02) 53/2557 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี5มลีกัษณะคลา้ยทุนที5สะสมดอกเบีDยจ่ายสกุลเงนิบาท 
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ตารางที& 5 การเปิดเผยมลูค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
(Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร 
              

             หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการที&จะต้องมีการ

ทยอยนับเข้าหรอืทยอย
หกัเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

เงินกองทุนชั .นที& 1 :   
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ (CET1)   
     1.1  รายการที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 21,114 1/ 32 2/ 
     1.2  ปรบั   รายการปรบัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 

        ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 
-  

     1.3  หกั     รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 849 3/ 268 3/ 
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของสทุธ ิ 20,265  

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1)   
     1.4  รายการที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ -  
     1.5  หกั   รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ -  

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิสทุธ ิ -  
รวมเงินกองทุนชั .นที& 1  สุทธิ (CET1+ Additional tier 1) 20,265  
เงินกองทุนชั .นที& 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 6,644 4/ (6,000) 4/ 
      1.7  หกั   รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 2 -  
รวมเงินกองทุนชั .นที& 2 6,644  
รวมเงินกองทุนทั .งสิ.น (เงินกองทุนชั .นที& 1 และเงินกองทุนชั .นที& 2) 26,909  

1/ CET 1 capital ที5เพิ5มขึDนเกดิจาก CET 1 ณ วนัที5 31 มกราคม 2556 จาํนวน 20,527 ลา้นบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวนัที5 30 มถุินายน 2557   
   จาํนวน 579 ลา้นบาท และกาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีDที5ทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในปี 2557 จาํนวน 8 ลา้นบาท 
2/ ส่วนที5เหลอืจากการทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ของกาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีD จาํนวน 32 ลา้นบาท 
3/ รายการหกั CET 1 ประกอบดว้ยสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีจาํนวน 782 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที5ทยอยหกั CET 1 ในปี 2557 จาํนวน   
   67 ลา้นบาท และส่วนที5เหลอืจากการทยอยหกันําไปรวมคาํนวณสนิทรพัยเ์สี5ยงดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จาํนวน 268 ลา้นบาท 
4/ Tier 2 ประกอบดว้ยเงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิและหุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวที5มคีุณสมบตัไิมค่รบตามเกณฑ ์Basel III ที5สามารถนบัเขา้เป็น 
   เงนิกองทุนไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ดงันั Dนสว่นที5ตอ้งทยอยหกัเงนิกองทุนในอนาคตอกี 6,000 ลา้นบาท
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รวมกลุ่ม  
                         

                       หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที&สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืDอคนื 10,542  
2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้สามญั -  
3 สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868  
4 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 310  
5 เงนิสาํรองที5ไดจ้ดัสรรจากกาํไรสทุธเิมื5อสิDนงวดการบญัช ี -  
6 กาํไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 6,016  
7 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื5นสะสม   
 7.1  การเปลี5ยนแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาที5ดนิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด 848  
 7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีDและตราสารทุน (13) 32 1/ 
 7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ -  
 7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงใน 

      กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
-  

 7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงในเงนิลงทุน  
      สทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รายการอื5นของการเปลี5ยนแปลงที5เกดิจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) (43)  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

9 รายการของบรษิทัลกูที5ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคุมที5สามารถ
นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

-  

10 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์าร
กาํกบัดแูล 

21,528  

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  
11 การเปลี5ยนแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธส์าํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (Cash 

flow hedge reserve) 
-  

12 กาํไร (ขาดทุน) สะสมที5เกดิจากการเลอืกใชว้ธิ ีFair value option -  
13 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
14 รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจา้ของ -  

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  
15 ผลขาดทุนสทุธ ิ -  
16 ค่าความนิยม -  
17 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื5น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)  68 2/  273 2/  
18 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 956  
19 สาํรองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(Securitisation) -  
21 การถอืตราสารทุนไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน -  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

22 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัเงนิทุนและบรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ทั Dงทางตรงและทางออ้ม 

-  

23 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น
สว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบุในขอ้ 21 และ 22 

-  

24 มลูค่าของตราสารทุนอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื5นหรอื
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณีเป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5บรษิทัที5ประกอบธุรกจิ
เงนิร่วมลงทุนเขา้ไปลงทุน 

-  

26 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิ
และธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมด
ของแต่ละบรษิทันั Dน 

-  

27 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิ
และธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของ
แต่ละบรษิทันั Dน 

-  

28 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
29 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิในสว่นที5เหลอื ในกรณีที5เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น

ตราสารทางการเงนิมจีาํนวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 1,024  
31 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 20,504  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที&สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน  
32 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผลซืDอ

คนื 
-  

33 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล -  
34 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ เจา้หนีDสามญั และเจา้หนีDดอ้ยสทิธิ

ทุกประเภท ซึ5งรวมถงึผูถ้อืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 
-  

35 สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
36 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล -  

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  
38 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 -  
39 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิ

ทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน 
-  

40 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dง
ทางตรงและทางออ้ม 

-  

41 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื5น
หรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบใุนขอ้ 39 และ 40 

-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

42 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนั
การเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณีเป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน 
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Deriva-
tives) 

-  

43 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทั
นั Dน 

-  

44 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

45 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
46 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ในสว่นที5เหลอื ในกรณีที5เงนิกองทุนชั Dนที5 2 มจีาํนวนไม่เพยีงพอใหห้กัจน

ครบเตม็จาํนวน 
-  

47 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน -  
48 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  
49 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 (T1 = CET1+AT1) 20,504  

เงินกองทุนชั .นที& 2: รายการที&สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นที& 2  
50 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผลซืDอคนื -  
51 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บรุมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล -  
52 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีDสามญั 6,000 (6,000) 3/ 



 
 

18 
 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

53 สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
54 เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ(General provision) 586  
55 เงนิสาํรองสว่นเกนิ (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

57 รวมเงินกองทุนชั .นที& 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 6,586  
เงินกองทุนชั .นที& 2: รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  

58 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 -  
59 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิ

ทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน 
-  

60 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dง
ทางตรงและทางออ้ม 

-  

61 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
อื5น นอกจากที5ระบุในขอ้ 59 และ 60 

-  

62 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิอื5น กรณีเป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) 
และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทั 

-  
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มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที&จะต้อง 
มีการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์
Basel III 

64 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

65 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 2 -  
67 รวมเงินกองทุนชั .นที& 2 (T2) 6,586  
68 รวมเงินกองทุนทั .งสิ.น (TC = T1+T2) 27,090  

1/ ส่วนที5เหลอืจากการทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ของกาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีD จาํนวน 32 ลา้นบาท 
2/ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที5ทยอยหกั CET 1 ในปี 2557 จาํนวน 68 ลา้นบาท และส่วนที5เหลอืจากการทยอยหกันําไปรวมคาํนวณสนิทรพัยเ์สี5ยงดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จาํนวน 273 ลา้นบาท 
3/ หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวที5มคีุณสมบตัไิมค่รบตามเกณฑ ์Basel III ที5สามารถนบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ดงันั Dนส่วนที5ตอ้งทยอยหกัเงนิกองทุนในอนาคตอกี 6,000 ลา้นบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 

ตารางที& 6 ข้อมลูการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน  เฉพาะกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

ส่วนที& 1 ข้อมลูการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที&เผยแพร่ต่อสาธารณะ กบัภายใต้หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินที&เผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

สินทรพัย ์
1. เงนิสด 2,872 2,872  
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 6,180 6,180  
3. สทิธใินการเรยีกคนืหลกัทรพัย ์ - -  
4. สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 6,619 6,619  
5. เงนิลงทุนสทุธ ิ 53,507 53,507  
6. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสทุธ ิ - -  
7. เงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีDและดอกเบีDยคา้งรบัสทุธ ิ    

7.1  เงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีD 182,686 182,686  
7.2  ดอกเบีDยคา้งรบั 410 410  

รวมเงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีDและดอกเบีDยคา้งรบั 183,096 183,096  
7.3  หกั    รายไดร้อตดับญัช ี (4,730) (4,730)  
7.4  หกั    ค่าเผื5อหนีDสงสยัจะสญู (5,610) (5,610) A 
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รายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินที&เผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

7.5  หกั    ค่าเผื5อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนีD (53) (53)  
รวมเงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีDและดอกเบีDยคา้งรบัสทุธ ิ 172,703 172,703  

8. ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง 37 37  
9. ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 1,741 1,741  
10. ที5ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ 3,212 3,212  
11. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื5นสทุธ ิ 341 341 B 
12. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 956 956 C 
13. สนิทรพัยอ์ื5นสทุธ ิ 5,921 5,921  

รวมสินทรพัย ์ 254,089 254,089  
หนี.สิน 

14. เงนิรบัฝาก 158,280 158,280  
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 24,933 24,933  
16. หนีDสนิจ่ายคนืเมื5อทวงถาม 892 892  
17. ภาระในการสง่คนืหลกัทรพัย ์ - -  
18. หนีDสนิทางการเงนิที5กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 8,593 8,593  
19. หนีDสนิตราสารอนุพนัธ ์ 6,643 6,643  
20. ตราสารหนีDที5ออกและเงนิกูย้มื    

20.1  ตราสารหนีDที5ออก 6,000 6,000 D 
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รายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินที&เผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

20.2  เงนิกูย้มื 21,843 21,843  
20.3  ดอกเบีDยคา้งจ่าย 0 0  

21. ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงนิ) จากการรบัรอง 37 37  
22. ประมาณการหนีDสนิ 1,432 1,432  
23. หนีDสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - -  
24. หนีDสนิอื5น 3,201 3,201  

รวมหนี.สิน 231,854 231,854  
25. ส่วนของเจา้ของ 

25.1  ทุนเรอืนหุน้    
25.1.1  ทุนจดทะเบยีน    

25.1.1.1   หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.1.1.2   หุน้สามญั 10,542 10,542  

25.1.2  ทุนที5ออกและชาํระแลว้    
25.1.2.1   หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.1.2.2   หุน้สามญั 10,542 10,542 E 

25.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ - -  
25.3  สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าหุน้    

25.3.1  สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าหุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
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รายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินที&เผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

25.3.2  สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั 3,868 3,868 F 
25.4  สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซืDอคนื - หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.5  สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซืDอคนื - หุน้สามญั - -  
25.6  องคป์ระกอบอื5นของสว่นของเจา้ของ    

25.6.1  สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 886 886  
25.6.1.1   สว่นที5นบัเขา้ CET1 848 848 G 
25.6.1.2   อื5นๆ 38 38  

25.6.2  สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) ทุนจากการเปลี5ยนแปลงมลูค่าของเงนิลงทุน 19 19  
25.6.2.1   ตราสารหนีD 40 40 H 
25.6.2.2   ตราสารทุน (21) (21) H 

25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - -  
25.6.4  สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารป้องกนัความเสี5ยงสาํหรบัการ
ป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (สว่นที5มปีระสทิธผิล) 

- -  

25.6.5  สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารป้องกนัความเสี5ยงสาํหรบัการ
ป้องกนัความเสี5ยงในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (สว่นที5มปีระสทิธผิล) 

- -  

25.6.6  สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื5นในบรษิทัร่วม - -  
25.7  สว่นเกนิจากการเปลี5ยนแปลงสว่นไดเ้สยีของธนาคารในบรษิทัย่อย (43) (43) I 
25.8  กาํไร (ขาดทุน) สะสม    
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รายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน ประจาํงวด มิถนุายน 2557 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินที&เผยแพรต่่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที&เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

25.8.1  จดัสรรแลว้    
25.8.1.1   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 310 310 J 
25.8.1.2   อื5น ๆ - -  

25.8.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
25.8.2.1   สว่นที5นบัเขา้ CET 1 6,016 6,016 K 
25.8.2.2   รอจดัสรร 12 12  
25.8.2.3   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 625 625  

25.9    หกั   หุน้ทุนซืDอคนื - หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
25.10  หกั    หุน้ทุนซืDอคนื - หุน้สามญั - -  

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 22,235 22,235  
25.11  สว่นไดเ้สยีที5ไม่มอีาํนาจควบคุม - -  
รวมส่วนของเจา้ของ 22,235 22,235  
รวมหนี.สินและส่วนของเจา้ของ 254,089 254,089  
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ส่วนที& 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที&เกี&ยวข้องกบัเงินกองทุน 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที&สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืDอคนื 10,542 E 
2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้สามญั -  
3 สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868 F 
4 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 310 J 
5 เงนิสาํรองที5ไดจ้ดัสรรจากกาํไรสทุธเิมื5อสิDนงวดการบญัช ี -  
6 กาํไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 6,016 K 
7 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื5นสะสม -  
 7.1  การเปลี5ยนแปลงในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาที5ดนิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด 848 G 
 7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีDและตราสารทุน (13) H 
 7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ -  
 7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงใน 

      กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
-  

 7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมตราสารอนุพนัธส์าํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงในเงนิลงทุน  
      สทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  



 
 

26 
 

รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

8 รายการอื5นของการเปลี5ยนแปลงที5เกดิจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) (43) I 
9 รายการของบรษิทัลกูที5ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคุมที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุน

ชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

10 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 21,528  
เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

11 การเปลี5ยนแปลงมลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนุพนัธส์าํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge re-
serve) 

-  

12 กาํไร (ขาดทุน) สะสมที5เกดิจากการเลอืกใชว้ธิ ีFair value option -  
13 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
14 รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจา้ของ -  

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

15 ผลขาดทุนสทุธ ิ -  
16 ค่าความนิยม -  
17 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื5น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) 68 B 
18 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 956 C 
19 สาํรองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(Securitisation) -  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

21 การถอืตราสารทุนไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน -  
22 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัเงนิทุนและบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ทั Dง

ทางตรงและทางออ้ม 
-  

23 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของ
สถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบใุนขอ้ 21 และ 22 

-  

24 มลูค่าของตราสารทุนอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิอื5น กรณีเป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5บรษิทัที5ประกอบธุรกจิเงนิร่วมลงทุนเขา้ไป
ลงทุน 

-  

26 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของแต่ละบรษิทันั Dน 

-  

27 เงนิลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของแต่ละบรษิทันั Dน 

-  

28 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
29 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิในสว่นที5เหลอื ในกรณีที5เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทาง

การเงนิมจีาํนวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจ้าของ 1,024  
31 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 20,504  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที&สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน 

32 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผลซืDอคนื -  
33 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บรุมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล -  
34 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ เจา้หนีDสามญั และเจา้หนีDดอ้ยสทิธทิุกประเภท ซึ5ง

รวมถงึผูถ้อืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 
-  

35 สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
36 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น

ตราสารทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล -  

เงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

38 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 -  
39 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิ

สนบัสนุน 
-  

40 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dงทางตรงและทางออ้ม -  
41 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิอื5น นอกจากที5ระบใุนขอ้ 39 และ 40 
-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

42 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณีเป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

43 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

44 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

45 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
46 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ในสว่นที5เหลอื ในกรณีที5เงนิกองทุนชั Dนที5 2 มจีาํนวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน -  

47 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน -  

48 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 ที&เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  

49 รวมเงินกองทุนชั .นที& 1 (T1 = CET1+AT1) 20,504  

เงินกองทุนชั .นที& 2: รายการที&สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั .นที& 2 

50 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผลซืDอคนื -  
51 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บรุมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล -  
52 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีDสามญั 6,000 D 
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

53 สว่นเกนิ (ตํ5ากว่า) มลูค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
54 เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ(General provision) 586 A 
55 เงนิสาํรองสว่นเกนิ (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของ

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

57 รวมเงินกองทุนชั .นที& 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 6,586  

เงินกองทุนชั .นที& 2: รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 
58 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 -  
59 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ

สนบัสนุน 
-  

60 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dงทางตรงและทางออ้ม -  
61 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบุ

ในขอ้ 59 และ 60 
-  

62 มลูค่าของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณี
เป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลง
รบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที&รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที&มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

64 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

65 รายการอื5นตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั .นที& 2 -  
67 รวมเงินกองทุนชั .นที& 2 (T2) 6,586  
68 รวมเงินกองทุนทั .งสิ.น (TC = T1+T2) 27,090  
A คอื เงนิสาํรองค่าเผื5อหนีDสงสยัจะสญูตามเกณฑจ์ดัชั DนลกูหนีD ตามที5ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด สาํหรบัเงนิสาํรองสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ(General provision) จะนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ได ้จาํนวน 586 ลา้นบาท 
B คอื สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที5ทยอยหกั CET 1 ในปี 2557 จาํนวน 68 ลา้นบาท และส่วนที5เหลอืจากการทยอยหกันําไปรวมคาํนวณสนิทรพัยเ์สี5ยงดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จาํนวน 273 ลา้นบาท 
D คอื หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว จาํนวน 6,000 ลา้นบาท เป็นตราสารทางการเงนิที5มคีุณสมบตัไิมค่รบตามหลกัเกณฑ ์Basel III ดงันั Dน จะสามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของฐานที5ใชใ้นการทยอยลดนบั และในปีถดัไป   
        จะตอ้งทยอยลดลงปีละ 10%  
H คอื ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารทุน จาํนวน 21 ลา้นบาท และกาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีDที5ทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในปี 2557 จํานวน 8 ลา้นบาท และส่วนที5เหลอืจากการทยอย   
        นบัเขา้ จาํนวน 32 ลา้นบาท 
 


