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1. บทนํา 
 

 ธนาคารมุ่งที5จะใช้หลักการบริหารความเสี5ยงที5มีมาตรฐาน เพื5อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผล
ประกอบการและฐานะการเงนิ และเพิ5มมลูคา่กจิการของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ทั DงนีDการบรหิาร 
และควบคุมความเสี5ยงของธนาคารได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนื5อง เพื5อยดึเป็นหลกัปฏิบตัิที5ดสีําหรบัองค์กร 
ธนาคารจะยอมรบัความเสี5ยงตราบเท่าที5พจิารณาเหน็ว่าคุม้ค่ากบัผลตอบแทนที5จะไดร้บั และอยูภ่ายในระดบั
ความเสี5ยงที5ยอมรบัได้ โดยหลกัการดงักล่าวนีDได้ถูกนําไปใชป้ฏิบตัิกบับริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของ
ธนาคารดว้ย 
   
 นอกจากนีD การเปิดเผยขอ้มูลเกี5ยวกบัการดํารงเงนิกองทุนและขอ้มูลความเสี5ยงของกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิของธนาคาร ถือว่าเป็นส่วนหนึ5งที5ธนาคารให้ความสําคญั ธนาคารจึงได้มกีารจัดทํารายงานการ
เปิดเผยข้อมูลขึDนมา เพื5อช่วยสนับสนุนให้บุคคลภายนอกหรือผู้เกี5ยวข้องสามารถใช้ขอ้มูลประเมินความ
เขม้แขง็ของธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
2. โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 
 
 ณ วนัที5 30 มถุินายน 2558 เงนิกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ มี
จํานวนทั DงสิDน 31,777 ลา้นบาท ซึ5งประกอบดว้ยเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จํานวน 
21,196 ลา้นบาท เงนิกองทุนชั Dนที5 1 จํานวน 21,196 ลา้นบาท และเงนิกองทุนชั Dนที5 2 จํานวน 10,581 ลา้น
บาท ในส่วนของธนาคาร มเีงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จํานวน 20,932 ล้านบาท 
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 จํานวน 20,932 ล้านบาท และเงนิกองทุนชั Dนที5 2 จํานวน 10,680 ล้านบาท รวมเป็น
เงนิกองทนุทั DงสิDน 31,612 ลา้นบาท  

 
 องคป์ระกอบเงนิกองทนุของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ประกอบดว้ย 
 เงินกองทุนชั &นที( 1 ประกอบดว้ย 
      เงนิกองทนุชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 

� หุน้สามญัชาํระแลว้  
� สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
� ทนุสาํรองตามกฎหมาย  
� กาํไรสะสม 
� องคป์ระกอบอื5นของสว่นของเจา้ของ  

o สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 
o กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุเผื5อขายของตราสารหนีDและตราสารทนุ  
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o ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ  
o ขาดทุนจากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์สําหรบัธุรกรรมป้องกนั

ความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
� รายการหกัจากเงนิกองทนุชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ  

o สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 
o สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  
o ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตาม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที5 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

 เงินกองทุนชั &นที( 2 ประกอบดว้ย 
� เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ
� หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวที5มคีณุสมบตัไิมค่รบตามเกณฑ ์Basel III ซึ5งธนาคารแห่งประเทศไทย

กาํหนดใหท้ยอยลดนับตราสารทางการเงนิที5นับเป็นเงนิกองทุนจากฐานที5ใชใ้นการทยอยลด
นบัในอตัราปีละ 10% โดยปีแรกเริ5มตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2556 กาํหนดใหเ้พดาน (Cap) ที5
สามารถจะนับเป็นเงนิกองทนุไดไ้มเ่กนิ 90% ของฐานที5ใชใ้นการทยอยลดนบั สาํหรบัปี 2558 
ธนาคารสามารถนบัตราสารดงักล่าวเป็นเงนิกองทนุไดไ้มเ่กนิ 70%  

� หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาวที5มคีณุสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III ซึ5งไดร้บัอนุญาตจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทยตามหนงัสอืที5ฝกก.(02) 453/2557 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าว เขา้
เป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 2 ไดเ้ตม็จาํนวน 
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ตารางที( 1 โครงสร้างเงินกองทุน 
(1)

 

                   หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรบังวดสิ&นสดุวนัที( 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

1. เงินกองทนุชั &นที( 1 21,196 21,176 20,932 20,964 
    1.1   เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ (CET1)  21,196 21,176 20,932 20,964 
           1.1.1  ทนุชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืDอคนื 10,542 10,542 10,542 10,542 
           1.1.2  สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่หุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868 3,868 3,868 3,868 
           1.1.3  ทนุสาํรองตามกฎหมาย 357 341 357 341 
           1.1.4  กาํไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 6,819 6,615 6,315 6,158 
           1.1.5  รายการอื5นของสว่นของเจา้ของ (1.1.5.1 + 1.1.5.2)  727 694 770 737 
                    1.1.5.1  กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื5นสะสม 770 737 770 737 
                    1.1.5.2  รายการอื5นของการเปลี5ยนแปลงที5เกดิจากผู ้ 
                               เป็นเจา้ของ 

(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรบัต่างๆ ที5ไม่อนุญาตใหม้ผีลกระทบต่อมลูคา่ของ  
         เงนิกองทุน 1/ 

127 120 127 120 
 

1.1.7  รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 
         (1.1.7.1 + 1.1.7.2) 

(1,244) (1,004) (1,047) (802) 

                    1.1.7.1  รายการหกัเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของ 
        เจา้ของ 2/ 

(1,244) (1,004) (1,047) (802) 

                    1.1.7.2  รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสาร 
        ทางการเงนิในสว่นที5เหลอื ในกรณทีี5เงนิกองทนุ 
        ชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิมจีํานวนไม ่
        เพยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จํานวน 

- - - - 

    1.2   เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1) - - - - 
2. เงินกองทนุชั &นที( 2 10,581 10,629 10,680 10,711 
    2.1   เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธ ิ
           ดอ้ยกว่าผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีDสามญั 

10,020 10,070 10,020 10,070 

    2.2   เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ 561 559 660 641 
3. เงินกองทนุทั &งสิ&นตามกฎหมาย 31,777 31,805 31,612 31,675 

(1) ธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิดํารงเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมผีลบงัคบัใชใ้นระดบั 
    ธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
1/  การเปลี5ยนแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธสํ์าหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
2/  สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตดับญัช ี ผลกระทบจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที5 
   19 (ปรบัปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทยอยลดนับในอตัราปีละ 20% โดยมผีลบงัคบัใชใ้นระดบัธนาคาร  
    และกลุม่ธุรกจิทางการเงนิตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
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3. ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
 

ธนาคารมกีารคํานวณความเพยีงพอของเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
ตามหลกัเกณฑ ์Basel llI ที5ครอบคลุมความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Risk) ความเสี5ยงดา้นตลาด (Market 
Risk) และความเสี5ยงดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) ซึ5งธนาคารไดม้กีารกาํหนดวธิกีารดํารงเงนิกองทุน
รองรบัความเสี5ยงในแต่ละดา้นของธนาคารและกลุม่ธุรกจิทางการเงนิดงันีD 

 

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

สาํหรบัการดาํรงเงนิกองทุนสาํหรบัความเสี5ยงดา้นปฏบิตักิารที5ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดหวงัใหธ้นาคารพาณิชยท์ี5มกีารทาํธุรกจิเตม็รูปแบบ เลอืกใชว้ธิ ีStandardised Approach (SA-OR) เป็น
เกณฑม์าตฐานขั Dนตํ5าสาํหรบัการดาํรงเงนิกองทุนนั Dน ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิมแีผนที5จะปรบัเปลี5ยน
วธิคีาํนวณจาก BIA มาเป็น SA-OR ในอนาคต        
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ตารางที( 2 มลูค่าเงินกองทนุขั &นตํ(าที(ต้องดาํรงตามหลกัเกณฑ ์Basel III แยกตามประเภทความเสี(ยง   

                     หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรบังวดสิ&นสดุวนัที( 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

สาํหรบัความเสี(ยงด้านเครดิต  15,421 14,635 15,780 15,014 
1.  ลกูหนีDที5ไม่ดอ้ยคณุภาพ 15,029 14,303 15,391 14,688 
    1.1  ลกูหนีDภาครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื5อการพฒันา  
          ระหว่างประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ5น   
          องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที5ใชนํ้Dาหนกัความ 
          เสี5ยงเหมอืนกบัลกูหนีDภาครฐับาล 

58 57 58 57 

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

728 320 727 318 

    1.3  ลกูหนีDธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ5น องคก์รของ 
          รฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที5ใชนํ้Dาหนกัความเสี5ยงเหมอืน 
          กบัลูกหนีDธุรกจิเอกชน 

9,468 9,124 10,959 10,592 

    1.4  ลกูหนีDรายยอ่ย 2,822 2,797 1,610 1,644 
    1.5  สนิเชื5อเพื5อที5อยูอ่าศยั 1,462 1,405 1,462 1,405 
    1.6  สนิทรพัยอ์ื5น 491 600 575 672 
2.  ลกูหนีDดอ้ยคุณภาพ 392 332 389 326 
สาํหรบัความเสี(ยงด้านตลาด 2,517 1,879 2,517 1,879 
     1. ความเสี5ยงดา้นอตัราดอกเบีDย 2,278 1,673 2,278 1,673 
     2. ความเสี5ยงดา้นราคาตราสารทุน - - - - 
     3. ความเสี5ยงดา้นอตัราแลกเปลี5ยน 239 206 239 206 
     4. ความเสี5ยงดา้นราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ - - - - 
สาํหรบัความเสี(ยงด้านปฏิบติัการ 1,411 1,305 1,193 1,083 
รวมมลูค่าเงินกองทนุขั &นตํ(าที(ต้องดาํรงทั &งสิ&น * 19,349 17,819 19,490 17,976 
รวมมลูค่าสินทรพัยเ์สี(ยงทั &งสิ&น 227,634 209,630 229,303 211,493 

* อตัราส่วนเงนิกองทุนทั DงสิDนต่อสนิทรพัยเ์สี5ยงขั Dนตํ5าเทา่กบัรอ้ยละ 8.50  
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ณ วนัที5 30 มถิุนายน 2558 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอีตัราส่วนเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น
ส่วนของเจ้าของต่อสนิทรพัยเ์สี5ยง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี5ยง (Tier1 

Ratio) และอตัราส่วนเงนิกองทุนทั DงสิDน (Total Capital Ratio) อยู่ที5ระดบัรอ้ยละ 9.3 รอ้ยละ 9.3 และรอ้ย
ละ 14.0 ตามลาํดบั ในขณะที5ระดบัธนาคาร อยูท่ี5ระดบัรอ้ยละ 9.1 รอ้ยละ 9.1 และรอ้ยละ 13.8 ตามลาํดบั 
โดยอตัราส่วนดงักล่าวสงูกว่าเกณฑ์ข ั Dนตํ5าที5ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ที5ระดบั รอ้ยละ 4.5 
รอ้ยละ 6.0 และ รอ้ยละ 8.5 ตามลาํดบั 
 
ตารางที( 3 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธรุกิจทางการเงิน (1)

 

 

           หน่วย : ร้อยละ 

สาํหรบังวดสิ&นสดุวนัที( 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
ขั &นตํ(า
ของ
ธปท. 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

30 มิ.ย. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ ต่อ สนิทรพัยเ์สี5ยง 9.31 10.10 9.13 9.91 4.50 
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ต่อ สนิทรพัยเ์สี5ยง 9.31 10.10 9.13 9.91 6.00 
เงนิกองทุนทั DงสิDน ต่อ สนิทรพัยเ์สี5ยง 13.96 15.17 13.79 14.98 8.50 

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

ตารางที( 4 ข้อมลูคณุสมบตัิที(สาํคญัของตราสารทางการเงินที(นับเป็นเงินกองทุน * 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

2 รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ TH0041031707 TH0041032B06 MYBPN1400414 
 การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 
3 ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของ

เจา้ของ / เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ /  
เงนิกองทุนชั Dนที5 2) 

เงนิกองทุนชั Dนที5 2 เงนิกองทุนชั Dนที5 2 เงนิกองทุนชั Dนที5 2 

4 มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม ่ มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III 
ยกเวน้เรื5อง loss absorption at the 

point of non-viability 

มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III 
ยกเวน้เรื5อง loss absorption at the 

point of non-viability 

มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์
Basel III 

5 กรณีที5มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบตัิ
ดงักลา่ว 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

6 ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จาํนวน ทยอยลดนบัไดต้ลอดอายุหุน้กู ้และตอ้ง
ทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 20 
ใน 5 ปีสุดทา้ยกอ่นสิDนสุดอายุสญัญา 

ทยอยลดนบัไดต้ลอดอายุหุน้กู ้และตอ้ง
ทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 20 
ใน 5 ปีสุดทา้ยกอ่นสิDนสุดอายุสญัญา 

นบัไดเ้ตม็จาํนวนตลอดอายุหุน้กู ้และ
ตอ้งทยอย (Amortised) ลดนบัรอ้ยละ 
20 ใน 5 ปีสุดทา้ยกอ่นสิDนสุดอายุ
สญัญา 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคาร / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร ระดบัธนาคาร 
8 จาํนวนที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
2,975 ลา้นบาท 2,975 ลา้นบาท 4,070 ลา้นบาท 

9 มลูค่าที5ตราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท / หน่วย 1,000 บาท / หน่วย 100 รงิกติ / หน่วย 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัช ี หนีDสนิที5วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดั
จําหน่าย 

หนีDสนิที5วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดั
จําหน่าย 

หนีDสนิที5วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่าย 

11 วนัที5ออกตราสารทางการเงนิ (Original date) 14 กรกฎาคม 2554 9 พฤศจกิายน 2555 7 กรกฎาคม 2557 
12 ตราสารทางการเงนิที5ไมม่กีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนืหรอืมกีาร

กําหนดระยะเวลาการชําระคนื 
มกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื มกีารกําหนดระยะเวลาการชาํระคนื 

13         วนัครบกําหนด (Original maturity date) 14 กรกฎาคม 2564 9 พฤศจกิายน 2565 5 กรกฎาคม 2567 
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิกอ่นได้รบั

การอนุมตัจิากผูก้ํากบัดูแลหรอืไม ่
มสีทิธไิถ่ถอนกอ่นวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

มสีทิธไิถ่ถอนกอ่นวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

มสีทิธไิถ่ถอนกอ่นวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

15         วนัที5มสีทิธไิถ่ถอน วนัที5มภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจํานวน
เงนิในการไถ่ถอน 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื5อผูถ้อืไมม่ี
หลกัประกนัมผีูแ้ทนผู้ถอืหุน้กูเ้พื5อขาย
ใหก้บัผูล้งทุนทั 5วไปและผูล้งทุนสถาบนั 
/ สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้
กูก้่อนครบกําหนด : หุน้มอีาย ุ10 ปี 
ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นวนัครบ
กําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย / 
วนัที5มสีทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรกคอื 14 
กรกฎาคม 2559 / มูลคา่ไถ่ถอนจาํนวน 
3,000 ลา้นบาท 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิชนิดระบุชื5อผูถ้อืไมม่ี
หลกัประกนัใหก้บัสถาบนัการเงนิ และ
นกัลงทุน / สทิธขิองผูอ้อกหุน้กูใ้นการ
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบกําหนด: หุน้มอีายุ 
10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนั
ครบกําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี 
โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วนัที5มสีทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรก 
คอื 9 พฤศจกิายน 2560 / มูลคา่ไถ่
ถอนจาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สทิธเิพื5อนบัเป็นเงนิกองทุนขั Dนท ี2 เพื5อ
ขายใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ / สทิธิ
ของผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูก้่อน
ครบกําหนด : หุ้นมอีายุ 10 ปี ธนาคาร
มสีทิธไิถ่ถอนกอ่นวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งได้รบั
ความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย /วนัที5มี
สทิธไิถ่ถอน ณ วนัแรก คอื 8 
กรกฎาคม 2562 /มลูค่าไถ่ถอนจาํนวน 
400 ล้านมาเลเซยีรงิกติ 

16         วนัที5มสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

 ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอื &นใด    
17         ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงที5หรอืลอยตวั อตัราคงที5 (Fixed rate) อตัราคงที5 (Fixed rate) อตัราคงที5 (Fixed rate) 
18         อตัราผลตอบแทนและดชันีอื5นที5เกี5ยวขอ้ง อตัราดอกเบีDยคงที5รอ้ยละ 5.35 ต่อปี 

ตลอดอายุหุน้กู ้ 
ชาํระดอกเบีDยทุกหกเดอืน 

อตัราดอกเบีDยคงที5รอ้ยละ 4.80 ต่อปี 
ชาํระดอกเบีDยทุกหกเดอืน 

อตัราดอกเบีDยคงที5รอ้ยละ 5.60 ต่อปี 
ตลอดอายุหุน้กู ้ 

ชําระดอกเบีDยทุกหกเดอืน 
19         ม ีdividend stopper หรอืไม ่ ไมม่ ีdividend stopper ไมม่ ีdividend stopper ไมม่ ีdividend stopper 
20         ธนาคาร/กลุ่มธุรกจิทางการเงนิมอีํานาจเตม็ที5ในการยกเลกิการ

จา่ยดอกเบีDยหรอืผลตอบแทนอื5นใดไดเ้องทั Dงหมด หรอืบางสว่น หรอืตาม
คาํสั 5งที5ไดร้บั 

ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามคาํสั 5งที5ไดร้บั  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามคาํสั 5งที5ไดร้บั  ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามคาํสั 5งที5ไดร้บั  

21         มเีงื5อนไขที5เป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนกําหนด
หรอืไม ่เชน่ มเีงื5อนไขในการกําหนดอตัราผลตอบแทนใหส้งูขึDนใน
ลกัษณะขั Dนบนัได (step up) 

ไมม่เีงื5อนไขในการกาํหนดอตัรา
ผลตอบแทนใหส้งูขึDนในลกัษณะ

ขั Dนบนัได (No step-up) 

ไมม่เีงื5อนไขในการกาํหนดอตัรา
ผลตอบแทนใหส้งูขึDนในลกัษณะ

ขั Dนบนัได (No step-up) 

ไมม่เีงื5อนไขในการกาํหนดอตัรา
ผลตอบแทนใหส้งูขึDนในลกัษณะ

ขั Dนบนัได (No step-up) 
22         ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได ้
24         กรณีที5สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงื5อนไขในการแปลงสภาพที5

ธนาคาร / กลุ่มธุรกจิทางการเงนินั Dนกําหนดไว ้(Conversion trigger) 
ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

25         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั Dงจาํนวนหรอื
บางสว่น 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

26         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ  
(Conversion rate) 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

27         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทางการเงนิที5
มกีารแปลงสภาพไป 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 



 
 

13 

 

หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

28         กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงนิที5มี
การแปลงสภาพไป 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

29 คุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไมม่คีุณสมบตัใินการลดมลูค่า ไมม่คีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า 
30         กรณีมกีารลดมลูคา่ ใหร้ะบุการลดมลูคา่ที5ธนาคาร/กลุม่ธุรกจิทาง

การเงนินั Dนกําหนดไว ้
ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู เหตุการณ์ที5จะทําใหเ้กดิการลดมลูค่า มี

ดงัต่อไปนีD 
1) ธนาคารมผีลการดําเนินงานที5ไม่
สามารถดําเนินกจิการต่อไปได ้เชน่ มี
สนิทรพัยไ์มเ่พยีงพอจ่ายคนืผูฝ้ากเงนิ
และเจา้หนีD หรอื เงนิกองทุนของ
ธนาคารลดลงถงึระดบัที5จะกระทบต่อผู้
ฝากเงนิและเจา้หนีD หรอื ธนาคารไม่
สามารถเพิ5มทุนไดด้ว้ยตวัเอง เป็นตน้ 
และ 
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรอื 
หน่วยงานของทางราชการที5มอีํานาจ
อื5นใดตดัสนิใจจะเขา้ชว่ยเหลอืทาง
การเงนิแกธ่นาคาร เชน่ การใหเ้งนิทุน
สนบัสนุนแกธ่นาคาร และหน่วยงาน
ดงักลา่วไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบถงึการ
ตดัสนิใจนั Dน 

31         กรณีมกีารลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าทั Dงจาํนวนหรอืบางส่วน ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู อาจจะลดมูลคา่เตม็จาํนวนหรอืบางสว่น 
32         กรณีมกีารลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชั 5วคราว ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู เป็นการลดมลูคา่ถาวร (Permanent) 
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หวัข้อ รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 

33                 หากเป็นการลดมลูคา่ชั 5วคราว ใหอ้ธบิายกระบวนการใน
การลดดงักล่าว 

ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 

34 สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธใินกรณีที5มกีารชาํระบญัช ี(ใหร้ะบุประเภท
ของตราสารทางการเงนิที5ดอ้ยสทิธกิวา่) 

ตราสารที5มลีกัษณะคลา้ยทุน / หุน้
บุรมิสทิธแิละ/หรอืหุน้สามญั 

ตราสารที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ
เจา้หนีDสามญัและเจา้หนีDดอ้ยสทิธทิุก
ประเภท / หุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสม

เงนิปนัผลและ/หรอืหุน้สามญั 

ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ี5เป็นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถงึผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธ ิ(ถา้
ม)ี / ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็น
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 / ผูถ้อืตราสารใด ๆ 
ซึ5งสทิธติามขอ้กําหนดสทิธขิองผูถ้อื
ตราสารนั Dนหรอืโดยผลของกฎหมายถูก
กําหนดใหด้อ้ยกวา่หุน้กู ้ทั DงนีD สทิธใิน
การไดร้บัชําระเงนิดงักล่าวจะทดัเทยีม
กนัตามสดัส่วน (pari passu) ระหวา่ง
หุน้กูด้ว้ยกนัเอง และกบัตราสารทาง
การเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ที5
ยงัไมไ่ดไ้ถ่ถอนของธนาคาร ทั Dงใน
ปจัจุบนัและในอนาคต 

  * ในวนัที5 27 มนีาคม 2557 ธนาคารไดไ้ถ่ถอนตราสารหนีDดอ้ยสทิธทิี5มลีกัษณะคลา้ยทุนที5สะสมดอกเบีDยจ่ายจํานวน 2,500 ลา้นบาท ครบกาํหนด 27 มนีาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกาํหนดได้ (ทั DงนีDภายใตเ้งื5อนไข  
    ของขอ้กาํหนดสทิธ)ิ ธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสอืเลขที5 ฝกก.(02) 53/2557 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธทิี5มลีกัษณะคลา้ยทุนที5สะสมดอกเบีDยจ่ายสกุลเงนิบาท 
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ตารางที( 5 การเปิดเผยมลูค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III 
(Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร 
              

             หน่วย : ล้านบาท 

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของ
รายการที(จะต้องมกีาร

ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หกัเงินกองทนุในอนาคต
ตามหลกัเกณฑ ์Basel III 

เงินกองทนุชั &นที( 1 :   
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ (CET1)   
     1.1  รายการที5สามารถนับเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 21,852 1/ 96 2/ 
     1.2  ปรบั   รายการปรบัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ 

        ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 
127 3/  

     1.3  หกั     รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของ (1,047) 4/ 206 4/ 
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของสทุธ ิ 20,932  

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1)   
     1.4  รายการที5สามารถนับเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ -  
     1.5  หกั   รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิ -  

เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิสทุธ ิ -  
รวมเงินกองทนุชั &นที( 1  สทุธิ (CET1+ Additional tier 1) 20,932  
เงินกองทนุชั &นที( 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 2 10,680 5/ (5,950) 5/ 
      1.7  หกั   รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 2 -  
รวมเงินกองทนุชั &นที( 2 10,680  
รวมเงินกองทนุทั &งสิ&น (เงินกองทนุชั &นที( 1 และเงินกองทนุชั &นที( 2) 31,612  

1/ CET 1 capital ที5เพิ5มขึDนเกดิจาก CET 1 ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 20,964 ลา้นบาท รวม CET 1 ในระหวา่งงวดกอ่นวนัที5 30 มถุินายน 2558   
   จํานวน 824 ลา้นบาท และกาํไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทนุเผื5อขายของตราสารหนีDที5ทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 64 ลา้นบาท 
2/ สว่นที5เหลอืจากการทยอยนับเขา้เป็น CET 1 ของกาํไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีD จาํนวน 96 ลา้นบาท 
3/ การเปลี5ยนแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธส์าํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
4/ ประกอบดว้ยสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีจํานวน 823 ลา้นบาท ผลกระทบจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตาม  
   มาตรฐานบญัช ีฉบบัที5 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จํานวน 87 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทยอยหกั ในปี 2558 จํานวน  
   137 ลา้นบาท และสว่นที5เหลอืจากการทยอยหกันําไปรวมคํานวณสนิทรพัยเ์สี5ยงด้านเครดติ ตามวธิ ีSA จํานวน 206 ลา้นบาท. 
5/ ประกอบดว้ยเงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิหุน้กูด้้อยสทิธริะยะยาวที5มคุีณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III จํานวน 4,070 ลา้นบาท และหุน้กู ้
   ดอ้ยสทิธริะยะยาวที5มคีณุสมบตัไิมค่รบตามเกณฑ ์Basel III ที5สามารถนบัเขา้เป็นเงนิกองทนุไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 70 ดงันั Dน ส่วนที5เหลอืที5ตอ้งทยอยหกั  
   เงนิกองทุนในอนาคตอกี 5,950 ลา้นบาท.
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รวมกลุ่ม 
 
                หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที(สามารถนับเป็นเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืDอคนื 10,542  

2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้สามญั -  

3 สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่หุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868  

4 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 357  

5 เงนิสาํรองที5ไดจ้ดัสรรจากกาํไรสทุธเิมื5อสิDนงวดการบญัช ี -  

6 กาํไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 6,819  

7 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื5นสะสม   

 7.1  การเปลี5ยนแปลงในสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาที5ดนิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด 773  

 7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีDและตราสารทนุ 119 96 
1/
 

 7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 5 
2/
 7 

2/
 

 7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงใน 

      กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 

(127)  

 7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงในเงนิลงทุน  
      สุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รายการอื5นของการเปลี5ยนแปลงที5เกดิจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) (43)  
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

9 รายการของบรษิทัลกูที5ประกอบธุรกจิธนาคารพาณชิยเ์ฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคมุที5สามารถ
นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ 

-  

10 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์าร
กาํกบัดแูล 

22,313  

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรบัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูล  

11 การเปลี5ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด  
(Cash flow hedge reserve) 

127  

12 กาํไร (ขาดทุน) สะสมที5เกดิจากการเลอืกใชว้ธิ ีFair value option -  

13 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  

14 รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ 127  

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  

15 ผลขาดทุนสทุธ ิ (99) 
3/
  

16 คา่ความนิยม -  

17 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื5น (นอกเหนือจากคา่ความนิยม)  (139) 
4/
  209 

4/
  

18 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,006)  

19 สาํรองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  

20 กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(Securitisation) -  

21 การถอืตราสารทนุไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณชิยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน -  
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

22 เงนิลงทุนในตราสารทนุรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัเงนิทนุและบรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ทั Dงทางตรงและทางออ้ม 

-  

23 เงนิลงทุนในตราสารทนุรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น
สว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุม่ธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบุในขอ้ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทุนอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื5นหรอื
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณเีป็นผูซ้ืDออนุพนัธ์ทางการเงนิดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทุนในตราสารทนุรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5บรษิทัที5ประกอบธุรกจิ
เงนิรว่มลงทุนเขา้ไปลงทุน 

-  

26 เงนิลงทุนในตราสารทนุ รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิ
และธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมด
ของแต่ละบรษิทันั Dน 

-  

27 เงนิลงทุนในตราสารทนุ รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิ
และธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของ
แต่ละบรษิทันั Dน 

-  

28 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  

29 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิในสว่นที5เหลอื ในกรณทีี5เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น
ตราสารทางการเงนิมจีํานวนไมเ่พยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จํานวน 

-  

30 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (1,244)  

31 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 21,196  
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

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

32 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล 

ซืDอคนื 

-  

33 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บุรมิสทิธชินิดไมส่ะสมเงนิปนัผล -  

34 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ เจา้หนีDสามญั และเจา้หนีDดอ้ยสทิธิ
ทุกประเภท ซึ5งรวมถงึผูถ้อืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 

-  

35 สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่ตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  

36 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุน้ที5ไมม่อีาํนาจควบคมุและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็น
เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

-  

37 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล -  

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  

38 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นับเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 1 -  

39 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณชิยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิ
ทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน 

-  

40 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของธนาคารพาณชิยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น  
ทั Dงทางตรงและทางออ้ม 

-  

41 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื5น
หรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบุในขอ้ 39 และ 40 

-  
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

42 มลูคา่ของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนั
การเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณเีป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน 
(Bond / Equity Derivatives) และกรณเีป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit  

Derivatives) 

-  

43 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของ 

บรษิทันั Dน 

-  

44 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

45 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  

46 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ในสว่นที5เหลอื ในกรณทีี5เงนิกองทุนชั Dนที5 2 มจีาํนวนไมเ่พยีงพอใหห้กัจน
ครบเตม็จาํนวน 

-  

47 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงิน -  

48 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  

49 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 (T1 = CET1+AT1) 21,196  

เงินกองทนุชั &นที( 2: รายการที(สามารถนับเป็นเงินกองทนุชั &นที( 2  

50 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผลซืDอคนื -  

51 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล -  

52 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีDสามญั 10,020 (5,950) 
5/
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

53 สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่ตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  

54 เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ(General provision) 561  

55 เงนิสาํรองส่วนเกนิ (Surplus of provision) -  

56 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุน้ที5ไมม่อีาํนาจควบคมุและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็น
เงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

-  

57 รวมเงินกองทนุชั &นที( 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 10,581  

เงินกองทนุชั &นที( 2: รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล  

58 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นับเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 2 -  

59 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณชิยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิ
ทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน 

-  

60 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของธนาคารพาณชิยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dง
ทางตรงและทางออ้ม 

-  

61 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
อื5น นอกจากที5ระบุในขอ้ 59 และ 60 

-  

62 มลูคา่ของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิอื5น กรณเีป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) 

และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทั 

-  
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการที(จะต้อง 

มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกั
เงินกองทนุในอนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III 

64 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ
สนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

65 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  

66 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทนุชั &นที( 2 -  

67 รวมเงินกองทนุชั &นที( 2 (T2) 10,581  

68 รวมเงินกองทนุทั &งสิ&น (TC = T1+T2) 31,777  
1/ สว่นที5เหลอืจากการทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ของกําไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีD จาํนวน 96 ลา้นบาท 
2/ กาํไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนดใหท้ยอยนับในอตัราปีละ 20% โดยมผีลบงัคบัใชใ้นระดบัธนาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป   
   สว่นที5เหลอืจากการทยอยนับเขา้ CET1 ในปี 2558 จํานวน 7 ลา้นบาท 
3/ ผลกระทบจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัช ีฉบบัที5 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
4/ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที5ทยอยหกั CET 1 ในปี 2558 จํานวน 139 ลา้นบาท และส่วนที5เหลอืจากการทยอยหกันําไปรวมคาํนวณสนิทรพัยเ์สี5ยงด้านเครดติ ตามวธิ ีSA จํานวน 209 ลา้นบาท 
5/ ประกอบดว้ย หุน้กูด้้อยสทิธริะยะยาวที5มคีุณสมบตัคิรบตามเกณฑ ์Basel III จํานวน 4,070 ลา้นบาท และหุน้กูด้้อยสทิธริะยะยาวที5มคีุณสมบตัไิม่ครบตามเกณฑ ์Basel III ที5สามารถนบัเขา้เป็นเงนิกองทนุไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 70 ในปี 2558  
   ดงันั Dน สว่นที5เหลอืที5ต้องทยอยหกัเงนิกองทนุในอนาคตอกี 5,950 ลา้นบาท 
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ตารางที( 6 ข้อมลูการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทุน  เฉพาะกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

ส่วนที( 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที(เผยแพร่ต่อสาธารณะ กบัภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจทางการเงิน (1) 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทนุ ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

สินทรพัย ์
1. เงนิสด 2,631 2,631  
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 14,595 14,595  
3. สทิธใินการเรยีกคนืหลกัทรพัย ์ - -  
4. สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 17,056 17,056  
5. เงนิลงทุนสทุธ ิ 57,996 57,996  
6. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มสทุธ ิ - -  
7. เงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีDและดอกเบีDยคา้งรบัสทุธ ิ    

7.1  เงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีD 200,789 200,789  
7.2  ดอกเบีDยคา้งรบั 504 504  

รวมเงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีDและดอกเบีDยคา้งรบั 201,293 201,293  
7.3  หกั    รายไดร้อตดับญัช ี (4,766) (4,766)  
7.4  หกั    คา่เผื5อหนีDสงสยัจะสญู (7,433) (7,433) A 
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รายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทนุ ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

7.5  หกั    คา่เผื5อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนีD (64) (64)  
รวมเงนิใหส้นิเชื5อแก่ลกูหนีDและดอกเบีDยคา้งรบัสทุธ ิ 189,030 189,030  

8. ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง 77 77  
9. ทรพัยส์นิรอการขายสทุธ ิ 1,089 1,089  
10. ที5ดนิ อาคารและอปุกรณ์สุทธ ิ 2,972 2,972  
11. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื5นสุทธ ิ 348 348  

11.1   สว่นที5หกัออกจาก CET1 capital 139 139 B 
11.2   สว่นที5คาํนวณสนิทรพัยเ์สี5ยงดา้นเครดติ 209 209  

12. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,006 1,006 C 
13. สนิทรพัยอ์ื5นสุทธ ิ 4,446 4,446  

รวมสินทรพัย ์ 291,246 291,246  
หนี&สิน 

14. เงนิรบัฝาก 176,318 176,318  
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 20,970 20,970  
16. หนีDสนิจ่ายคนืเมื5อทวงถาม 710 710  
17. หนีDสนิทางการเงนิที5กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 12,428 12,428  
18. หนีDสนิตราสารอนุพนัธ ์ 16,883 16,883  
19. ตราสารหนีDที5ออกและเงนิกูย้มื    
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รายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทนุ ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

19.1  ตราสารหนีDที5ออก 9,583 9,583 D 
19.2  เงนิกูย้มื 23,702 23,702  

20. ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงนิ) จากการรบัรอง 77 77  
21. ประมาณการหนีDสนิ 1,487 1,487  
22. หนีDสนิอื5น 6,319 6,319  

รวมหนี&สิน 268,477 268,477  
23. ส่วนของเจ้าของ 

23.1  ทุนเรอืนหุน้    
23.1.1  ทุนจดทะเบยีน    

23.1.1.1   หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
23.1.1.2   หุน้สามญั 13,705 13,705  

23.1.2  ทุนที5ออกและชําระแลว้    
23.1.2.1   หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
23.1.2.2   หุน้สามญั 10,542 10,542 E 

23.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ - -  
23.3  สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่หุน้สามญั 3,868 3,868 F 
23.4  สว่นเกนิทุนหุน้ทุนซืDอคนื - หุน้สามญั - -  
23.5  องคป์ระกอบอื5นของสว่นของเจา้ของ    
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รายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทนุ ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

23.5.1  สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 815 815  
23.5.1.1   สว่นที5นบัเขา้ CET1 773 773 G 
23.5.1.2   อื5นๆ 42 42  

23.5.2  สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) ทุนจากการเปลี5ยนแปลงมลูคา่ของเงนิลงทนุ 215 215  
23.5.2.1   ตราสารหนีD 160 160  

   23.5.2.1.1   สว่นที5นับเขา้ CET1 64 64 H 
   23.5.2.1.2   อื5นๆ 96 96 

23.5.2.2   ตราสารทุน 55 55 H 
23.5.3  การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (99) (99) I 
23.5.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 12 12  

23.5.4.1   สว่นที5นบัเขา้ CET1 5 5 J 
23.5.4.2   อื5นๆ 7 7 

23.5.5  สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) จากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตราสารป้องกนัความเสี5ยงสาํหรบัการ
ป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด (สว่นที5มปีระสทิธผิล) 

(127) (127) K 

23.5.6  สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) จากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตราสารป้องกนัความเสี5ยงสาํหรบัการ
ป้องกนัความเสี5ยงในเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ (สว่นที5มปีระสทิธผิล) 

- -  

23.5.7  สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื5นในบรษิทัรว่ม - -  
23.6  สว่นเกนิจากการเปลี5ยนแปลงสว่นไดเ้สยีของธนาคารในบรษิทัยอ่ย (43) (43) L 
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รายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทนุ ประจาํงวด มิถนุายน 2558 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก) 

จาํนวนที(เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์
การกาํกบัดแูลกลุ่มธรุกิจ 

ทางการเงิน 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

23.7  กาํไร (ขาดทุน) สะสม    
23.7.1  จดัสรรแลว้    

23.7.1.1   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 357 357 M 
23.7.1.2   อื5น ๆ - -  

23.7.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
23.7.2.1   สว่นที5นบัเขา้ CET 1 6,819 6,819 N 
23.7.2.2   รอจดัสรร 62 62  
23.7.2.3   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 348 348  

23.8  หกั   หุน้ทนุซืDอคนื - หุน้บุรมิสทิธ ิ - -  
23.9  หกั   หุน้ทนุซืDอคนื - หุน้สามญั - -  

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 22,769 22,769  
23.10  สว่นไดเ้สยีที5ไม่มอีาํนาจควบคุม - -  
รวมส่วนของเจ้าของ 22,769 22,769  
รวมหนี&สินและส่วนของเจ้าของ 291,246 291,246  

(1) รายการงบแสดงฐานะการเงนิที5เผยแพร่ต่อสาธารณะ และงบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ ไม่มคีวามแตกต่าง 
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ส่วนที( 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที(เกี(ยวข้องกบัเงินกองทุน 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที(สามารถนับเป็นเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทุนชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืDอคนื 10,542 E 
2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้สามญั -  
3 สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่หุน้สามญั (สทุธ)ิ 3,868 F 
4 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 357 M 
5 เงนิสาํรองที5ไดจ้ดัสรรจากกาํไรสทุธเิมื5อสิDนงวดการบญัช ี -  
6 กาํไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 6,819 N 
7 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื5นสะสม -  
 7.1  การเปลี5ยนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที5ดนิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชดุ 773 G 
 7.2  กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีDและตราสารทนุ 119 H 
 7.3  กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 5 J 
 7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงใน 

      กระแสเงนิสด (Cash flow hedge reserve) 
(127) K 

 7.5  กําไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเสี5ยงในเงนิลงทุน  
      สุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

8 รายการอื5นของการเปลี5ยนแปลงที5เกดิจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) (43) L 
9 รายการของบรษิทัลกูที5ประกอบธุรกจิธนาคารพาณชิยเ์ฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ที5ไม่มอีาํนาจควบคมุที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทนุ

ชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

10 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 22,313  
เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรบัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูล 

11 การเปลี5ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงในกระแสเงนิสด  
(Cash flow hedge reserve) 

127 K 

12 กาํไร (ขาดทุน) สะสมที5เกดิจากการเลอืกใชว้ธิ ีFair value option -  
13 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  
14 รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลของเงินกองทุนชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ 127  

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

15 ผลขาดทุนสทุธ ิ (99) I 
16 คา่ความนิยม -  
17 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื5น (นอกเหนือจากคา่ความนิยม) (139) B 
18 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,006) C 
19 สาํรองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(Securitisation) -  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

21 การถอืตราสารทนุไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณชิยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิสนบัสนุน -  
22 เงนิลงทุนในตราสารทนุรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัเงนิทนุและบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 

ทั Dงทางตรงและทางออ้ม 
-  

23 เงนิลงทุนในตราสารทนุรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของ
สถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุม่ธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบใุนขอ้ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทุนอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นสว่นของเจา้ของของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิอื5น กรณเีป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงนิลงทุนในตราสารทนุรวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5บรษิทัที5ประกอบธุรกจิเงนิรว่มลงทุนเขา้ 
ไปลงทนุ 

-  

26 เงนิลงทุนในตราสารทนุ รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน  
ที5กลุม่ธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของแตล่ะบรษิทันั Dน 

-  

27 เงนิลงทุนในตราสารทนุ รวมถงึเงนิลงทุนในใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน  
ที5กลุม่ธุรกจิทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของแต่ละบรษิทันั Dน 

-  

28 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  
29 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิในสว่นที5เหลอื ในกรณทีี5เงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทาง

การเงนิมจีํานวนไมเ่พยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (1,244)  
31 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 21,196  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

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

32 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปนัผลซืDอคนื -  
33 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บุรมิสทิธชินิดไมส่ะสมเงนิปนัผล -  
34 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิ เจา้หนีDสามญั และเจา้หนีDดอ้ยสทิธทิุกประเภท  

ซึ5งรวมถงึผูถ้อืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 
-  

35 สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่ตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
36 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุน้ที5ไมม่อีาํนาจควบคมุและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็น

ตราสารทางการเงนิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ 
-  

37 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล -  

เงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

38 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นับเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 1 -  
39 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณชิยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิหรอืธุรกจิ

สนบัสนุน 
-  

40 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของธนาคารพาณชิยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dงทางตรงและทางออ้ม -  
41 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิอื5น นอกจากที5ระบใุนขอ้ 39 และ 40 
-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

42 มลูคา่ของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ที5เป็นตราสารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณเีป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

43 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จําหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

44 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 1 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

45 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  
46 รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ในสว่นที5เหลอื ในกรณทีี5เงนิกองทุนชั Dนที5 2 มจีาํนวนไมเ่พยีงพอใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน -  

47 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงิน -  

48 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 ที(เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) -  

49 รวมเงินกองทนุชั &นที( 1 (T1 = CET1+AT1) 21,196  

เงินกองทนุชั &นที( 2: รายการที(สามารถนับเป็นเงินกองทนุชั &นที( 2 

50 เงนิที5ไดร้บัจากการออกหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล หลงัหกัหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผลซืDอคนื -  
51 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี5จะซืDอหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมเงนิปนัผล -  
52 เงนิที5ไดร้บัจากการออกตราสารแสดงสทิธใินหนีDที5มสีทิธดิอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงนิและเจา้หนีDสามญั 10,020 D 
53 สว่นเกนิ (ตํ5ากวา่) มลูคา่ตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ที5กลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดร้บั -  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

54 เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ(General provision) 561 A 
55 เงนิสาํรองส่วนเกนิ (Surplus of provision) -  
56 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุน้ที5ไมม่อีาํนาจควบคมุและบุคคลภายนอกที5สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของ

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
-  

57 รวมเงินกองทนุชั &นที( 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 10,581  

เงินกองทนุชั &นที( 2: รายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

58 การซืDอคนืตราสารทางการเงนิที5นับเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 2 -  
59 การถอืตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ไขวก้นัระหว่างธนาคารพาณชิยก์บับรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิ

สนบัสนุน 
-  

60 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของธนาคารพาณชิยห์รอืบรษิทัเงนิทุนอื5น ทั Dงทางตรงและทางออ้ม -  
61 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น นอกจากที5ระบุ

ในขอ้ 59 และ 60 
-  

62 มลูคา่ของตราสารทางการเงนิอา้งองิที5นบัเขา้เป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของสถาบนัการเงนิอื5นหรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิอื5น กรณี
เป็นผูซ้ืDออนุพนัธท์างการเงนิดา้นตราสารหนีDหรอืตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณเีป็นผูข้ายขอ้ตกลง
รบัประกนัความเสี5ยงดา้นเครดติ (Credit Derivatives) 

-  

63 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จําหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  
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รายการ 

องคป์ระกอบของ
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์

การกาํกบัดแูลที(รายงาน
โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(ง) 

แหล่งที(มาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล
กลุ่มธรุกิจทางการเงิน 

(จ) 

64 เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิที5นบัเป็นเงนิกองทุนชั Dนที5 2 ของบรษิทัที5ทาํธุรกจิทางการเงนิและธุรกจิสนบัสนุน ที5กลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั Dงหมดของบรษิทันั Dน 

-  

65 รายการอื5นตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดแูลของเงินกองทนุชั &นที(  2 -  
67 รวมเงินกองทนุชั &นที( 2 (T2) 10,581  
68 รวมเงินกองทนุทั &งสิ&น (TC = T1+T2) 31,777  
A คอื  เงนิสาํรองค่าเผื5อหนีDสงสยัจะสญูตามเกณฑจ์ดัชั DนลูกหนีD ตามที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด สําหรบัเงนิสาํรองสนิทรพัยจ์ดัชั Dนปกต ิ(General provision) จะนบัเป็นเงนิกองทนุชั Dนที5 2 ได้ จํานวน 561 ลา้นบาท 
B คอื  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที5ทยอยหกั CET 1 ในปี 2558 จํานวน 139 ลา้นบาท และสว่นที5เหลอืจากการทยอยหกันําไปรวมคาํนวณสนิทรพัยเ์สี5ยงดา้นเครดติ ตามวธิ ีSA จํานวน 209 ลา้นบาท 
D คอื  หุน้กูด้้อยสทิธริะยะยาวที5มคีณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ ์Basel lll จํานวน 4,070 ลา้นบาท และหุน้กูด้้อยสทิธริะยะยาว จํานวน 6,000 ลา้นบาท ที5มคีุณสมบตัไิม่ครบตามหลกัเกณฑ ์Basel III จะสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั Dน 2    
         ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของฐานที5ใชใ้นการทยอยลดนบั และในปีถดัไปจะต้องทยอยลดลงปีละ 10% 
H คอื  กาํไรจากการวดัมูลคา่เงนิลงทุนเผื5อขายของตราสารทนุ จํานวน 55 ลา้นบาท และกาํไรจากการวดัมูลค่าเงนิลงทนุเผื5อขายของตราสารหนีDที5ทยอยนบัเขา้เป็น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 64 ลา้นบาท และสว่นที5เหลอืจากการทยอย   
         นบัเขา้ จํานวน 96 ลา้นบาท 
I  คอื  ผลกระทบจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลง้ออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัช ีฉบบัที5 19 (ปรบัปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
J คอื  กาํไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที5ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนดใหท้ยอยนบัในอตัราปีละ 20% โดยมผีลบงัคบัใชใ้นระดบัธนาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ตั Dงแต่วนัที5 1 มกราคม 2557          
        เป็นต้นไป 
 
    
 
 
 


