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1. บทนํา 
 
ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม BASEL ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ 

• หลักการที8 1 การดาํรงเงนิกองทุนขั .นตํ8า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement) 
หลกัการที6 1: กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงเงินกองทนุไม่ตํ6ากว่าระดบัที6กําหนด เพื6อรองรับความ
เสี6ยง 3 ประเภท คือ ความเสี6ยงด้านเครดติ ความเสี6ยงด้านตลาด ความเสี6ยงด้านปฎิบตักิาร 

• หลักการที8 2 การกาํกับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process) 
หลักการที6 2: กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์มีระบบการบริหารความเสี6ยงที6ดีและมีกระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทนุเพื6อรองรับความเสี6ยงที6มีนยัสําคญั ซึ6งรวมถึงความเสี6ยงที6ใม่ได้กล่าวถึงใน
หลกัการที6 1 

• หลักการที8 3 การใช้กลไกตลาดการกาํกับดูแล (Pillar 3: Market Discipline) 
หลกัการที6 3: กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิดเผยข้อมลูสําคญัให้ผู้ลงทนุและผู้ ที6เกี6ยวข้องทราบ และ
ข้อมลูสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

 
สําหรับการกํากบัดแูลเงินกองทนุตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ธนาคาร

พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลเกี6ยวกับการดํารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารความเสี6ยงและข้อมูลสําคัญๆ ที6
เกี6ยวข้องกับความเสี6ยงของธนาคารให้บคุคลภายนอกทราบ ในรูปแบบรายงาน Pillar 3 โดยกําหนดความถี6
ในการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายครึ6งปี และรายปี คือ ข้อมูล ณ สิ Dนงวด 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ6ง
ธนาคารพาณิชย์จะต้องเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ที6 ธปท.กําหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลงัจากวนัสิ Dนงวด 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้จดัทํารายงาน Pillar 3 ฉบบันี Dขึ Dนมา เพื6อให้บุคคล 
ภายนอกหรือผู้ เกี6ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเข้มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร 
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2. โครงสร้างเงนิกองทนุ (Capital Structure) 
  

ณ วนัที6 30 มิถุนายน 2559 เงินกองทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จํานวนทั Dงสิ Dน 35,084 ล้านบาท ซึ6งประกอบด้วยเงินกองทุนชั Dนที6 1 ที6เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จํานวน 
25,312 ล้านบาท เงินกองทนุชั Dนที6 1จํานวน 25,312 ล้านบาท และเงินกองทนุชั Dนที6 2 จํานวน 9,772 ล้านบาท 
ในสว่นของธนาคาร มีเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1) จํานวน 24,722 ล้านบาท เงินกองทนุ
ชั Dนที6 1 จํานวน 24,722 ล้านบาท และเงินกองทนุชั Dนที6 2 จํานวน 9,911 ล้านบาท รวมเป็นเงินกองทนุทั Dงสิ Dน 
34,633 ล้านบาท 

องค์ประกอบเงินกองทนุของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย 
 

      เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย 
� หุ้นสามญัชําระแล้ว  
� สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
� ทนุสํารองตามกฎหมาย  
� กําไรสะสม 
� องค์ประกอบอื6นของสว่นของเจ้าของ  

o สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์  
o กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี Dและตราสารทนุ  
o ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน  
o ขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกัน

ความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
� รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ  

o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  
o สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  
o ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที619 (ปรับปรุง 2558) เรื6อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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      เงนิกองทุนชั .นที8 2 ประกอบด้วย 
� เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั Dนปกติ (กําหนดให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ได้ไม่เกิน

ร้อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี6ยงด้านเครดิต) 
� หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัิไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึ6งธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกําหนดให้ทยอยลดนับตราสารทางการเงินที6นับเป็นเงินกองทุนจากฐานที6ใช้ในการ
ทยอยลดนบัในอตัราปีละ 10% โดยปีแรกเริ6มตั Dงแตว่นัที6 1 มกราคม 2556 กําหนดให้เพดาน 
(Cap) ที6สามารถจะนับเป็นเงินกองทุนได้ไม่เกิน 90% ของฐานที6ใช้ในการทยอยลดนับ 
สําหรับปี 2559 ธนาคารสามารถนบัตราสารดงักลา่วเป็นเงินกองทนุได้ไมเ่กิน 60%  

� หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III ซึ6งได้รับอนญุาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนงัสือที6ฝกก.(02) 453/2557 ให้สามารถนับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่าว 
เข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ได้เตม็จํานวน 
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ตารางที8 1 โครงสร้างเงนิกองทุน 

                  หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวนัที8 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

1. เงนิกองทุนชั .นที8 1 25,312 24,950 24,722 24,686 
    1.1   เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1)  25,312 24,950 24,722 24,686 
           1.1.1  ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื Dอคืน 12,387 12,387 12,387 12,387 
           1.1.2  สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 5,713 5,713 5,713 5,713 
           1.1.3  ทนุสาํรองตามกฎหมาย 393 366 393 366 
           1.1.4  กําไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 7,751 7,041 6,901 6,537 
           1.1.5  รายการอื6นของสว่นของเจ้าของ  538 680 581 723 

1.1.5.1  กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื6นสะสม 581 723 581 723 
1.1.5.2  รายการอื6นของการเปลี6ยนแปลงที6เกิดจาก          

     ผู้ เป็นเจ้าของ 
(43) (43) - - 

1.1.6  รายการปรับตา่งๆ ที6ไมอ่นญุาตให้มีผลกระทบตอ่ 
มลูคา่ของเงินกองทนุ 1/ 

155 140 155 140 
 

1.1.7  รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ (1,625) (1,377) (1,408) (1,180) 
1.1.7.1  รายการหกัเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของ 

  เจ้าของ 2/ 
(1,625) (1,377) (1,408) (1,180) 

1.1.7.2  รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสาร  
     ทางการเงินในสว่นที6เหลอื ในกรณีที6เงินกองทนุ 

                                 ชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม ่ 
                                 เพียงพอให้หกัจนครบเต็มจํานวน 

- - - - 

    1.2   เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
2. เงนิกองทุนชั .นที8 2 9,772 10,595 9,911 10,715 
    2.1  เงินที6ได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนี Dที6มีสทิธิ 
           ด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี Dสามญั 

9,170 10,020 9,170 10,020 

    2.2  เงินสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์จดัชั Dนปกต ิ 602 575 741 695 
3. เงนิกองทุนทั .งสิ .นตามกฎหมาย 35,084 35,545 34,633 35,401 

1/  การเปลี6ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
2/  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  ผลกระทบจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทื6 19 (ปรับปรุง 2558) 

 เรื6องผลประโยชน์ของพนกังาน และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนทยอยลดนบัในอตัราปีละ 20% ในระหวา่งช่วงปี 2557 – 2561 
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3. ความเพียงพอของเงนิกองทนุ (Capital Adequacy) 

 
ธนาคารมีการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม

หลกัเกณฑ์ Basel llI ที6ครอบคลมุความเสี6ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี6ยงด้านตลาด (Market Risk) 
และความเสี6ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) ซึ6งธนาคารได้มีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทนุรองรับ
ความเสี6ยงในแตล่ะด้านของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินดงันี D 

 

ประเภทความเสี8ยง วิธีการดาํรงเงนิกองทุน 
1. ความเสี6ยงด้านเครดติ Standardised Approach (SA) 
2. ความเสี6ยงด้านตลาด Standardised Approach (SA) 
3. ความเสี6ยงด้านปฏิบตัิการ Basic Indicator Approach (BIA) 
 

ทั Dงนี D Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) อยู่ระหว่างทบทวนหรือออกหลกัเกณฑ์
การคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนเพื6อรองรับความเสี6ยงทั Dง 3 ประเภทดงักล่าวข้างต้นใหม่ทั Dงหมด 
โดยธนาคารได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการเตรียมรับมือ
และการเตรียมความพร้อมสําหรับหลกัเกณฑ์ใหมที่6ธนาคารแหง่ประเทศไทยจะนํามาบงัคบัใช้ในอนาคต        
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ตารางที8 2 มูลค่าเงนิกองทุนขั .นตํ8าที8ต้องดาํรงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี8ยง   

                  หน่วย : ล้านบาท 

สาํหรับงวดสิ .นสุดวนัที8 
รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร 

30 มิ.ย. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

สาํหรับความเสี8ยงด้านเครดิต  15,350 15,233 15,740 15,646 
1.  ลกูหนี Dที6ไมด้่อยคณุภาพ 14,927 14,960 15,320 15,375 
    1.1  ลกูหนี Dภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื6อการพฒันา  

ระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ6น   
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที6ใช้นํ Dาหนกัความ 
เสี6ยงเหมือนกบัลกูหนี Dภาครัฐบาล 

22 62 22 62 

    1.2  ลกูหนี Dสถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ6น องค์การ 
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที6ใช้นํ Dาหนกัความเสี6ยง  
เหมือนกบัลกูหนี Dสถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 

567 468 566 467 

    1.3  ลกูหนี Dธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ6น องค์กรของรัฐ  
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที6ใช้นํ Dาหนกัความเสี6ยงเหมือนกบั   
ลกูหนี Dธุรกิจเอกชน 

9,189 9,409 10,894 11,029 

    1.4  ลกูหนี Dรายยอ่ย 3,090 2,977 1,693 1,685 
    1.5  สนิเชื6อเพื6อที6อยูอ่าศยั 1,598 1,542 1,598 1,541 
    1.6  สนิทรัพย์อื6น 462 502 548 591 
2.  ลกูหนี Dด้อยคณุภาพ 423 273 420 271 
สาํหรับความเสี8ยงด้านตลาด 2,764 2,540 2,764 2,540 
     1. ความเสี6ยงด้านอตัราดอกเบี Dย 2,612 2,395 2,612 2,395 
     2. ความเสี6ยงด้านราคาตราสารทนุ - - - - 
     3. ความเสี6ยงด้านอตัราแลกเปลี6ยน 152 145 152 145 
     4. ความเสี6ยงด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ - - - - 
สาํหรับความเสี8ยงด้านปฏิบตักิาร 1,623 1,522 1,359 1,282 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั .นตํ8าที8ต้องดาํรง 1/ 19,737 19,295 19,863 19,468 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนส่วนเพิ8ม 2/ 1,451  1,461  
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั .นตํ8าและเงนิกองทุนส่วนเพิ8มทั .งสิ .น 21,188 19,295 21,324 19,468 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เสี8ยงทั .งสิ .น 232,204 227,006 233,680 229,040 

1/ อตัราสว่นเงินกองทนุทั Dงสิ Dนตอ่สินทรัพย์เสี6ยงขั Dนตํ6าเทา่กบัร้อยละ 8.50  
2/ อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ6ม ภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท. ที6 สนส.12/2555 ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ 

ธนาคารพาณิชย์ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ6มอีกร้อยละ 0.625  ในแตล่ะปี เริ6มตั Dงแต ่1 มกราคม 2559  – 1 มกราคม 2562
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ณ วันที6 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั Dนที6 1 ที6เป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี6ยง (CET1 Ratio) อตัราส่วนเงินกองทนุชั Dนที6 1 ตอ่สินทรัพย์เสี6ยง (Tier1 Ratio) และ
อตัราส่วนเงินกองทนุทั Dงสิ Dน (Total Capital Ratio) อยู่ที6ระดบัร้อยละ 10.9 ร้อยละ 10.9 และร้อยละ 15.1 
ตามลําดบั ในขณะที6ระดบัธนาคาร อยู่ที6ระดบัร้อยละ 10.6 ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 14.8 ตามลําดบั โดย
อตัราสว่นดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นเงินกองทนุขั Dนตํ6าและเงินกองทนุส่วนเพิ6ม (Capital Buffer) ที6ทางธนาคาร
แหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้ที6ระดบัร้อยละ 5.125 ร้อยละ 6.625 และ ร้อยละ 9.125 ตามลําดบั 
 
ตารางที8 3 อัตราส่วนการดาํรงเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

           หน่วย : ร้อยละ 

สําหรับงวดสิ .นสุดวันที8 

รวมกลุ่ม เฉพาะธนาคาร เงนิกอง
ทุนขั .น
ตํ8าของ
ธปท.1/ 

เงนิกองทุน 
ขั .นตํ8าและ
เงนิกองทุน
ส่วนเพิ8ม 2/ 

30 มิ.ย. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

30 มิ.ย. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นส่วนของเจ้าของ ตอ่ สินทรัพย์เสี6ยง 10.90 10.99 10.58 10.78 4.50 5.125 
เงินกองทนุชั Dนที6 1 ตอ่ สินทรัพย์เสี6ยง 10.90 10.99 10.58 10.78 6.00 6.625 
เงินกองทนุทั Dงสิ Dน ตอ่ สินทรัพย์เสี6ยง 15.11 15.66 14.82 15.46 8.50 9.125 

1/ อตัราสว่นการดาํรงเงินกองทนุขั Dนตํ6า ตามประกาศ ธปท.ที6 สนส.12/2555 
2/ อตัราสว่นการดาํรงเงินกองทนุขั Dนตํ6าและอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ6ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555  
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยดํารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ6มอีกร้อยละ 0.625 ในแตล่ะปี เริ6มตั Dงแตว่นัที6  
1 มกราคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวนัที6 1 มกราคม 2562 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทนุเพิ8มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements) 
 

ตารางที8 4 ข้อมูลคุณสมบัตทิี8สาํคัญของตราสารทางการเงนิที8นับเป็นเงินกองทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน ISIN Code : TH0041031707 ISIN Code : TH0041032B06 ISIN Code : MYBPN1400414 
 การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

   

3 • ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชั Dนที6 w ที6เป็นสว่น
ของเจ้าของ / เงินกองทนุชั Dนที6 w ที6เป็นตราสารทางการเงิน / 
เงินกองทนุชั Dนที6 x)  

เงินกองทนุชั Dนที6 2 เงินกองทนุชั Dนที6 2 เงินกองทนุชั Dนที6 2 

4 • มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ครบถ้วนหรือไม ่ มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเรื6อง loss absorption at the 

point of non-viability 

มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III 
ยกเว้นเรื6อง loss absorption at the 

point of non-viability 

มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ 
Basel III 

5 • กรณีที6มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คณุสมบตัิดงักลา่ว 

- - - 

6 • ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน ทยอยลดนบัได้ตลอดอายหุุ้นกู้  และต้อง
ทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 20 ใน 
5 ปีสดุท้ายก่อนสิ Dนสดุอายสุญัญา 

ทยอยลดนบัได้ตลอดอายหุุ้นกู้  และต้อง
ทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 20 ใน 
5 ปีสดุท้ายก่อนสิ Dนสดุอายสุญัญา 

นบัได้เต็มจํานวนตลอดอายหุุ้นกู้  และ
ต้องทยอย (Amortised) ลดนบัร้อยละ 
20 ใน 5 ปีสดุท้ายก่อนสิ Dนสดุอายสุญัญา 

7 • จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และ
ระดบัธนาคารพาณิชย์ 

ระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบัธนาคารพาณิชย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

8 จํานวนที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ  
(หนว่ย : ล้านบาท) 

2,550 ล้านบาท 2,550 ล้านบาท 4,070 ล้านบาท 

9 มลูคา่ที6ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย : บาท) 1,000 บาท / หนว่ย 1,000 บาท / หนว่ย 100 ริงกิต / หนว่ย 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนี Dสนิที6วดัมลูคา่ด้วย 

ราคาทนุตดัจําหนา่ย 
หนี Dสนิที6วดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจําหนา่ย 

หนี Dสนิที6วดัมลูคา่ด้วย 
ราคาทนุตดัจําหนา่ย 

11 วนัที6ออกตราสารทางการเงิน (Original date) 14 กรกฎาคม 2554 9 พฤศจิกายน 2555 7 กรกฎาคม 2557 
12 ตราสารทางการเงินที6ไมม่ีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมี

การกําหนดระยะเวลาการชําระคนื 
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 

13 • วนัครบกําหนด (Original maturity date) 14 กรกฎาคม 2564 9 พฤศจิกายน 2565 5 กรกฎาคม 2567 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อน
ได้รับการอนมุตัจิากผู้ กํากบัดแูลหรือไม ่

มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

มีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนด
หลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 
15 • วนัที6มีสทิธิไถ่ถอน วนัที6มีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจํานวน

เงินในการไถ่ถอน 

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ชนิดระบชุื6อผู้ ถือไมม่ี
หลกัประกนัมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื6อขาย
ให้กบัผู้ลงทนุทั6วไปและผู้ลงทนุสถาบนั / 
สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกําหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี 
ธนาคารมีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
กําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ชนิดระบชุื6อผู้ ถือไมม่ี
หลกัประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน และ
นกัลงทนุ / สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด: หุ้นมอีาย ุ10 
ปี ธนาคารมีสทิธิไถถ่อนก่อนวนัครบ
กําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์

หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ตามโครงการหุ้นกู้ ด้อย
สทิธิเพื6อนบัเป็นเงินกองทนุขั Dนที 2 เพื6อ
ขายให้กบัผู้ลงทนุในตา่งประเทศ / สทิธิ
ของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถถ่อนหุ้นกู้ก่อน
ครบกําหนด : หุ้นมีอาย ุ10 ปี ธนาคารมี
สทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลงัจาก
วนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็น 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย / 
วนัที6มีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรกคือ 14 
กรกฎาคม 2559 / มลูคา่ไถ่ถอนจํานวน 
3,000 ล้านบาท 

อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย / 
วนัที6มีสทิธิไถ่ถอน ณ วนัแรก คือ 9 
พฤศจิกายน 2560 / มลูคา่ไถ่ถอนจํานวน 
3,000 ล้านบาท 

ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย /วนัที6มีสทิธิไถ่ถอน ณ 
วนัแรก คือ 8 กรกฎาคม 2562 /มลูคา่ไถ่
ถอนจํานวน 400 ล้านมาเลเซียริงกิต 

16 • วนัที6มีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) - - - 

 ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอื&นใด    
17 • ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที6หรือลอยตวั อตัราคงที6 (Fixed rate) อตัราคงที6 (Fixed rate) อตัราคงที6 (Fixed rate) 

18 • อตัราผลตอบแทนและดชันีอื6นที6เกี6ยวข้อง อตัราดอกเบี Dยคงที6ร้อยละ 5.35 ตอ่ปี 
ตลอดอายหุุ้นกู้  

ชําระดอกเบี Dยทกุหกเดือน 

อตัราดอกเบี Dยคงที6ร้อยละ 4.80 ตอ่ปี 
ชําระดอกเบี Dยทกุหกเดือน 

อตัราดอกเบี Dยคงที6ร้อยละ 5.60 ตอ่ปี 
ตลอดอายหุุ้นกู้   

ชําระดอกเบี Dยทกุหกเดือน 
19 • มี dividend stopper หรือไม ่ ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper ไมม่ี dividend stopper 

20 • ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจทางการเงินมอีํานาจเตม็ที6ในการยกเลกิการ
จ่ายดอกเบี Dยหรือผลตอบแทนอื6นใดได้เองทั Dงหมด หรือบางสว่น 
หรือตามคาํสั6งที6ได้รับ 

ธนาคารต้องปฏิบตัิตามคําสั6งที6ได้รับ  ธนาคารต้องปฏิบตัิตามคําสั6งที6ได้รับ  ธนาคารต้องปฏิบตัิตามคําสั6งที6ได้รับ  

21 • มีเงื6อนไขที6เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนด
หรือไม ่เช่น มีเงื6อนไขในการกําหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึ Dน
ในลกัษณะขั Dนบนัได (step up) 

ไมม่ีเงื6อนไขในการกําหนดอตัรา
ผลตอบแทนให้สงูขึ Dนในลกัษณะขั Dนบนัได 

(No step-up) 

ไมม่ีเงื6อนไขในการกําหนดอตัรา
ผลตอบแทนให้สงูขึ Dนในลกัษณะขั Dนบนัได 

(No step-up) 

ไมม่ีเงื6อนไขในการกําหนดอตัรา
ผลตอบแทนให้สงูขึ Dนในลกัษณะขั Dนบนัได 

(No step-up) 

22 • ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

24 • กรณีที6สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุงื6อนไขในการแปลง
สภาพที6ธนาคาร / กลุม่ธุรกิจทางการเงินนั Dนกําหนดไว้     
(Conversion trigger) 

- - - 

25 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั Dงจํานวน
หรือบางสว่น 

- - - 

26 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ  
(Conversion rate) 

- - - 

27 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทาง
การเงินที6มีการแปลงสภาพไป 

- - - 

28 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินที6
มีการแปลงสภาพไป 

- - - 

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ ไมม่ีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ ไมม่ีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 
30 • กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ที6ธนาคาร/กลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินนั Dนกําหนดไว้ 

- - เหตกุารณ์ที6จะทําให้เกิดการลดมลูคา่ มี
ดงัตอ่ไปนี D 
1) ธนาคารมีผลการดาํเนินงานที6ไม่
สามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ เช่น มี
สนิทรัพย์ไมเ่พียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี D หรือ เงินกองทนุของธนาคาร
ลดลงถึงระดบัที6จะกระทบตอ่ผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี D หรือ ธนาคารไมส่ามารถเพิ6ม
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หัวข้อ รายละเอียด 

ทนุได้ด้วยตวัเอง เป็นต้น และ 

2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ 
หนว่ยงานของทางราชการที6มีอํานาจอื6น
ใดตดัสนิใจจะเข้าชว่ยเหลอืทางการเงิน
แก่ธนาคาร เช่น การให้เงินทนุสนบัสนนุ
แก่ธนาคาร และหนว่ยงานดงักลา่วได้
แจ้งให้ธนาคารทราบถึงการตดัสนิใจนั Dน 

31 • กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทั Dงจํานวนหรือบางสว่น - - อาจจะลดมลูคา่เตม็จํานวนหรือบางสว่น 

32 • กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชั6วคราว - - เป็นการลดมลูคา่ถาวร (Permanent) 

33 • หากเป็นการลดมลูคา่ชั6วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลด
ดงักลา่ว 

- - - 

34 สถานะของลาํดบัการด้อยสทิธิในกรณีที6มีการชําระบญัชี (ให้ระบุ
ประเภทของตราสารทางการเงินที6ด้อยสทิธิกวา่) 

ตราสารที6มีลกัษณะคล้ายทนุ / หุ้น
บรุิมสทิธิและ/หรือหุ้นสามญั 

ตราสารที6มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินเจ้าหนี D
สามญัและเจ้าหนี Dด้อยสทิธิทกุประเภท / 
หุ้นบรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลและ/

หรือหุ้นสามญั 

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที6เป็นตราสารทนุของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ ถือหุ้นบรุิมสทิธิ (ถ้ามี) 
/ ผู้ ถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็น
เงินกองทนุชั Dนที6 1 / ผู้ ถือตราสารใด ๆ ซึ6ง
สทิธิตามข้อกําหนดสทิธิของผู้ ถือตราสาร
นั Dนหรือโดยผลของกฎหมายถกู
กําหนดให้ด้อยกวา่หุ้นกู้  ทั Dงนี D สทิธิในการ
ได้รับชําระเงินดงักลา่วจะทดัเทียมกนั
ตามสดัสว่น (pari passu) ระหวา่งหุ้นกู้
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หัวข้อ รายละเอียด 

ด้วยกนัเอง และกบัตราสารทางการเงินที6
นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ที6ยงัไมไ่ด้     
ไถ่ถอนของธนาคาร ทั Dงในปัจจบุนัและ 
ในอนาคต 

   
 



 
 

17 

 

ตารางที8 5 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III 
(Transitional period) 

เฉพาะธนาคาร 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลอืของ
รายการที8จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงนิกองทุนในอนาคต
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชั .นที8 1 :   
เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1)   

     1.1  รายการที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ 25,975 1/ 19 2/ 
     1.2  ปรับ   รายการปรับจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ 

        ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล 
155 3/  

     1.3  หกั     รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของ (1,408) 4/ 148 4/ 
เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของสทุธิ 24,722  

เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)   

     1.4  รายการที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงิน -  
     1.5  หกั    รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงิน -  

เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินสทุธิ -  

รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1  สุทธิ (CET1+ Additional tier 1) 24,722  
เงนิกองทุนชั .นที8 2 (Tier 2) :   
      1.6  รายการที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 9,911 5/ (5,100) 5/ 
      1.7  หกั   รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 2 -  
รวมเงนิกองทุนชั .นที8 2 9,911  
รวมเงนิกองทุนทั .งสิ .น (เงนิกองทุนชั .นที8 1 และเงนิกองทุนชั .นที8 2) 34,633  

1/ CET 1 capital ที6เพิ6มขึ Dนเกิดจาก CET 1 ณ วนัที6 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 25,726 ล้านบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวนัที6 30 มิย. 59 จํานวน 377 ล้านบาท     
และกําไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี Dที6ทยอยนับเข้าเป็น CET 1 จํานวน 8 ล้านบาท และกําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน          
ในตา่งประเทศ จํานวน 19 ล้านบาท และขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด จํานวน (155) ล้านบาท 

2/ สว่นที6เหลือจากการทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ของกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี D จํานวน  6 ล้านบาท และกําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการ
ดําเนินงานในตา่งประเทศ จํานวน 13 ล้านบาท 

3/ การเปลี6ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์สําหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 
4/ สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวน 1,017 ล้านบาท ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที6 
  19 (ปรับปรุง 2558) เรื6อง ผลประโยชน์ของพนกังาน จํานวน 169 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนทยอยหกั ในปี 2559 จํานวน 222 ล้านบาท และสว่นที6เหลือจาก 

การทยอยหกันําไปรวมคํานวณสนิทรัพย์เสี6ยงด้านเครดติ ตามวิธี SA จํานวน 148 ล้านบาท. 
5/ เงินสํารองสําหรับสนิทรัพย์จดัชั Dนปกต ิและ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวที6มี 
   คณุสมบตัไิม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที6สามารถนบัเข้าเป็นเงินกองทนุได้ไม่เกินร้อยละ 60 ดงันั Dน สว่นที6เหลือที6ต้องทยอยหกั เงินกองทนุในอนาคตอีก 5,100 ล้านบาท.
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รวมกลุ่ม 
                           หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที8สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ  

1 ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื Dอคืน 12,387  
2 ใบสําคญัแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นสามญั -  
3 สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 5,713  
4 ทนุสํารองตามกฎหมาย 393  
5 เงินสํารองที6ได้จดัสรรจากกําไรสทุธิเมื6อสิ Dนงวดการบญัชี -  
6 กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,751  
7 กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื6นสะสม   
 7.1  การเปลี6ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาที6ดิน อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 683  
 7.2  กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี Dและตราสารทนุ 34 6 1/ 
 7.3  กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 19 2/ 13 2/ 
 7.4  กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด 

(Cash flow hedge reserve) 
(155)  



 
 

19 

 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
 7.5  กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสี6ยงในเงินลงทนุสทุธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 
-  

8 รายการอื6นของการเปลี6ยนแปลงที6เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43)  
9 รายการของบริษัทลกูที6ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที6ไมม่ีอํานาจควบคมุที6สามารถนบัเป็น

เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

10 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์ 
การกาํกับดูแล 

26,782  

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล  
11 การเปลี6ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์สําหรับธรุกรรมป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด  

(Cash flow hedge reserve) 
155  

12 กําไร (ขาดทนุ) สะสมที6เกิดจากการเลือกใช้วิธี Fair value option -  
13 รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ 155  

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล  
15 ผลขาดทนุสทุธิ (185) 3/  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
16 คา่ความนิยม -  
17 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื6น (นอกเหนือจากคา่ความนิยม)  (226) 4/  150 4/  
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,214)  
19 สํารองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
21 การถือตราสารทนุไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินหรือธรุกิจสนบัสนนุ -  
22 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ทั Dงทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของ
เจ้าของของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทนุอ้างอิงที6นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธรุกิจ
ทางการเงินอื6น กรณีเป็นผู้ซื Dออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทที6บริษัทที6ประกอบธรุกิจเงินร่วม
ลงทนุเข้าไปลงทนุ 

-  

26 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
สนบัสนนุ ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมดของแตล่ะบริษัทนั Dน 

27 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนบัสนนุที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมดของแตล่ะบริษัทนั Dน 

-  

28 รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
29 รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินในสว่นที6เหลือ ในกรณีที6เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสาร

ทางการเงินมีจํานวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเตม็จํานวน 
-  

30 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (1,625)  
31 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 25,312  

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1): รายการที8สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ  
32 เงินที6ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซื Dอคืน -  
33 ใบสําคญัแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นบรุิมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงินที6ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี Dสามญั และเจ้าหนี Dด้อยสิทธิทกุ

ประเภท ซึ6งรวมถงึผู้ ถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 
-  

35 สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 32 ถงึ 34 ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที6ไมม่ีอํานาจควบคมุและบคุคลภายนอกที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dน -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
ที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

37 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล -  
เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล  

38 การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงิน

หรือธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

40 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื6น ทั Dงทางตรง 
และทางอ้อม 

-  

41 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่
ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  

42 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที6นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื6น
หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น กรณีเป็นผู้ซื Dออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี Dหรือตราสารทนุ (Bond / Equity  
Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสี6ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุที6 
กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 

-  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
44 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุที6 

กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 
-  

45 รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
46 รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 2 ในสว่นที6เหลือ ในกรณีที6เงินกองทนุชั Dนที6 2 มีจํานวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเตม็

จํานวน 
-  

47 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ -  
48 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  
49 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 (T1 = CET1+AT1) 25,312  

เงนิกองทุนชั .นที8 2: รายการที8สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นที8 2  
50 เงินที6ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื Dอคืน -  
51 ใบสําคญัแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นบรุิมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินที6ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี Dสามญั 9,170 5/ (5,100) 5/ 
53 สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 50 ถงึ 52 ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินสํารองสําหรับสนิทรัพย์จดัชั Dนปกติ (General provision) 602  
55 เงินสํารองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
56 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที6ไมม่ีอํานาจควบคมุและบคุคลภายนอกที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dน 

ที6 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 9,772  
เงนิกองทุนชั .นที8 2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล  

58 การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงิน

และธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื6น ทั Dงทางตรงและ
ทางอ้อม 

-  

61 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น 
นอกจากที6ระบใุนข้อ 59 และ 60 

-  

62 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที6นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
อื6น กรณีเป็นผู้ซื Dออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี Dหรือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขาย
ข้อตกลงรับประกนัความเสี6ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

63 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุที6 -  
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มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจาํงวดมิถุนายน 2559 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้องมีการทยอยนับเข้า
หรือทยอยหกัเงนิกองทุน 
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ 

Basel III 
กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมดของบริษัท 

64 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุที6 
กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 

-  

65 รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด -  
66 รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 2 (T2) 9,772  
68 รวมเงนิกองทุนทั .งสิ .น (TC = T1+T2) 35,084  

1/ สว่นที6เหลือจากการทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ของกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี D จํานวน 6 ล้านบาท 
2/ กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ ที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนบัในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตั Dงแตว่นัที6 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป   
   สว่นที6เหลือจากการทยอยนบัเข้า CET1 ในปี 2559 จํานวน 13 ล้านบาท 
3/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที6 19 (ปรับปรุง 2558) เรื6อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
4/ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที6ทยอยหกั CET 1 ในปี 2559 จํานวน 226 ล้านบาท และสว่นที6เหลือจากการทยอยหกันําไปรวมคํานวณสนิทรัพย์เสี6ยงด้านเครดติ ตามวิธี SA จํานวน 150 ล้านบาท 
5/ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัไิม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที6สามารถนบัเข้าเป็นเงินกองทนุได้ไม่เกินร้อยละ 60 ในปี 2559 ดงันั Dน สว่นที6เหลือที6ต้องทยอยหกั

เงินกองทนุในอนาคตอีก 5,100 ล้านบาท. 
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ตารางที8 6 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน  เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

ส่วนที8 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิที8เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การกาํกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ * 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวด มิถุนายน 2559 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิที8เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

(ก) 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

สินทรัพย์ 
1. เงินสด 1,746 1,746  
2. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,720 6,720  
3. สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ - -  
4. สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 23,843 23,843  
5. เงินลงทนุสทุธิ 55,181 55,181  
6. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ - -  
7. เงินให้สนิเชื6อแก่ลกูหนี Dและดอกเบี Dยค้างรับสทุธิ    

7.1  เงินให้สนิเชื6อแก่ลกูหนี D 207,286 207,286  
7.2  ดอกเบี Dยค้างรับ 589 589  

รวมเงินให้สนิเชื6อแก่ลกูหนี Dและดอกเบี Dยค้างรับ 207,875 207,875  
7.3  หกั    รายได้รอตดับญัชี (5,405) (5,405)  
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รายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวด มิถุนายน 2559 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิที8เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

(ก) 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

7.4  หกั    คา่เผื6อหนี Dสงสยัจะสญู (8,107) (8,107) A 1/ 
7.5  หกั    คา่เผื6อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี D (58) (58)  

รวมเงินให้สนิเชื6อแก่ลกูหนี Dและดอกเบี Dยค้างรับสทุธิ 194,305 194,305  
8. ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 47 47  
9. ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,391 1,391  
10. ที6ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 2,524 2,524  
11. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื6นสทุธิ 376 376  

11.1   สว่นที6หกัออกจาก CET1 capital 226 226 B 2/ 
11.2   สว่นที6คํานวณสนิทรัพย์เสี6ยงด้านเครดิต 150 150  

12. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,214 1,214 C 
13. สนิทรัพย์อื6นสทุธิ 6,877 6,877  

รวมสินทรัพย์ 294,224 294,224  
หนี .สิน 

14. เงินรับฝาก 166,310 166,310  
15. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 21,590 21,590  
16. หนี Dสนิจ่ายคืนเมื6อทวงถาม 571 571  
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รายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวด มิถุนายน 2559 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิที8เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

(ก) 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

17. หนี Dสนิทางการเงินที6กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 18,874 18,874  
18. หนี Dสนิตราสารอนพุนัธ์ 21,354 21,354  
19. ตราสารหนี Dที6ออกและเงินกู้ยืม    

19.1  ตราสารหนี Dที6ออก 9,495 9,495 D 3/ 
19.2  เงินกู้ยมื 19,542 19,542  

20. ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 47 47  
21. ประมาณการหนี Dสนิ 1,640 1,640  
22. หนี Dสนิอื6น 7,724 7,724  

รวมหนี .สิน 267,147 267,147  
23. ส่วนของเจ้าของ 

23.1  ทนุเรือนหุ้น    
23.1.1  ทนุจดทะเบียน    

23.1.1.1   หุ้นบรุิมสทิธิ - -  
23.1.1.2   หุ้นสามญั 12,387 12,387  

23.1.2  ทนุที6ออกและชําระแล้ว    
23.1.2.1   หุ้นบรุิมสทิธิ - -  
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รายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวด มิถุนายน 2559 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิที8เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

(ก) 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

23.1.2.2   หุ้นสามญั 12,387 12,387 E 
23.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้น - -  
23.3  สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั 5,713 5,713 F 
23.4  สว่นเกินทนุหุ้นทนุซื Dอคืน - หุ้นสามญั - -  
23.5  องค์ประกอบอื6นของสว่นของเจ้าของ    

23.5.1  สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 754 754  
23.5.1.1   สว่นที6นบัเข้า CET1 683 683 G 4/ 
23.5.1.2   อื6นๆ 71 71  

23.5.2  สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) ทนุจากการเปลี6ยนแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุ 40 40  
23.5.2.1   ตราสารหนี D 14 14  

   23.5.2.1.1   สว่นที6นบัเข้า CET1 8 8 H 5/ 
   23.5.2.1.2   อื6นๆ 6 6  

23.5.2.2   ตราสารทนุ 26 26 H 5/ 
23.5.3  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (185) (185) I 6/ 
23.5.4  กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 32 32  

23.5.4.1   สว่นที6นบัเข้า CET1 19 19 J 7/ 
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รายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวด มิถุนายน 2559 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิที8เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

(ก) 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

23.5.4.2   อื6นๆ 13 13 
23.5.5  สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสี6ยงสาํหรับการป้องกนั  

ความเสี6ยงในกระแสเงินสด (สว่นที6มีประสทิธิผล) 
(155) (155) K 

23.5.6  สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสี6ยงสาํหรับการป้องกนั  
ความเสี6ยงในเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ (สว่นที6มีประสทิธิผล) 

- -  

23.5.7  สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื6นในบริษัทร่วม - -  
23.6  สว่นเกินจากการเปลี6ยนแปลงสว่นได้เสยีของธนาคารในบริษัทยอ่ย (43) (43) L 
23.7  กําไร (ขาดทนุ) สะสม    

23.7.1  จดัสรรแล้ว    
23.7.1.1   ทนุสาํรองตามกฎหมาย 393 393 M 
23.7.1.2   อื6น ๆ - -  

23.7.2  ยงัไมไ่ด้จดัสรร    
23.7.2.1   สว่นที6นบัเข้า CET 1 7,751 7,751 N 
23.7.2.2   รอจดัสรร 23 23  
23.7.2.3   กําไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวด 367 367  

23.8  หกั   หุ้นทนุซื Dอคืน - หุ้นบรุิมสทิธิ - -  
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รายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวด มิถุนายน 2559 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิที8เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

(ก) 

จาํนวนที8เปิดเผยในงบ
การเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงนิ 
(ข) 

การอ้างอิง 
(ค) 

23.9  หกั   หุ้นทนุซื Dอคืน - หุ้นสามญั - -  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 27,077 27,077  

23.10  สว่นได้เสยีที6ไมม่ีอํานาจควบคมุ - -  
รวมส่วนของเจ้าของ 27,077 27,077  
รวมหนี .สินและส่วนของเจ้าของ 294,224 294,224  

* รายการงบแสดงฐานะการเงินที6เผยแพร่ตอ่สาธารณะ และงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ไมม่ีความแตกตา่ง 
1/เงินสํารองคา่เผื6อหนี Dสงสยัจะสญูตามเกณฑ์จดัชั Dนลกูหนี D ตามที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 
2/สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน เชน่ สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ ทยอยหกัออกปีละ 20% ในระหวา่งชว่งปี 2557 – 2561 
3/หุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ Basel lll และหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะยาว ที6มีคณุสมบตัิไมค่รบตามหลกัเกณฑ์ Basel III ดงันั Dน จะสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ได้ไมเ่กินร้อยละ 60 ของฐานที6ใช้ในการทยอยลดนบัและ

ในปีถดัไปจะต้องทยอยลดลงปีละ 10% 
4/สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการที6ได้รับอนมุตัิจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
5/กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี Dที6ทยอยนบัเข้าปีละ 20% ในระหวา่งชว่งปี 2557 – 2561 
6/ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที6 19 (ปรับปรุง 2558) เรื6อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7/กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ ที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนบัในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตั Dงแตว่นัที6 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
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ส่วนที8 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที8เกี8ยวข้องกับเงนิกองทุน 
 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที8สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ 

1 ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื Dอคืน 12,387 E 
2 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นสามญั -  
3 สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั (สทุธิ) 5,713 F 
4 ทนุสาํรองตามกฎหมาย 393 M 
5 เงินสาํรองที6ได้จดัสรรจากกําไรสทุธิเมื6อสิ Dนงวดการบญัชี -  
6 กําไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 7,751 N 
7 กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื6นสะสม -  
 7.1 การเปลี6ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาที6ดิน อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 683 G 4/ 
 7.2 กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี Dและตราสารทนุ 34 H 5/ 
 7.3 กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 19 J 7/ 
 7.4 กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด  

(Cash flow hedge reserve) 
(155) K 
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

 7.5 กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเสี6ยงในเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงาน  
ตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

-  

8 รายการอื6นของการเปลี6ยนแปลงที6เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ (Owner changes) (43) L 
9 รายการของบริษัทลกูที6ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที6ไมม่ีอํานาจควบคมุที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุ 

ชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

10 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 26,782  

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 

11 การเปลี6ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์สาํหรับธุรกรรมป้องกนัความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 155 K 
12 กําไร (ขาดทนุ) สะสมที6เกิดจากการเลอืกใช้วธิี Fair value option -  
13 รายการอื6นตามที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด -  
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ 155  

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดแูล 

15 ผลขาดทนุสทุธิ (185) I 6/ 
16 คา่ความนิยม -  
17 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื6น (นอกเหนือจากคา่ความนิยม) (226) B 2/ 
18 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,214) C 
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

19 สาํรองสว่นขาด (Shortfall of provision) -  
20 กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Securitisation) -  
21 การถือตราสารทนุไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุ -  
22 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทเงินทนุและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

ทั Dงทางตรงและทางอ้อม 
-  

23 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนั
การเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบใุนข้อ 21 และ 22 

-  

24 มลูคา่ของตราสารทนุอ้างอิงที6นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น 
กรณีเป็นผู้ซื Dออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives) 

-  

25 เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทที6บริษัทที6ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทนุเข้าไปลงทนุ -  
26 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ  

ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของแตล่ะบริษัทนั Dน 
-  

27 เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ  
ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของแตล่ะบริษัทนั Dน 

-  

28 รายการอื6นตามที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด -  
29 รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินในสว่นที6เหลอื ในกรณีที6เงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินมี -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

จํานวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเต็มจํานวน 
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (1,625)  
31 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 25,312  

เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที8สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ 

32 เงินที6ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผลซื Dอคืน -  
33 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นบรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล -  
34 เงินที6ได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนี Dที6มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี Dสามญั และเจ้าหนี Dด้อยสทิธิทกุประเภท  

ซึ6งรวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 
-  

35 สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
36 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที6ไมม่ีอํานาจควบคมุและบคุคลภายนอกที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็น 

ตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

37 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล -  
เงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 

38 การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 -  
39 การถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ

สนบัสนนุ 
-  

40 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื6น ทั Dงทางตรงและทางอ้อม -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

41 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
อื6นนอกจากที6ระบใุนข้อ 39 และ 40 

-  

42 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที6นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ที6เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทาง
การเงินอื6น กรณีเป็นผู้ซื Dออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี Dหรือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลง
รับประกนัความเสี6ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

-  

43 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 

-  

44 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 1 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 

-  

45 รายการอื6นตามที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด -  
46 รายการหกัจากเงินกองทนุชั Dนที6 2 ในสว่นที6เหลอื ในกรณีที6เงินกองทนุชั Dนที6 2 มีจํานวนไมเ่พียงพอให้หกัจนครบเต็มจํานวน -  

47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ -  

48 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 ที8เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) -  

49 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 1 (T1 = CET1+AT1) 25,312  

เงนิกองทุนชั .นที8 2: รายการที8สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั .นที8 2 

50 เงินที6ได้รับจากการออกหุ้นบรุิมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบรุิมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผลซื Dอคืน -  
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รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

51 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Dอหุ้นบรุิมสทิธิชนิดสะสมเงินปันผล -  
52 เงินที6ได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนี Dที6มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี Dสามญั 9,170 D 3/ 
53 สว่นเกิน (ตํ6ากวา่) มลูคา่ตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงินได้รับ -  
54 เงินสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์จดัชั Dนปกติ (General provision) 602 A 1/ 
55 เงินสาํรองสว่นเกิน (Surplus of provision) -  
56 รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที6ไมม่ีอํานาจควบคมุและบคุคลภายนอกที6สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของ 

กลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
-  

57 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแล 9,772  

เงนิกองทุนชั .นที8 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

58 การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 -  
59 การถือตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ไขว้กนัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและ 

ธุรกิจสนบัสนนุ 
-  

60 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุอื6น ทั Dงทางตรงและทางอ้อม -  
61 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบใุน 

ข้อ 59 และ 60 
-  

62 มลูคา่ของตราสารทางการเงินอ้างอิงที6นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของสถาบนัการเงินอื6นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื6น กรณีเป็น       -  



 
 

38 

 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกาํกบัดูแลที8รายงาน

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที8มาของการอ้างอิง
ในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

(จ) 

ผู้ซื Dออนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี Dหรือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผู้ขายข้อตกลงรับประกนัความเสี6ยง
ด้านเครดิต (Credit Derivatives) 

63 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 

-  

64 เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที6นบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนนุ ที6กลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้แล้วทั Dงหมดของบริษัทนั Dน 

-  

65 รายการอื6นตามที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด -  
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลของเงนิกองทุนชั .นที8  2 -  
67 รวมเงนิกองทุนชั .นที8 2 (T2) 9,772  
68 รวมเงนิกองทุนทั .งสิ .น (TC = T1+T2) 35,084  
1/ เงินสํารองคา่เผื6อหนี Dสงสยัจะสญูตามเกณฑ์จดัชั Dนลกูหนี D ตามที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด สําหรับเงินสํารองสนิทรัพย์จดัชั Dนปกต ิ(General provision) จะนบัเป็นเงินกองทนุชั Dนที6 2 ได้ จํานวน 602 ล้านบาท แตไ่ม่เกินร้อยละ 1.25 ของสนิทรัพย์เสี6ยงด้านเครดติ 
2/ สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที6ทยอยหกั CET 1 ในปี 2559 จํานวน  226 ล้านบาท และสว่นที6เหลือจากการทยอยหกันําไปรวมคํานวณสนิทรัพย์เสี6ยงด้านเครดติ ตามวิธี SA จํานวน 150 ล้านบาท 
3/ หุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาวที6มีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ Basel lll จํานวน  4,070 ล้านบาท และหุ้นกู้ ด้อยสทิธิระยะยาว จํานวน 6,000 ล้านบาท ที6มีคณุสมบตัไิม่ครบตามหลกัเกณฑ์ Basel III จะสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Dน 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของฐานที6ใช้ใน

การทยอยลดนบั และในปีถดัไปจะต้องทยอยลดลงปีละ 10% 
4/ สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์สามารถนบัเป็นเงินกองทนุได้เฉพาะรายการที6ได้รับอนมุตัจิากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
5/ กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารทนุ จํานวน 26 ล้านบาท และกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื6อขายของตราสารหนี Dที6ทยอยนบัเข้าเป็น CET 1 ในปี 2559 จํานวน 8 ล้านบาท และสว่นที6เหลือจากการทยอยนบัเข้า จํานวน 6 ล้านบาท 
6/ ผลกระทบจากการวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หล้งออกจากงาน ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที6 19 (ปรับปรุง 2558) เรื6อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
7/ กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ ที6ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนบัในอตัราปีละ 20% โดยมีผลบงัคบัใช้ในระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตั Dงแตว่นัที6 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 


