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1. บทนํา
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนตาม BASEL ประกอบด้ วย 3 หลักการ คือ
• หลักการที8 1 การดํารงเงินกองทุนขัน. ตํ8า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement)
หลักการที6 1: กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องดํารงเงินกองทุนไม่ตํ6ากว่าระดับที6กําหนด เพื6อรองรับความ
เสี6ยง 3 ประเภท คือ ความเสี6ยงด้ านเครดิต ความเสี6ยงด้ านตลาด ความเสี6ยงด้ านปฎิบตั กิ าร
• หลักการที8 2 การกํากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process)
หลักการที6 2: กํ าหนดให้ ธนาคารพาณิ ชย์ มีระบบการบริ หารความเสี6ยงที6ดีและมี กระบวนการประเมิน
ความเพียงพอของเงินกองทุนเพื6อรองรับความเสี6ยงที6มีนยั สําคัญ ซึ6งรวมถึงความเสี6ยงที6ใม่ได้ กล่าวถึงใน
หลักการที6 1
• หลักการที8 3 การใช้ กลไกตลาดการกํากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline)
หลักการที6 3: กําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที6เกี6ยวข้ องทราบ และ
ข้ อมูลสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย
สําหรับการกํ ากับดูแลเงินกองทุนตาม Pillar 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี6 ยวกับการดํารงเงิ นกองทุน กระบวนการบริ หารความเสี6 ยงและข้ อมูลสํ าคัญๆ ที6
เกี6ยวข้ องกับความเสี6ยงของธนาคารให้ บคุ คลภายนอกทราบ ในรู ปแบบรายงาน Pillar 3 โดยกําหนดความถี6
ในการเปิ ดเผยข้ อมูล เป็ นรายครึ6 ง ปี และรายปี คื อ ข้ อมูล ณ สิ นD งวด 30 มิ ถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ6 ง
ธนาคารพาณิชย์จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ที6 ธปท.กําหนดภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ Dนงวด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ทํารายงาน Pillar 3 ฉบับนี ขD ึ Dนมา เพื6อให้ บุคคล
ภายนอกหรื อผู้เกี6 ยวข้ องสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการประเมินความเข้ มแข็งของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร
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2. โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital Structure)
ณ วันที6 30 มิถุนายน 2559 เงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จํานวนทังสิ
D Dน 35,084 ล้ านบาท ซึ6งประกอบด้ วยเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จํานวน
25,312 ล้ านบาท เงินกองทุนชันที
D 6 1จํานวน 25,312 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
D 6 2 จํานวน 9,772 ล้ านบาท
ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1) จํานวน 24,722 ล้ านบาท เงินกองทุน
ชันที
D 6 1 จํานวน 24,722 ล้ านบาท และเงินกองทุนชันที
D 6 2 จํานวน 9,911 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินกองทุนทังสิ
D Dน
34,633 ล้ านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้ วย
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื6นของส่วนของเจ้ าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี Dและตราสารทุน
o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ สําหรับธุรกรรมป้องกัน
ความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ
o สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจากการวัดมูล ค่าใหม่ข องภาระผูกพันผลประโยชน์ หลัง ออกจากงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที619 (ปรับปรุง 2558) เรื6 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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เงินกองทุนชัน. ที8 2 ประกอบด้ วย
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
D
(กําหนดให้ นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี6ยงด้ านเครดิต)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึ6งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกํ าหนดให้ ทยอยลดนับตราสารทางการเงิ นที6 นับเป็ นเงิ นกองทุนจากฐานที6 ใ ช้ ใ นการ
ทยอยลดนับในอัตราปี ละ 10% โดยปี แรกเริ6 มตังแต่
D วนั ที6 1 มกราคม 2556 กําหนดให้ เพดาน
(Cap) ที6 ส ามารถจะนับเป็ นเงิ นกองทุนได้ ไ ม่เ กิ น 90% ของฐานที6 ใ ช้ ใ นการทยอยลดนับ
สําหรับปี 2559 ธนาคารสามารถนับตราสารดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกิน 60%
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III ซึ6งได้ รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนังสื อที6ฝกก.(02) 453/2557 ให้ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ดงั กล่าว
เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ได้ เต็มจํานวน
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ตารางที8 1 โครงสร้ างเงินกองทุน

สําหรับงวดสิน. สุดวันที8
1. เงินกองทุนชัน. ที8 1
1.1 เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื Dอคืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ตํา6 กว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื6นของส่วนของเจ้ าของ
1.1.5.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน6 สะสม
1.1.5.2 รายการอื6นของการเปลีย6 นแปลงที6เกิดจาก
ผู้เป็ นเจ้ าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ที6ไม่อนุญาตให้ มีผลกระทบต่อ
มูลค่าของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.1.7.1 รายการหักเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ 2/
1.1.7.2 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสาร
ทางการเงินในส่วนที6เหลือ ในกรณีที6เงินกองทุน
ชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่
เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจํานวน
1.2 เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงิน
2. เงินกองทุนชัน. ที8 2
2.1 เงินที6ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิ ธิ
ด้ อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี Dสามัญ
2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
D
3. เงินกองทุนทัง. สิน. ตามกฎหมาย
1/
2/

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
25,312 24,950
25,312 24,950
12,387 12,387
5,713 5,713
393
366
7,751 7,041
538
680
581
723
(43)
(43)
155

140

หน่ วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
24,722 24,686
24,722 24,686
12,387 12,387
5,713 5,713
393
366
6,901 6,537
581
723
581
723
155

140

(1,625) (1,377) (1,408) (1,180)
(1,625) (1,377) (1,408) (1,180)
-

-

-

-

9,772
9,170

10,595
10,020

9,911
9,170

10,715
10,020

602
35,084

575
35,545

741
34,633

695
35,401

การเปลี6ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทื6 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื6 องผลประโยชน์ของพนักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทยอยลดนับในอัตราปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
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3. ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมี การคํ านวณความเพี ยงพอของเงิ นกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุร กิ จทางการเงิ นตาม
หลักเกณฑ์ Basel llI ที6ครอบคลุมความเสี6ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี6ยงด้ านตลาด (Market Risk)
และความเสี6ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ซึ6งธนาคารได้ มีการกําหนดวิธีการดํารงเงินกองทุนรองรับ
ความเสี6ยงในแต่ละด้ านของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินดังนี D
ประเภทความเสี8ยง
1. ความเสี6ยงด้ านเครดิต
2. ความเสี6ยงด้ านตลาด
3. ความเสี6ยงด้ านปฏิบตั ิการ

วิธีการดํารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

ทังนี
D D Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) อยู่ระหว่างทบทวนหรื อออกหลักเกณฑ์
การคํานวณความเพี ยงพอของเงินกองทุนเพื6อรองรับความเสี6ยงทังD 3 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ นใหม่ทงหมด
ัD
โดยธนาคารได้ ร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการเตรี ยมรับมือ
และการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที6ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนํามาบังคับใช้ ในอนาคต
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ตารางที8 2 มูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํ8าที8ต้องดํารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี8ยง

สําหรับงวดสิน. สุดวันที8
สําหรับความเสี8ยงด้ านเครดิต
1. ลูกหนี Dที6ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี Dภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื6อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ6น
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที6ใช้ นํ Dาหนักความ
เสีย6 งเหมือนกับลูกหนี Dภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี Dสถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ6น องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที6ใช้ นํ Dาหนักความเสีย6 ง
เหมือนกับลูกหนี Dสถาบันการเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี Dธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ6น องค์กรของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที6ใช้ นํ Dาหนักความเสีย6 งเหมือนกับ
ลูกหนี Dธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี Dรายย่อย
1.5 สินเชื6อเพื6อที6อยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อื6น
2. ลูกหนี Dด้ อยคุณภาพ
สําหรับความเสี8ยงด้ านตลาด
1. ความเสีย6 งด้ านอัตราดอกเบี Dย
2. ความเสีย6 งด้ านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย6 งด้ านอัตราแลกเปลีย6 น
4. ความเสีย6 งด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
สําหรับความเสี8ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํ8าที8ต้องดํารง 1/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนส่ วนเพิ8ม 2/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน. ตํ8าและเงินกองทุนส่ วนเพิ8มทัง. สิน.
รวมมูลค่ าสินทรัพย์ เสี8ยงทัง. สิน.
1/
2/

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
15,350 15,233
14,927 14,960
22
62

หน่ วย : ล้ านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
15,740 15,646
15,320 15,375
22
62

567

468

566

467

9,189

9,409

10,894

11,029

3,090
2,977
1,693
1,685
1,598
1,542
1,598
1,541
462
502
548
591
423
273
420
271
2,764
2,540
2,764
2,540
2,612
2,395
2,612
2,395
152
145
152
145
1,623
1,522
1,359
1,282
19,737 19,295 19,863 19,468
1,451
1,461
21,188 19,295 21,324 19,468
232,204 227,006 233,680 229,040

อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
D Dนต่อสินทรัพย์เสี6ยงขันตํ
D 6าเท่ากับร้ อยละ 8.50
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ6ม ภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศ ธปท. ที6 สนส.12/2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ6มอีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ6 มตังแต่
D 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2562
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ณ วันที6 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มธุรกิ จทางการเงินมี อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6 เป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี6ยง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
D 6 1 ต่อสินทรัพย์เสี6ยง (Tier1 Ratio) และ
อัตราส่วนเงินกองทุนทังสิ
D Dน (Total Capital Ratio) อยู่ที6ระดับร้ อยละ 10.9 ร้ อยละ 10.9 และร้ อยละ 15.1
ตามลําดับ ในขณะที6ระดับธนาคาร อยู่ที6ระดับร้ อยละ 10.6 ร้ อยละ 10.6 และร้ อยละ 14.8 ตามลําดับ โดย
อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขันตํ
D 6าและเงินกองทุนส่วนเพิ6ม (Capital Buffer) ที6ทางธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ ที6ระดับร้ อยละ 5.125 ร้ อยละ 6.625 และ ร้ อยละ 9.125 ตามลําดับ
ตารางที8 3 อัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
หน่ วย : ร้ อยละ
สําหรับงวดสิน. สุดวันที8
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสี6ยง
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ต่อ สินทรัพย์เสี6ยง
เงินกองทุนทังสิ
D Dน ต่อ สินทรัพย์เสี6ยง

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2559
10.90
10.90
15.11

10.99
10.99
15.66

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2559
10.58
10.58
14.82

เงินกอง เงินกองทุน
ขัน. ตํ8าและ
ทุนขัน.
ตํ8าของ เงินกองทุน
ธปท.1/ ส่ วนเพิ8ม 2/
10.78
4.50
5.125
10.78
6.00
6.625
15.46
8.50
9.125

1/

อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนขันตํ
D 6า ตามประกาศ ธปท.ที6 สนส.12/2555
อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุนขันตํ
D 6าและอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ6ม (Capital buffer) ตามประกาศ ธปท.ที สนส. 12/2555
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทยอยดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ6มอีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ6 มตังแต่
D วนั ที6
1 มกราคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที6 1 มกราคม 2562

2/
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิ8มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที8 4 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ 8 ีสาํ คัญของตราสารทางการเงินที8นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1
2

รายละเอียด

ผู้ออกตราสารทางการเงิน
รุ่นหรื อหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
• ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชันที
D 6 w ที6เป็ นส่วน
ของเจ้ าของ / เงินกองทุนชันที
D 6 w ที6เป็ นตราสารทางการเงิน /
เงินกองทุนชันที
D 6 x)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ISIN Code : TH0041031707

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ISIN Code : TH0041032B06

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ISIN Code : MYBPN1400414

เงินกองทุนชันที
D 62

เงินกองทุนชันที
D 62

เงินกองทุนชันที
D 62

4

• มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ครบถ้ วนหรื อไม่

• กรณีที6มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ ระบุ
คุณสมบัติดงั กล่าว

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้ นเรื6 อง loss absorption at the
point of non-viability
-

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์
Basel III

5

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
ยกเว้ นเรื6 อง loss absorption at the
point of non-viability
-

6

• ต้ องทยอยลดนับหรื อนับได้ เต็มจํานวน

7

• จัดอยูใ่ นระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และ
ระดับธนาคารพาณิชย์

3

-

ทยอยลดนับได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้ และต้ อง ทยอยลดนับได้ ตลอดอายุห้ นุ กู้ และต้ อง นับได้ เต็มจํานวนตลอดอายุห้ นุ กู้ และ
ทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ 20 ใน ทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ 20 ใน ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อยละ
5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ Dนสุดอายุสญ
ั ญา
5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ Dนสุดอายุสญ
ั ญา
20 ใน 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิ Dนสุดอายุสญ
ั ญา
ระดับธนาคารพาณิชย์
ระดับธนาคารพาณิชย์
ระดับธนาคารพาณิชย์

11

หัวข้ อ
8

จํานวนที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ
(หน่วย : ล้ านบาท)
9 มูลค่าที6ตราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11 วันที6ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
12 ตราสารทางการเงินที6ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรื อมี
การกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
13 • วันครบกําหนด (Original maturity date)
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อน
ได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้กํากับดูแลหรื อไม่

15 • วันที6มีสทิ ธิไถ่ถอน วันที6มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวน
เงินในการไถ่ถอน

รายละเอียด
2,550 ล้ านบาท

2,550 ล้ านบาท

4,070 ล้ านบาท

1,000 บาท / หน่วย
หนี Dสินที6วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
14 กรกฎาคม 2554
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

1,000 บาท / หน่วย
หนี Dสินที6วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
9 พฤศจิกายน 2555
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

100 ริ งกิต / หน่วย
หนี Dสินที6วดั มูลค่าด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
7 กรกฎาคม 2557
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

14 กรกฎาคม 2564

9 พฤศจิกายน 2565

5 กรกฎาคม 2567

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื6อผู้ถือไม่มี
หลักประกันมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เพื6อขาย
ให้ กบั ผู้ลงทุนทัว6 ไปและผู้ลงทุนสถาบัน /
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกําหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื6อผู้ถือไม่มี
หลักประกันให้ กบั สถาบันการเงิน และ
นักลงทุน / สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด: หุ้นมีอายุ 10
ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามโครงการหุ้นกู้ด้อย
สิทธิเพื6อนับเป็ นเงินกองทุนขันที
D 2 เพื6อ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนในต่างประเทศ / สิทธิ
ของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกําหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี ธนาคารมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนดหลังจาก
วันครบรอบ 5 ปี โดยต้ องได้ รับความเห็น
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หัวข้ อ

16 • วันที6มีสทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ ามี)
ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอืน& ใด
17 • ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที6หรื อลอยตัว
18 • อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื6นทีเ6 กี6ยวข้ อง

รายละเอียด
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย /
วันที6มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรกคือ 14
กรกฎาคม 2559 / มูลค่าไถ่ถอนจํานวน
3,000 ล้ านบาท
-

อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย /
วันที6มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 9
พฤศจิกายน 2560 / มูลค่าไถ่ถอนจํานวน
3,000 ล้ านบาท

ชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย /วันที6มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ
วันแรก คือ 8 กรกฎาคม 2562 /มูลค่าไถ่
ถอนจํานวน 400 ล้ านมาเลเซียริงกิต

-

-

อัตราคงที6 (Fixed rate)

อัตราคงที6 (Fixed rate)

อัตราคงที6 (Fixed rate)

อัตราดอกเบี Dยคงที6ร้อยละ 5.35 ต่อปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชําระดอกเบี Dยทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper

อัตราดอกเบี Dยคงที6ร้อยละ 4.80 ต่อปี
ชําระดอกเบี Dยทุกหกเดือน

อัตราดอกเบี Dยคงที6ร้อยละ 5.60 ต่อปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชําระดอกเบี Dยทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

19 • มี dividend stopper หรื อไม่
ไม่มี dividend stopper
20 • ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอํานาจเต็มที6ในการยกเลิกการ ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง6 ที6ได้ รับ
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง6 ที6ได้ รับ
ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง6 ที6ได้ รับ
จ่ายดอกเบี Dยหรื อผลตอบแทนอื6นใดได้ เองทังหมด
D
หรื อบางส่วน
หรื อตามคําสัง6 ที6ได้ รับ
21 • มีเงื6อนไขที6เป็ นแรงจูงใจให้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนด
ไม่มีเงื6อนไขในการกําหนดอัตรา
ไม่มีเงื6อนไขในการกําหนดอัตรา
ไม่มีเงื6อนไขในการกําหนดอัตรา
D นได ผลตอบแทนให้ สงู ขึ Dนในลักษณะขันบั
D นได ผลตอบแทนให้ สงู ขึ Dนในลักษณะขันบั
D นได
หรื อไม่ เช่น มีเงื6อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้ สงู ขึ Dน ผลตอบแทนให้ สงู ขึ Dนในลักษณะขันบั
(No step-up)
(No step-up)
(No step-up)
ในลักษณะขันบั
D นได (step up)
22 • ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สามารถแปลงสภาพได้
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24 • กรณีที6สามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุเงื6อนไขในการแปลง
สภาพที6ธนาคาร / กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนันกํ
D าหนดไว้
(Conversion trigger)
25 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทังจํ
D านวน
หรื อบางส่วน
26 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุอตั ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
27 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุประเภทตราสารทาง
การเงินที6มีการแปลงสภาพไป
28 • กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ ระบุผ้ อู อกตราสารทางการเงินที6
มีการแปลงสภาพไป
29 คุณสมบัติในการลดมูลค่า
30 • กรณีมีการลดมูลค่า ให้ ระบุการลดมูลค่าที6ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินนันกํ
D าหนดไว้

รายละเอียด
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
-

ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
-

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที6จะทําให้ เกิดการลดมูลค่า มี
ดังต่อไปนี D
1) ธนาคารมีผลการดําเนินงานทีไ6 ม่
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงิน
และเจ้ าหนี D หรื อ เงินกองทุนของธนาคาร
ลดลงถึงระดับทีจ6 ะกระทบต่อผู้ฝากเงิน
และเจ้ าหนี D หรื อ ธนาคารไม่สามารถเพิม6
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31 • กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทังจํ
D านวนหรื อบางส่วน
32 • กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว6 คราว
33 • หากเป็ นการลดมูลค่าชัว6 คราว ให้ อธิบายกระบวนการในการลด
ดังกล่าว
34 สถานะของลําดับการด้ อยสิทธิในกรณีที6มีการชําระบัญชี (ให้ ระบุ
ประเภทของตราสารทางการเงินที6ด้อยสิทธิกว่า)

รายละเอียด

-

-

ทุนได้ ด้วยตัวเอง เป็ นต้ น และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานของทางราชการที6มีอาํ นาจอื6น
ใดตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ธนาคาร เช่น การให้ เงินทุนสนับสนุน
แก่ธนาคาร และหน่วยงานดังกล่าวได้
แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงการตัดสินใจนันD
อาจจะลดมูลค่าเต็มจํานวนหรื อบางส่วน

-

-

เป็ นการลดมูลค่าถาวร (Permanent)

-

-

-

ตราสารที6มีลกั ษณะคล้ ายทุน / หุ้น
บุริมสิทธิและ/หรื อหุ้นสามัญ

ตราสารที6มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินเจ้ าหนี D
สามัญและเจ้ าหนี Dด้ อยสิทธิทกุ ประเภท /
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลและ/
หรื อหุ้นสามัญ

ผู้ถือหลักทรัพย์ที6เป็ นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ ามี)
/ ผู้ถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ น
เงินกองทุนชันที
D 6 1 / ผู้ถือตราสารใด ๆ ซึง6
สิทธิตามข้ อกําหนดสิทธิของผู้ถือตราสาร
นันหรื
D อโดยผลของกฎหมายถูก
กําหนดให้ ด้อยกว่าหุ้นกู้ ทังนี
D D สิทธิในการ
ได้ รับชําระเงินดังกล่าวจะทัดเทียมกัน
ตามสัดส่วน (pari passu) ระหว่างหุ้นกู้
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รายละเอียด
ด้ วยกันเอง และกับตราสารทางการเงินที6
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ที6ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนาคาร ทังในปั
D จจุบนั และ
ในอนาคต
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ตารางที8 5 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
เฉพาะธนาคาร

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดมิถุนายน 2559

เงินกองทุนชัน. ที8 1 :
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1 รายการที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รายการที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงินกองทุนชัน. ที8 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 62
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 62
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 2
รวมเงินกองทุนทัง. สิน. (เงินกองทุนชัน. ที8 1 และเงินกองทุนชัน. ที8 2)

หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการที8จะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอย
หักเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

25,975 1/
155 3/

19 2/

(1,408) 4/
24,722

148 4/

24,722
9,911 5/
9,911
34,633

(5,100) 5/

1/

CET 1 capital ที6เพิ6มขึ Dนเกิดจาก CET 1 ณ วันที6 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 25,726 ล้ านบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวันที6 30 มิย. 59 จํานวน 377 ล้ านบาท
และกํ าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี ทD ี6ทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 จํ านวน 8 ล้ านบาท และกํ าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ จํานวน 19 ล้ านบาท และขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สําหรับการป้องกันความเสี6ยงในกระแสเงินสด จํานวน (155) ล้ านบาท
2/
ส่วนที6เหลือจากการทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ของกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี D จํานวน 6 ล้ านบาท และกําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
ดําเนินงานในต่างประเทศ จํานวน 13 ล้ านบาท
3/
การเปลี6ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี6ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
4/
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี จํานวน 1,017 ล้ านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที6
19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื6 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จํานวน 169 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทยอยหัก ในปี 2559 จํานวน 222 ล้ านบาท และส่วนที6เหลือจาก
การทยอยหักนําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสี6ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 148 ล้ านบาท.
5/
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
D
และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มี
คุณสมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที6สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ดังนันD ส่วนที6เหลือที6ต้องทยอยหัก เงินกองทุนในอนาคตอีก 5,100 ล้ านบาท.
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รวมกลุ่ม
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้ องมีการทยอยนับเข้ า
หรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดมิถุนายน 2559

1
2
3
4
5
6
7

เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที8สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื Dอคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํ6ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองที6ได้ จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื6อสิ Dนงวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6นสะสม
7.1 การเปลี6ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที6ดิน อาคาร หรื อห้ องชุดในอาคารชุด
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี Dและตราสารทุน
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สําหรับการป้องกันความเสี6ยงในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)

12,387
5,713
393
7,751
683
34
19 2/
(155)

6 1/
13 2/
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้ องมีการทยอยนับเข้ า
หรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดมิถุนายน 2559

8
9
10

11
12
13
14
15

7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สําหรับการป้องกันความเสี6ยงในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอื6นของการเปลี6ยนแปลงที6เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ (Owner changes)
รายการของบริ ษัทลูกที6ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที6ไม่มีอํานาจควบคุมที6สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การเปลี6ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกันความเสี6ยงในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมที6เกิดจากการเลือกใช้ วิธี Fair value option
รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ

(43)
26,782

155
155
(185) 3/
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื6น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นของบริ ษัทเงินทุนและบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทางตรงและทางอ้
D
อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของ
เจ้ าของของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบุในข้ อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้ างอิงที6นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินอื6น กรณีเป็ นผู้ซื Dออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นของบริ ษัทที6บริ ษัทที6ประกอบธุรกิจเงินร่ วม
ลงทุนเข้ าไปลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ

(226) 4/
(1,214)
-

150 4/

-
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สนับสนุน ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
D
ละบริ ษัทนันD
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุนที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
D
ละบริ ษัทนันD
28 รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที6เหลือ ในกรณีที6เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสาร
ทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจํานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
(1,625)
31 รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
25,312
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1): รายการที8สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน
32 เงินที6ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื Dอคืน
33 ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
34 เงินที6ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี Dสามัญ และเจ้ าหนี Dด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง6 รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 62
35 ส่วนเกิน (ตํ6ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 32 ถึง 34 ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
36 รายการของบริ ษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที6ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันD
-
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37
38
39
40
41
42

43

ที6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 61
การถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงิน
หรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื6น ทังทางตรง
D
และทางอ้ อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่
ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบุในข้ อ 39 และ 40
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที6นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื6น
หรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น กรณีเป็ นผู้ซื Dออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี Dหรื อตราสารทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสี6ยงด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที6
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD

-

-
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44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที6
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD
45 รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 2 ในส่วนที6เหลือ ในกรณีที6เงินกองทุนชันที
D 6 2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็ม
จํานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน
48 รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
49 รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน. ที8 2: รายการที8สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ที8 2
50 เงินที6ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื Dอคืน
51 ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
52 เงินที6ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี Dสามัญ
53 ส่วนเกิน (ตํ6ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 50 ถึง 52 ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
54 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
D
(General provision)
55 เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)

25,312
9,170 5/
602
-

(5,100) 5/

23

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้ องมีการทยอยนับเข้ า
หรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดมิถุนายน 2559

56 รายการของบริ ษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที6ไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันD
ที6 2 ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
57 รวมเงินกองทุนชัน. ที8 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ที8 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
58 การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 62
59 การถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน
60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื6น ทังทางตรงและ
D
ทางอ้ อม
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น
นอกจากที6ระบุในข้ อ 59 และ 60
62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที6นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
อื6น กรณีเป็ นผู้ซื Dออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี Dหรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขาย
ข้ อตกลงรับประกันความเสี6ยงด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที6

9,772
-

-
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ
ที8จะต้ องมีการทยอยนับเข้ า
หรื อทยอยหักเงินกองทุน
ในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจํางวดมิถุนายน 2559

64
65
66
67
68

กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัท
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุนที6
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD
รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 2
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง. สิน. (TC = T1+T2)

9,772
35,084

1/

ส่วนที6เหลือจากการทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ของกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี D จํานวน 6 ล้ านบาท
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตังแต่
D วนั ที6 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
ส่วนที6เหลือจากการทยอยนับเข้ า CET1 ในปี 2559 จํานวน 13 ล้ านบาท
3/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที6 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื6 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
4/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที6ทยอยหัก CET 1 ในปี 2559 จํานวน 226 ล้ านบาท และส่วนที6เหลือจากการทยอยหักนําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสี6ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 150 ล้ านบาท
5/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ที6สามารถนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ในปี 2559 ดังนันD ส่วนที6เหลือที6ต้องทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตอีก 5,100 ล้ านบาท.
2/
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ตารางที8 6 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที8เกี8ยวข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ส่ วนที8 1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที8เผยแพร่ ต่อสาธารณะ กับภายใต้ หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน *
หน่ วย : ล้ านบาท

รายการที8เกี8ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจํางวด มิถุนายน 2559

สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
7. เงินให้ สนิ เชื6อแก่ลกู หนี Dและดอกเบี Dยค้ างรับสุทธิ
7.1 เงินให้ สนิ เชื6อแก่ลกู หนี D
7.2 ดอกเบี Dยค้ างรับ
รวมเงินให้ สนิ เชื6อแก่ลกู หนี Dและดอกเบี Dยค้ างรับ
7.3 หัก รายได้ รอตัดบัญชี

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินที8เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
(ข)

1,746
6,720
23,843
55,181
-

1,746
6,720
23,843
55,181
-

207,286
589
207,875
(5,405)

207,286
589
207,875
(5,405)

การอ้ างอิง
(ค)
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8.
9.
10.
11.

12.
13.

7.4 หัก ค่าเผื6อหนี Dสงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผื6อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี D
รวมเงินให้ สนิ เชื6อแก่ลกู หนี Dและดอกเบี Dยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื6นสุทธิ
11.1 ส่วนที6หกั ออกจาก CET1 capital
11.2 ส่วนที6คํานวณสินทรัพย์เสีย6 งด้ านเครดิต
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื6นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

หนีส. นิ
14. เงินรับฝาก
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
16. หนี Dสินจ่ายคืนเมื6อทวงถาม

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินที8เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
(8,107)
(58)
194,305
47
1,391
2,524
376
226
150
1,214
6,877
294,224
166,310
21,590
571

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
(8,107)
A 1/
(58)
194,305
47
1,391
2,524
376
226
B 2/
150
1,214
C
6,877
294,224
166,310
21,590
571
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17. หนี Dสินทางการเงินที6กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
18. หนี Dสินตราสารอนุพนั ธ์
19. ตราสารหนี Dที6ออกและเงินกู้ยืม
19.1 ตราสารหนี Dที6ออก
19.2 เงินกู้ยมื
20. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
21. ประมาณการหนี Dสิน
22. หนี Dสินอื6น
รวมหนีส. ิน
23. ส่ วนของเจ้ าของ
23.1 ทุนเรื อนหุ้น
23.1.1 ทุนจดทะเบียน
23.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ
23.1.1.2 หุ้นสามัญ
23.1.2 ทุนที6ออกและชําระแล้ ว
23.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินที8เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
18,874
21,354

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
18,874
21,354

9,495
19,542
47
1,640
7,724
267,147

9,495
19,542
47
1,640
7,724
267,147

12,387

12,387

-

-

D 3/
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23.2
23.3
23.4
23.5

23.1.2.2 หุ้นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้น
ส่วนเกิน (ตํา6 กว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื Dอคืน - หุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื6นของส่วนของเจ้ าของ
23.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
23.5.1.1 ส่วนที6นบั เข้ า CET1
23.5.1.2 อื6นๆ
23.5.2 ส่วนเกิน (ตํา6 กว่า) ทุนจากการเปลีย6 นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
23.5.2.1 ตราสารหนี D
23.5.2.1.1 ส่วนที6นบั เข้ า CET1
23.5.2.1.2 อื6นๆ
23.5.2.2 ตราสารทุน
23.5.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23.5.4 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
23.5.4.1 ส่วนที6นบั เข้ า CET1

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินที8เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
12,387
5,713
754
683
71
40
14
8
6
26
(185)
32
19

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
12,387
E
5,713
F
754
683
71
40
14
8
6
26
(185)
32
19

G 4/

H 5/
H 5/
I 6/
J 7/
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23.5.4.2 อื6นๆ
23.5.5 ส่วนเกิน (ตํา6 กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสีย6 งสําหรับการป้องกัน
ความเสีย6 งในกระแสเงินสด (ส่วนที6มีประสิทธิผล)
23.5.6 ส่วนเกิน (ตํา6 กว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารป้องกันความเสีย6 งสําหรับการป้องกัน
ความเสีย6 งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม6 ีประสิทธิผล)
23.5.7 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื6นในบริ ษัทร่วม
23.6 ส่วนเกินจากการเปลีย6 นแปลงส่วนได้ เสียของธนาคารในบริ ษัทย่อย
23.7 กําไร (ขาดทุน) สะสม
23.7.1 จัดสรรแล้ ว
23.7.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
23.7.1.2 อื6น ๆ
23.7.2 ยังไม่ได้ จดั สรร
23.7.2.1 ส่วนที6นบั เข้ า CET 1
23.7.2.2 รอจัดสรร
23.7.2.3 กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
23.8 หัก หุ้นทุนซื Dอคืน - หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินที8เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
13
(155)

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับ การอ้ างอิง
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
13
(155)
K

-

-

(43)

(43)

393
-

393
-

M

7,751
23
367
-

7,751
23
367
-

N

L
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23.9 หัก หุ้นทุนซื Dอคืน - หุ้นสามัญ
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
23.10 ส่วนได้ เสียที6ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ินและส่ วนของเจ้ าของ

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินที8เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
27,077
27,077
294,224

จํานวนที8เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
(ข)

การอ้ างอิง
(ค)

27,077
27,077
294,224

*

รายการงบแสดงฐานะการเงินที6เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ และงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ไม่มีความแตกต่าง
เงินสํารองค่าเผื6อหนี Dสงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชันลู
D กหนี D ตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
2/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น สิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ ทยอยหักออกปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
3/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว ที6มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังนันD จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของฐานที6ใช้ ในการทยอยลดนับและ
ในปี ถัดไปจะต้ องทยอยลดลงปี ละ 10%
4/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที6ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารแห่งประเทศไทย
5/
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี Dทีท6 ยอยนับเข้ าปี ละ 20% ในระหว่างช่วงปี 2557 – 2561
6/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที6 19 (ปรับปรุง 2558) เรื6 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7/
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตังแต่
D วนั ที6 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
1/
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ส่ วนที8 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที8เกี8ยวข้ องกับเงินกองทุน

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

หน่ วย : ล้ านบาท
องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที8สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื Dอคืน
12,387
ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํ6ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)
5,713
ทุนสํารองตามกฎหมาย
393
เงินสํารองที6ได้ จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื6อสิ Dนงวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7,751
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6นสะสม
7.1 การเปลีย6 นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที6ดิน อาคาร หรื อห้ องชุดในอาคารชุด
683
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี Dและตราสารทุน
34
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
19
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย6 งในกระแสเงินสด
(155)
(Cash flow hedge reserve)

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)
E
F
M
N
G 4/
H 5/
J 7/
K
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รายการ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย6 งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอื6นของการเปลีย6 นแปลงที6เกิดจากผู้เป็ นเจ้ าของ (Owner changes)
รายการของบริษัทลูกที6ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที6ไม่มีอาํ นาจควบคุมที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การเปลีย6 นแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย6 งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมที6เกิดจากการเลือกใช้ วธิ ี Fair value option
รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื6น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

(43)
-

L

26,782
155
155

K

(185)
(226)
(1,214)

I 6/
B 2/
C
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รายการ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที6ทาํ ธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจี6 ะซื Dอหุ้นของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทางตรงและทางอ้
D
อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจี6 ะซื Dอหุ้นที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบัน
การเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบุในข้ อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้ างอิงที6นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นส่วนของเจ้ าของของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น
กรณีเป็ นผู้ซื Dออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจี6 ะซื Dอหุ้นของบริษัทที6บริ ษัทที6ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้ าไปลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจี6 ะซื Dอหุ้นของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
D
ละบริ ษัทนันD
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจี6 ะซื Dอหุ้นของบริษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของแต่
D
ละบริ ษัทนันD
รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที6เหลือ ในกรณีที6เงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินมี

องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

-
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รายการ

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

จํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจํานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
(1,625)
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
25,312
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที8สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินที6ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื Dอคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินที6ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้ าหนี Dสามัญ และเจ้ าหนี Dด้ อยสิทธิทกุ ประเภท
ซึง6 รวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 62
ส่วนเกิน (ตํ6ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 32 ถึง 34 ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที6ไม่มีอาํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ น
ตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
เงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 61
การถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที6ทาํ ธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื6น ทังทางตรงและทางอ้
D
อม
-
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รายการ

41

องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
-

45
46

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
อื6นนอกจากที6ระบุในข้ อ 39 และ 40
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที6นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ที6เป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินอื6น กรณีเป็ นผู้ซื Dออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี Dหรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลง
รับประกันความเสีย6 งด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 1 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD
รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันที
D 6 2 ในส่วนที6เหลือ ในกรณีทเี6 งินกองทุนชันที
D 6 2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจํานวน
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รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน

-

48

รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 ที8เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)

-

49

รวมเงินกองทุนชัน. ที8 1 (T1 = CET1+AT1)

50

เงินกองทุนชัน. ที8 2: รายการที8สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน. ที8 2
เงินที6ได้ รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื Dอคืน

42

43
44

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

-

-

25,312
-
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51
52
53
54
55
56
57

ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Dอหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินที6ได้ รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี Dที6มีสทิ ธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้ าหนี Dสามัญ
ส่วนเกิน (ตํ6ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้ อ 50 ถึง 52 ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รับ
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
D
(General provision)
เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที6ไม่มีอาํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกที6สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของ
กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล

องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
9,170
602
-

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)
D 3/
A 1/

9,772

เงินกองทุนชัน. ที8 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
58
59
60
61
62

การซื Dอคืนตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 62
การถือตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ไขว้ กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษัทที6ทาํ ธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื6น ทังทางตรงและทางอ้
D
อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น นอกจากที6ระบุใน
ข้ อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้ างอิงที6นบั เข้ าเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของสถาบันการเงินอื6นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื6น กรณีเป็ น

-
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63
64
65
66
67
68

ผู้ซื Dออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารหนี Dหรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขายข้ อตกลงรับประกันความเสีย6 ง
ด้ านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที6นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ของบริ ษัทที6ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที6กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
D
ษัทนันD
รายการอื6นตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน. ที8 2
รวมเงินกองทุนชัน. ที8 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง. สิน. (TC = T1+T2)

องค์ ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที8รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

แหล่ งที8มาของการอ้ างอิง
ในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์ การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

9,772
35,084

1/

เงินสํารองค่าเผื6อหนี Dสงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชันลู
D กหนี D ตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับเงินสํารองสินทรัพย์จดั ชันปกติ
D
(General provision) จะนับเป็ นเงินกองทุนชันที
D 6 2 ได้ จํานวน 602 ล้ านบาท แต่ไม่เกินร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี6ยงด้ านเครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที6ทยอยหัก CET 1 ในปี 2559 จํานวน 226 ล้ านบาท และส่วนที6เหลือจากการทยอยหักนําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสี6ยงด้ านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 150 ล้ านบาท
3/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาวที6มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll จํานวน 4,070 ล้ านบาท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว จํานวน 6,000 ล้ านบาท ที6มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III จะสามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันD 2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของฐานที6ใช้ ใน
การทยอยลดนับ และในปี ถัดไปจะต้ องทยอยลดลงปี ละ 10%
4/
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพาะรายการที6ได้ รับอนุมตั จิ ากธนาคารแห่งประเทศไทย
5/
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารทุน จํานวน 26 ล้ านบาท และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขายของตราสารหนี Dที6ทยอยนับเข้ าเป็ น CET 1 ในปี 2559 จํานวน 8 ล้ านบาท และส่วนที6เหลือจากการทยอยนับเข้ า จํานวน 6 ล้ านบาท
6/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หล้ งออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที6 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื6 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7/
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ที6ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตังแต่
D วนั ที6 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
2/
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