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1. บทนา
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำม BASEL ประกอบด้ วย 3 หลักกำร คือ
 หลักการที่ 1 การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า (Pillar 1: Minimum Capital Requirement)
หลักกำรที่ 1: กำหนดให้ ธนำคำรพำณิชย์ต้องดำรงเงินกองทุนไม่ต่ำกว่ำระดับที่กำหนด เพื่อรองรับควำม
เสี่ยง 3 ประเภท คือ ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั กิ ำร
 หลักการที่ 2 การกากับดูแลโดยทางการ (Pillar 2: Supervisory Review Process)
หลักกำรที่ 2: กำหนดให้ ธนำคำรพำณิชย์มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ดีและมีกระบวนกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญ ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงที่ไม่ได้ กล่ำวถึงใน
หลักกำรที่ 1
 หลักการที่ 3 การใช้ กลไกตลาดการกากับดูแล (Pillar 3: Market Discipline)
หลักกำรที่ 3: กำหนดให้ ธนำคำรพำณิชย์ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทรำบ และ
ข้ อมูล สำมำรถเข้ ำถึงได้ โดยง่ำย
สำหรับกำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำม Pillar 3 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ ธนำคำร
พำณิชย์เปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับกำรดำรงเงินกองทุน กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและข้ อมูลสำคัญๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับควำมเสี่ยงของธนำคำรให้ บคุ คลภำยนอกทรำบ ในรูปแบบรำยงำน Pillar 3 โดยกำหนดควำมถี่
ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรำยครึ่งปี และรำยปี คือ ข้ อมูล ณ สิ ้นงวด 30 มิถนุ ำยน และ 31 ธันวำคม ซึ่งธนำคำร
พำณิชย์จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตำมเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนดภำยในระยะเวลำ 4 เดือนหลังจำกวันสิ ้นงวด
ธนำคำร ซีไ อเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) จึง ได้ จัดทำรำยงำน Pillar 3 ฉบับนี ข้ ึน้ มำเพื่ อให้
บุคคลภำยนอกหรื อผู้เกี่ยวข้ องสำมำรถใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรประเมินควำมเข้ มแข็งของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำร
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2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of application)
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนตำม Pillar 3 นี ้ จะเปิ ดเผยข้ อมูลทังในระดั
้
บเฉพำะ
ธนำคำร (Solo basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation) ซึ่งได้ รวมข้ อมูล
ของบริษัทย่อยของธนำคำร อันประกอบด้ วย
ชื่อ
1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
2. บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
3. บริษทั ซีที คอลล์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ให้ เช่ำ /เช่ำซื ้อรถยนต์
ให้ เช่ำซื ้อและจำหน่ำยรถจักรยำนยนต์
ติดตำมหนี ้

สัดส่ วนการถือ
หุ้นของธนาคาร
99.99%
99.99%
99.99%

3. เงินกองทุน
3.1 โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital structure)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เงินกองทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มี
จำนวนทังสิ
้ ้น 43,597 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบด้ วยเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ (CET1) จำนวน
30,913 ล้ ำนบำท เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จำนวน 30,913 ล้ ำนบำท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จำนวน 12,684 ล้ ำน
บำท ในส่วนของธนำคำร มีเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ (CET1) จำนวน 29,732 ล้ ำนบำท
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 จำนวน 29,732 ล้ ำนบำท และเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 จำนวน 12,845 ล้ ำนบำท รวมเป็ น
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น 42,577 ล้ ำนบำท
องค์ประกอบเงินกองทุน ของธนำคำรและกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน ประกอบด้ วย
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ ประกอบด้ วย






หุ้นสำมัญชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ
o ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
o กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน
o ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
2

o ขำดทุนจำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมของตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับธุรกรรมป้องกันควำม
เสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
o สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
o ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ประกอบด้ วย
 เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(กำหนดให้ นับเข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้ ำนเครดิต)
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำว จำนวน 3,000 ล้ ำนบำท ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตำมเกณฑ์ Basel III
ซึ่งเป็ นตรำสำรทำงกำรเงินที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุญำตให้ นบั เป็ นเงินกองทุนได้ แต่
จะต้ องไม่เ กิ นเพดำน (Cap) ของฐำนที่ใช้ คำนวณทยอยลดนับ ส ำหรับปี 2560 ธนำคำร
สำมำรถนับตรำสำรดังกล่ำวเป็ นเงินกองทุนได้ ไม่เกิน 50% ของฐำนที่ใช้ ในกำรทยอยลดนับ
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำว จำนวน 400 ล้ ำนเหรี ยญริ งกิตมำเลเซีย ตำมโครงกำรหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขำยให้ กบั ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้ รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหนังสือ ที่ ฝกก.(02)
453/2557 ให้ สำมำรถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่ำวเข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจำนวน
 หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำว จำนวน 570 ล้ ำนเหรี ยญริ งกิตมำเลเซีย ตำมโครงกำรหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 เพื่อขำยให้ กบั ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำม
เกณฑ์ Basel III ซึ่งได้ รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหนังสือที่ ฝกก.(02)
414/2559 ให้ สำมำรถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดงั กล่ำวเข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ เต็มจำนวน
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ตารางที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุน

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ (CET1)
1.1.1 ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื ้อคืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสำรองตำมกฎหมำย
1.1.4 กำไร (ขำดทุน) สะสมคงเหลือจำกกำรจัดสรร
1.1.5 รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ ำของ
1.1.5.1 กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
1.1.5.2 รำยกำรอืน่ ของกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดจำก
ผู้เป็ นเจ้ ำของ
1.1.6 รำยกำรปรับต่ำงๆ ที่ไม่อนุญำตให้ มีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ของเงินกองทุน 1/
1.1.7 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
1.1.7.1 รำยกำรหักเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ 2/
1.1.7.2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำร
ทำงกำรเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่1
ทีเ่ ป็ นตรำสำรทำงกำรเงินมีจำนวนไม่เพียงพอให้ หกั
จนครบเต็มจำนวน
1.2 เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1)
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินที่ได้ รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิ ด้อยกว่ำ
ผู้ฝำกเงินและเจ้ ำหนี ้สำมัญ
2.2 เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
3. เงินกองทุนทัง้ สิน้ ตามกฎหมาย
1/
2/

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2560
2559
30,913 25,309
30,913 25,309
15,140 12,387
8,465
5,713
398
398
7,156
7,863
1,492
1,294
1,535
1,337
(43)
(43)

หน่วย : ล้ ำนบำท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2560
2559
29,732 24,109
29,732 24,109
15,140 12,387
8,465
5,713
398
398
5,675
7,013
1,535
1,337
1,535
1,337
-

20

93

20

93

(1,758)
(1,758)
-

(2,439)
(2,439)
-

(1,501)
(1,501)
-

(2,832)
(2,832)
-

12,684
12,086

12,730
12,086

12,845
12,086

12,885
12,086

598
43,597

644
38,039

759
42,577

799
36,994

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงำน และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทยอยลดนับในอัตรำปี ละ 20% ในระหว่ำงช่วงปี 2557 – 2561
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3.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
ธนำคำรมี กำรคำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำม
หลักเกณฑ์ Basel 3 ที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Risk) ควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด (Market Risk)
และควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั กิ ำร (Operational Risk) ซึ่งธนำคำรได้ มีกำรกำหนดวิธีกำรดำรงเงินกองทุนรองรับ
ควำมเสี่ยงในแต่ละด้ ำนของธนำคำรและกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินดังนี ้
ประเภทความเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิกำร

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

ทังนี
้ ้ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) อยู่ระหว่ำงทบทวนหรื อออกหลักเกณฑ์
กำรคำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงทัง้ 3 ประเภทดังกล่ำวข้ ำงต้ นใหม่ทงั ้ หมด
โดยธนำคำรได้ ร่วมมืออย่ำงใกล้ ชิดกับธนำคำรแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยในกำรเตรี ยมรับมือ
และกำรเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะนำมำบังคับใช้ ในอนำคต
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ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี่ยง

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
สาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต
1. ลูกหนี ้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ
1.1 ลูกหนี ้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้ำหนักควำมเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้ภำครัฐบำล
1.2 ลูกหนี ้สถำบันกำรเงิน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กำร
ของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้ำหนักควำมเสีย่ ง
เหมือนกับลูกหนี ้สถำบันกำรเงิน และบริ ษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น ้ำหนักควำมเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี ้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี ้รำยย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลูกหนี ้ด้ อยคุณภำพ
สาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด
1. ควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำดอกเบี ้ย
2. ควำมเสีย่ งด้ ำนรำคำตรำสำรทุน
3. ควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
4. ควำมเสีย่ งด้ ำนรำคำสินค้ ำโภคภัณฑ์
สาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าที่ต้องดารง 1/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม 2/
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิ่มทัง้ สิน้
รวมมูลค่ าสินทรัพย์ เสี่ยงทัง้ สิน้
1/
2/

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2560
2559
14,720 15,341
14,222 14,709
8
11

หน่วย : ล้ ำนบำท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2560
2559
15,137 15,762
14,642 15,132
8
11

644

797

642

796

7,930

8,515

9,912

10,361

3,419
1,714
507
498
3,410
3,010
400
1,790
19,920
2,929
22,849
234,348

3,241
1,615
530
632
2,997
2,747
250
1,712
20,050
1,474
21,524
235,887

1,774
1,714
592
495
3,410
3,010
400
1,456
20,003
2,942
22,945
235,334

1,734
1,614
616
630
2,997
2,747
250
1,419
20,178
1,484
21,662
237,391

อัตรำส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงขันต
้ ่ำเท่ำกับร้ อยละ 8.50
อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ภำยใต้ หลักเกณฑ์ Basel III ตำมประกำศ ธปท. ที่ สนส.12/2555 ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ ธนำคำร
พำณิชย์ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตังแต่
้ 1 มกรำคม 2559 – 1 มกรำคม 2562
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ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2560 กลุ่ม ธุ รกิ จ ทำงกำรเงิ นมี อัตรำส่วนเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของ
เจ้ ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) อัตรำส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 Ratio) และ
อัตรำส่วนเงินกองทุนทังสิ
้ ้น (Total Capital Ratio) อยู่ที่ระดับร้ อยละ 13.2 ร้ อยละ 13.2 และร้ อยละ 18.6
ตำมลำดับ ในขณะที่ระดับธนำคำร อยู่ที่ระดับร้ อยละ 12.6 ร้ อยละ 12.6 และร้ อยละ 18.1 ตำมลำดับ โดย
อัตรำส่วนดังกล่ำวสูงกว่ำอัตรำส่วนเงินกองทุนขันต
้ ่ำและเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital Buffer) ที่ทำงธนำคำร
แห่งประเทศไทยได้ กำหนดไว้ ที่ระดับร้ อยละ 5.75 ร้ อยละ 7.25 และร้ อยละ 9.75 ตำมลำดับ
ตารางที่ 3 อัตราส่ วนการดารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

สาหรับงวดสิน้ สุดวันที่
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง
เงินกองทุนทังสิ
้ ้น ต่อ สินทรัพย์เสีย่ ง

หน่วย : ร้ อยละ
รวมกลุ่ม
เฉพาะธนาคาร เกณฑ์ เงินกองทุน
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. ขัน้ ต่า ขัน้ ต่าและ
เงินกองทุน
2560
2559
2560
2559 ของ
1/
ธปท. ส่ วนเพิ่ม 2/
13.19 10.73 12.63 10.16
4.50
5.75
13.19 10.73 12.63 10.16
6.00
7.25
18.60 16.13 18.09 15.58
8.50
9.75

1/ อัตรำส่วนกำรดำรงเงินกองทุนขันต
้ ่ำ ตำมประกำศ ธปท. ที่ สนส.12/2555
2/ อัตรำส่วนกำรดำรงเงินกองทุนขันต
้ ่ำและอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital buffer) ตำมประกำศ ธปท.ที สนส. 12/2555 ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ ธนำคำร
พำณิชย์ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้ อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที่ 4 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ ่ สี าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ

1
2
3
4

5
6

7
8

รายละเอียด
ผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหำชน)
รุ่นหรื อหมำยเลขของผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน
TH0041032B06
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน (เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ /
เงินกองทุนชันที
้ ่2
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน / เงินกองทุนชันที
้ ่ 2)
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตำมเกณฑ์ Basel III
ยกเว้ นเรื่ อง loss absorption at the
point of non-viability
กรณีที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ Basel III ให้ ระบุคณ
ุ สมบัติดงั กล่ำว
ต้ องทยอยลดนับหรื อนับได้ เต็มจำนวน
ทยอยลดนับได้ ตลอดอำยุห้ นุ กู้ และ
ต้ องทยอย (Amortised) ลดนับร้ อย
ละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ำยก่อนสิ ้นสุดอำยุ
สัญญำ
จัดอยูใ่ นระดับธนำคำร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับธนำคำร
ระดับธนำคำร
จำนวนที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร
3,000 ล้ ำนบำท
(หน่วย : ล้ ำนบำท)

รายละเอียด
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหำชน)
MYBPN1400414

รายละเอียด
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหำชน)
MYBPN1600096

เงินกองทุนชันที
้ ่2

เงินกองทุนชันที
้ ่2

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตำมเกณฑ์
Basel III

มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตำมเกณฑ์
Basel III

นับได้ เต็มจำนวนตลอดอำยุห้ นุ กู้
และต้ องทยอย (Amortised) ลดนับ
ร้ อยละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ำยก่อนสิ ้นสุด
อำยุสญ
ั ญำ
ระดับธนำคำร
4,070 ล้ ำนบำท

นับได้ เต็มจำนวนตลอดอำยุห้ นุ กู้
และต้ องทยอย (Amortised) ลดนับ
ร้ อยละ 20 ใน 5 ปี สุดท้ ำยก่อนสิ ้นสุด
อำยุสญ
ั ญำ
ระดับธนำคำร
5,016 ล้ ำนบำท
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หัวข้ อ
9 มูลค่ำที่ตรำไว้ ของตรำสำรทำงกำรเงิน (Par value) (หน่วย)
10 กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี

รายละเอียด
100 เหรี ยญริ งกิตมำเลเซีย : หน่วย
หนี ้สินที่วดั มูลค่ำด้ วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
7 กรกฎำคม 2557
มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

รายละเอียด
100 เหรี ยญริ งกิตมำเลเซีย : หน่วย
หนี ้สินที่วดั มูลค่ำด้ วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
11 กรกฎำคม 2559
มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

9 พฤศจิกำยน 2565
5 กรกฎำคม 2567
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด
หลังจำกวันครบรอบ 5 ปี
หลังจำกวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบเป็ น
โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำรแห่ง
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก่อน
ประเทศไทยก่อน
วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน วันที่มีภำระผูกพันในกำรไถ่ถอนและจำนวนเงินในกำรไถ่ถอน วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ
วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ
9 พฤศจิกำยน 2560 / มูลค่ำไถ่ถอน 8 กรกฎำคม 2562 /มูลค่ำไถ่ถอน
จำนวน 3,000 ล้ ำนบำท
จำนวน 400 ล้ ำนเหรี ยญริ งกิต
มำเลเซีย
วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอนในภำยหลัง (ถ้ ำมี)
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ ใด
ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตรำคงที่ (Fixed rate)
อัตรำคงที่ (Fixed rate)
อัตรำผลตอบแทนและดัชนีอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
อัตรำดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี
ชำระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน
ตลอดอำยุห้ นุ กู้

10 กรกฎำคม 2569
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด
หลังจำกวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก่อน
วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ
10 กรกฎำคม 2564 /มูลค่ำไถ่ถอน
จำนวน 570 ล้ ำนเหรี ยญริ งกิต
มำเลเซีย
-

11 วันที่ออกตรำสำรทำงกำรเงิน (Original date)
12 ตรำสำรทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืนหรื อมีกำรกำหนด
ระยะเวลำกำรชำระคืน
13 วันครบกำหนด (Original maturity date)
14 ผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงินสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรทำงกำรเงินก่อนได้ รับกำร
อนุมตั ิจำกผู้กำกับดูแลหรื อไม่

15

16
17
18

รายละเอียด
1,000 บำท : หน่วย
หนี ้สินที่วดั มูลค่ำด้ วย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
9 พฤศจิกำยน 2555
มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

อัตรำคงที่ (Fixed rate)
อัตรำดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 5.35 ต่อปี
ตลอดอำยุห้ นุ กู้
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รายละเอียด

รายละเอียด
ชำระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน

19 มี dividend stopper หรื อไม่
ไม่มี dividend stopper
ไม่มี dividend stopper
20 ธนำคำร/กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินมีอำนำจเต็มที่ในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบี ้ย
ธนำคำรต้ องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ได้ รับ ธนำคำรต้ องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ได้ รับ
หรื อผลตอบแทนอื่นใดได้ เองทังหมด
้
หรื อบำงส่วน หรื อตำมคำสัง่ ที่ได้ รับ
21 มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ ธนำคำรพำณิชย์ไถ่ถอนก่อนกำหนดหรือไม่ เช่น มี
ไม่มีเงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำผล ไม่มีเงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำผล
เงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำผลตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะขันบั
้ นได (step up)
ตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะ
ตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะ
ขันบั
้ นได (No step-up)
ขันบั
้ นได (No step-up)
22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
23 สำมำรถแปลงสภำพได้ หรื อไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
24 กรณีที่สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ ระบุเงื่อนไขในกำรแปลงสภำพทีธ่ นำคำร /
กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินนันก
้ ำหนดไว้ (Conversion trigger)
25 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ เป็ นกำรแปลงสภำพทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วน
26 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ ระบุอตั รำกำรแปลงสภำพ (Conversion rate)
27 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ ระบุประเภทตรำสำรทำงกำรเงินทีม่ ีกำรแปลง
สภำพไป
28 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ ระบุผ้ อู อกตรำสำรทำงกำรเงินที่มกี ำรแปลง
สภำพไป
29 คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ
ไม่มีคณ
ุ สมบัตใิ นกำรลดมูลค่ำ
มีคณ
ุ สมบัตใิ นกำรลดมูลค่ำ
30 กรณีมีกำรลดมูลค่ำ ให้ ระบุกำรลดมูลค่ำที่ธนำคำร/กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินนัน้
เหตุกำรณ์ที่จะทำให้ เกิดกำรลดมูลค่ำ
กำหนดไว้
มีดงั ต่อไปนี ้
1) ธนำคำรมีผลกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่

รายละเอียด
ชำระดอกเบี ้ยทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนำคำรต้ องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ได้ รับ
ไม่มีเงื่อนไขในกำรกำหนดอัตรำผล
ตอบแทนให้ สงู ขึ ้นในลักษณะ
ขันบั
้ นได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
มีคณ
ุ สมบัตใิ นกำรลดมูลค่ำ
เหตุกำรณ์ที่จะทำให้ เกิดกำรลดมูลค่ำ
มีดงั ต่อไปนี ้
1) ธนำคำรมีผลกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่
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หัวข้ อ

31 กรณีมีกำรลดมูลค่ำ เป็ นกำรลดมูลค่ำทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วน
32 กรณีมีกำรลดมูลค่ำ เป็ นกำรลดมูลค่ำถำวรหรื อชัว่ ครำว
33 หำกเป็ นกำรลดมูลค่ำชัว่ ครำว ให้ อธิบำยกระบวนกำรในกำรลดดังกล่ำว
34 สถำนะของลำดับกำรด้ อยสิทธิในกรณีที่มีกำรชำระบัญชี (ให้ ระบุประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงินที่ด้อยสิทธิกว่ำ)

รายละเอียด

รายละเอียด
สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ เช่น
มีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ำยคืนผู้ฝำก
เงินและเจ้ ำหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนำคำรลดลงถึงระดับที่จะกระทบ
ต่อผู้ฝำกเงินและเจ้ ำหนี ้ หรื อ
ธนำคำรไม่สำมำรถเพิม่ ทุนได้ ด้วย
ตัวเอง เป็ นต้ น และ
2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงำนของทำงรำชกำรที่มี
อำนำจอื่นใดตัดสินใจจะเข้ ำ
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร เช่น
กำรให้ เงินทุนสนับสนุนแก่ธนำคำร
และหน่วยงำนดังกล่ำวได้ แจ้ งให้
ธนำคำรทรำบถึงกำรตัดสินใจนัน้
อำจจะลดมูลค่ำเต็มจำนวนหรื อ
บำงส่วน
เป็ นกำรลดมูลค่ำถำวร (Permanent)
ตรำสำรที่มีสทิ ธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงิน
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็ นตรำสำรทุนของ
เจ้ ำหนี ้สำมัญและเจ้ ำหนี ้ด้ อยสิทธิทกุ ธนำคำร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ประเภท / หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (ถ้ ำมี) / ผู้ถือตรำสำรทำงกำรเงินที่

รายละเอียด
สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ เช่น
มีสนิ ทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ำยคืนผู้ฝำก
เงินและเจ้ ำหนี ้ หรื อ เงินกองทุนของ
ธนำคำรลดลงถึงระดับที่จะกระทบ
ต่อผู้ฝำกเงินและเจ้ ำหนี ้ หรื อ
ธนำคำรไม่สำมำรถเพิม่ ทุนได้ ด้วย
ตัวเอง เป็ นต้ น และ
2) ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/
หรื อ หน่วยงำนของทำงรำชกำรที่มี
อำนำจอื่นใดตัดสินใจจะเข้ ำ
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร เช่น
กำรให้ เงินทุนสนับสนุนแก่ธนำคำร
และหน่วยงำนดังกล่ำวได้ แจ้ งให้
ธนำคำรทรำบถึงกำรตัดสินใจนัน้
อำจจะลดมูลค่ำเต็มจำนวนหรื อ
บำงส่วน
เป็ นกำรลดมูลค่ำถำวร (Permanent)
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็ นตรำสำรทุนของ
ธนำคำร (รวมถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
(ถ้ ำมี) / ผู้ถือตรำสำรทำงกำรเงินที่
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รายละเอียด
เงินปั นผลและ/หรื อหุ้นสำมัญ

รายละเอียด
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 / ผู้ถือตรำ
สำรใด ๆ ซึง่ สิทธิตำมข้ อกำหนดสิทธิ
ของผู้ถือตรำสำรนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมำยถูกกำหนดให้ ด้อยกว่ำหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในกำรได้ รับชำระเงิน
ดังกล่ำวจะทัดเทียมกันตำมสัดส่วน
(pari passu) ระหว่ำงหุ้นกู้ด้วย
กันเอง และกับตรำสำรทำงกำรเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนำคำร ทังในปั
้ จจุบนั
และในอนำคต

รายละเอียด
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 / ผู้ถือตรำ
สำรใด ๆ ซึง่ สิทธิตำมข้ อกำหนดสิทธิ
ของผู้ถือตรำสำรนันหรื
้ อโดยผลของ
กฎหมำยถูกกำหนดให้ ด้อยกว่ำหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ สิทธิในกำรได้ รับชำระเงิน
ดังกล่ำวจะทัดเทียมกันตำมสัดส่วน
(pari passu) ระหว่ำงหุ้นกู้ด้วย
กันเอง และกับตรำสำรทำงกำรเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ที่ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนของธนำคำร ทังในปั
้ จจุบนั
และในอนำคต
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ตารางที่ 5 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์
Basel III (Transitional period)
เฉพาะธนาคาร

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดมิถุนายน 2560

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 :
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ (CET1)
1.1 รำยกำรที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
1.2 ปรับ รำยกำรปรับจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของตำม
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
1.3 หัก รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของสุทธิ
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รำยกำรที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน
1.5 หัก รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รำยกำรที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
1.7 หัก รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ (เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2)

หน่วย : ล้ ำนบำท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการที่จะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือ
ทยอยหักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

31,213 1/
20 3/

(6) 2/

(1,501)4/
29,732

(80) 4/

29,732
12,8455/

(3,000) 5/

12,845
42,577

1/

CET 1 capital ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจำก CET 1 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 26,847 ล้ ำนบำท รวม CET 1 ในระหว่ำงงวดก่อนวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 โดยธนำคำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวน 5,505 ล้ ำนบำท ขำดทุนสุทธิงวดครึ่งปี หลัง (ก.ค.-ธ.ค. 2559) จำนวน (1,338) ล้ ำนบำท และรวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ จำนวน 199 ล้ ำนบำท
2/
ส่วนที่เหลือจำกกำรทยอยนับเข้ ำเป็ น CET 1 ของขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี ้ จำนวน (9) ล้ ำนบำท และกำไรจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำร
ดำเนินงำนในต่ำงประเทศ จำนวน 3 ล้ ำนบำท
3/
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
4/
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี จำนวน 1,000 ล้ ำนบำท, ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน จำนวน 183 ล้ ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ทยอยหัก ในปี 2560 จำนวน 318 ล้ ำนบำท และส่วนที่เหลือจำกกำรทยอยหักนำไป รวมคำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงด้ ำนเครดิต ตำมวิธี SA จำนวน 80 ล้ ำนบำท
5/
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมเกณฑ์ Basel III จำนวน 9,086 ล้ ำนบำท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบตำมเกณฑ์
Basel III จำนวน 3,000 ล้ ำนบำท
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รวมกลุ่ม
หน่วย : ล้ ำนบำท
ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรือทยอย
หักเงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดมิถุนายน 2560
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1
2
3
4
5
6
7

8

ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื ้อคืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ (สุทธิ)
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่ได้ จดั สรรจำกกำไรสุทธิเมื่อสิ ้นงวดกำรบัญชี
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
7.1 กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรื อห้ องชุดในอำคำรชุด
7.2 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน
7.3 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
7.4 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
7.5 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รำยกำรอื่นของกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดจำกผู้เป็ นเจ้ ำของ (Owner changes)

15,140
8,465
398
7,156
1,559
(15)
11
(20)

(9) 1/
3 2/

(43)

14

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้ องมีการทยอยนับเข้ าหรือทยอย
หักเงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดมิถุนายน 2560
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รำยกำรของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่สำมำรถนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับธุรกรรมป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กำไร (ขำดทุน) สะสมที่เกิดจำกกำรเลือกใช้ วธิ ี Fair value option
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
ผลขำดทุนสุทธิ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองส่วนขำด (Shortfall of provision)
กำไรจำกกำรทำธุรกรรมกำรแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
กำรถือตรำสำรทุนไขว้ กนั ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กบั บริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน

32,651

20
20
(204) 3/
4/
(322)
(1,232)
-

(80) 4/
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ ำของของสถำบันกำรเงินอื่นหรือกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกที่ระบุในข้ อ 21 และ 22
มูลค่ำของตรำสำรทุนอ้ ำงอิงที่นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจ
ทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินด้ ำนตรำสำรทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทที่บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้ ำไปลงทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
เงินลงทุนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด

-

รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำร
ทำงกำรเงินมีจำนวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจำนวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)

-

-

(1,758)
30,913
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงิน เจ้ ำหนี ้สำมัญ และเจ้ ำหนี ้ด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง่ รวมถึงผู้ถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำมข้ อ 32 ถึง 34 ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินได้ รับ
รำยกำรของบริษัทลูกเฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กำรซื ้อคืนตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ไขว้ กนั ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กบั บริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงิน
หรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของธนำคำรพำณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่น ทังทำงตรงและ
้
ทำงอ้ อม
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกที่ระบุในข้ อ 39 และ 40
มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ ำงอิงที่นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอื่น

-
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

หรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินด้ ำนตรำสำรหนี ้หรื อตรำสำรทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขำยข้ อตกลงรับประกันควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีทเี่ งินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีจำนวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็ม
จำนวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงินและเจ้ ำหนี ้สำมัญ
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำมข้ อ 50 ถึง 52 ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินได้ รับ
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(General provision)

30,913
12,086
598

(3,000) 5/
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55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

เงินสำรองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รำยกำรของบริษัทลูกเฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กำรซื ้อคืนตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ไขว้ กนั ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กบั บริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงิน
และธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่น ทังทำงตรงและ
้
ทำงอ้ อม
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น
นอกจำกที่ระบุในข้ อ 59 และ 60
มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ ำงอิงที่นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
อื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินด้ ำนตรำสำรหนี ้หรื อตรำสำรทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ น
ผู้ขำยข้ อตกลงรับประกันควำมเสีย่ งด้ ำนเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุม่

12,684
-

-
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65
66
67
68

ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ (TC = T1+T2)

12,684
43,597

1/

ส่วนที่เหลือจำกกำรทยอยนับเข้ ำ CET 1 ของขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี ้ จำนวน 9 ล้ ำนบำท
ส่วนที่เหลือจำกกำรทยอยนับเข้ ำ CET 1 ของกำไรจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ จำนวน 3 ล้ ำนบำท
3/
ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
4/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ทยอยหัก CET 1 ในปี 2560 จำนวน 322 ล้ ำนบำท และส่วนที่เหลือจำกกำรทยอยหักนำไปรวมคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ ำนเครดิต ตำมวิธี SA จำนวน 80 ล้ ำนบำท
5/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตำมเกณฑ์ Basel III จำนวน 9,086 ล้ ำนบำท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตำมเกณฑ์ Basel III จำนวน 3,000 ล้ ำนบำท
2/
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ตารางที่ 6 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ กับภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน*
รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดมิถุนายน 2560
สินทรัพย์
1. เงินสด
2. รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
4. เงินลงทุนสุทธิ
5. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
6. เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ ำงรับสุทธิ
6.1 เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
6.2 ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ
6.3 หัก รำยได้ รอตัดบัญชี
6.4 หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
6.5 หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้
รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุทธิ
7. ภำระของลูกค้ ำจำกกำรรับรอง
8. ทรัพย์สนิ รอกำรขำยสุทธิ

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงินที่
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้ ำนบำท
จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
การ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
อ้ างอิง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

1,537
10,988
18,044
51,640
-

1,537
10,988
18,044
51,640
-

208,364
592
208,956
(6,556)
(9,458)
(49)
192,893
81
1,177

208,364
592
208,956
(6,556)
(9,458)
(49)
192,893
81
1,177

A
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน ประจางวดมิถุนายน 2560
9. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ
10. ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
10.1 ส่วนที่นบั เข้ ำ CET 1
10.2 อื่น ๆ
11. สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
12. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ
13. เงินรับฝำก
14. รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
15. หนี ้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
16. หนี ้สินทำงกำรเงินที่กำหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
17. หนี ้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
18. ตรำสำรหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
18.1 ตรำสำรหนี ้ที่ออก
18.2 เงินกู้ยมื รวมดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
19. ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง
20. ประมำณกำรหนี ้สิน
21. หนี ้สินภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงินที่
จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
การ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
อ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
3,629
3,629
402
402
322
322
B
80
80
1,232
1,232
C
6,114
6,114
287,737
287,737
171,186
16,192
438
22,604
16,501

171,186
16,192
438
22,604
16,501

10,681
9,269
81
1,849
-

10,681
9,269
81
1,849
-

D
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22. หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
23. ส่ วนของเจ้ าของ
23.1 ทุนเรื อนหุ้น
23.1.1 ทุนจดทะเบียน
23.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ
23.1.1.2 หุ้นสำมัญ
23.1.2 ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
23.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ
23.1.2.2 หุ้นสำมัญ
23.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
23.3 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) มูลค่ำหุ้น
23.3.1 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) มูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิ
23.3.2 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ
23.4 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ
23.4.1 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
23.4.1.1 ส่วนที่นบั เข้ ำ CET1
23.4.1.2 อื่นๆ
23.4.2 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) ทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำของเงินลงทุน

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงินที่
จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
การ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
อ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
5,937
5,937
254,738
254,738

15,140

15,140

15,140
-

15,140
-

8,465
1,397
1,631
1,559
72
(24)

8,465
1,397
1,631
1,559
72
(24)

E

F

G
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23.4.2.1 ตรำสำรหนี ้
23.4.2.1.1 ส่วนที่นบั เข้ ำ CET1
23.4.2.1.2 อื่นๆ
23.4.2.2 ตรำสำรทุน
23.4.3 กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
23.4.4 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
23.4.4.1 ส่วนที่นบั เข้ ำ CET1
23.4.4.2 อื่นๆ
23.4.5 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) จำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตรำสำรป้องกันควำมเสีย่ งสำหรับกำร
ป้องกันควำมเสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วนที่มีประสิทธิผล)
23.4.6 ส่วนเกิน (ตำ่ กว่ำ) จำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตรำสำรป้องกันควำมเสีย่ งสำหรั บกำร
ป้องกันควำมเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (ส่วนที่มีประสิทธิผล)
23.4.7 ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษัทร่วม
23.5 ส่วนเกินจำกกำรเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียของธนำคำรในบริ ษัทย่อย
23.6 กำไร (ขำดทุน) สะสม
23.6.1 จัดสรรแล้ ว
23.6.1.1 ทุนสำรองตำมกฎหมำย
23.6.1.2 อื่น ๆ
23.6.2 ยังไม่ได้ จดั สรร

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงินที่
จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
การ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
อ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(43)
(43)
(34)
(34)
H
(9)
(9)
19
19
H
(204)
(204)
I
14
14
11
11
J
3
3
(20)
(20)
K
-

-

(43)

(43)

398
-

398
-

L

M
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23.6.2.1 ส่วนที่นบั เข้ ำ CET 1
23.6.2.2 รอจัดสรร
23.6.2.3 กำไรสุทธิสำหรับงวด
23.7 หัก หุ้นทุนซื ้อคืน - หุ้นบุริมสิทธิ
23.8 หัก หุ้นทุนซื ้อคืน - หุ้นสำมัญ
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
23.9 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
*

จานวนที่เปิ ดเผยในงการเงินที่
จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิน
การ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ
ภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
อ้ างอิง
งบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
7,156
7,156
N
8
8
478
478
32,999
32,999
32,999
32,999
287,737
287,737

รายการงบแสดงฐานะการเงินที่เผยแพร่ ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ มีความแตกต่ าง
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ส่ วนที่ 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุน
หน่วย : ล้ ำนบำท

1
2
3
4
5
6
7

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชำระแล้ ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื ้อคืน
15,140
E
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ (สุทธิ)
8,465
F
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
398
M
เงินสำรองที่ได้ จดั สรรจำกกำไรสุทธิเมื่อสิ ้นงวดกำรบัญชี
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
7,156
N
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
7.1 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรื อห้ องชุดในอำคำรชุด
1,559
G 1/
7.2 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน
(15)
H 2/
7.3 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
11
J 3/
7.4 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงใน
(20)
K
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุน สุทธิ
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
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รายการ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(43)
L
-

รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผู้เป็ นเจ้ ำของ (Owner changes)
รำยกำรของบริ ษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่สำมำรถนับเป็ น
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่ อนรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กำไร (ขำดทุน) สะสมที่เกิดจำกกำรเลือกใช้ วิธี Fair value option
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รวมรายการปรั บตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
ผลขำดทุนสุทธิ
ค่ำควำมนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองส่วนขำด (Shortfall of provision)
กำไรจำกกำรทำธุรกรรมกำรแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
กำรถือตรำสำรทุนไขว้ กนั ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กบั บริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินหรื อธุรกิจสนับสนุน

32,651
20

K

20
(204)
(322)
(1,232)
-

I 4/
B 5/
C
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รายการ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทเงินทุนและบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ ำของของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกที่ระบุในข้ อ 21 และ 22
มูลค่ำของตรำสำรทุนอ้ ำงอิงที่นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ ำของของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจ
ทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินด้ ำนตรำสำรทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่ วม
ลงทุนเข้ ำไปลงทุน
เงินลงทุนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
เงินลงทุนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของแต่
้
ละบริ ษัทนัน้
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำร
ทำงกำรเงินมีจำนวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็มจำนวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(1,758)
30,913
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
รายการ
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงิน เจ้ ำหนี ้สำมัญ และเจ้ ำหนี ้ด้ อยสิทธิทกุ
ประเภท ซึง่ รวมถึงผู้ถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำมข้ อ 32 ถึง 34 ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินได้ รับ
รำยกำรของบริ ษัทลูกเฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กำรซื ้อคืนตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ไขว้ กนั ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กบั บริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงิน
หรื อธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของธนำคำรพำณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่น ทังทำงตรงและ
้
ทำงอ้ อม
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น นอกจำกที่ระบุในข้ อ 39 และ 40
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รายการ
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
-

มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ ำงอิงที่นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงินอื่น
หรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินด้ ำนตรำสำรหนี ้หรื อตรำสำรทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขำยข้ อตกลงรับประกันควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชันที
้ ่ 2 มีจำนวนไม่เพียงพอให้ หกั จนครบเต็ม
จำนวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื ้อคืน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
เงินที่ได้ รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี ้ที่มีสทิ ธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงินและเจ้ ำหนี ้สำมัญ

30,913
12,086

D 6/
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รายการ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
598
A 7/
-

ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำมข้ อ 50 ถึง 52 ที่กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินได้ รับ
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(General provision)
เงินสำรองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รำยกำรของบริ ษัทลูกเฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุน
ชันที
้ ่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่ อนรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กำรซื ้อคืนตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ไขว้ กนั ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์กบั บริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงิน
และธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรื อบริ ษัทเงินทุนอื่นทังทำงตรง
้
และทำงอ้ อม
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินอื่น
นอกจำกที่ระบุในข้ อ 59 และ 60
มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอ้ ำงอิงที่นบั เข้ ำเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของสถำบันกำรเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
อื่น กรณีเป็ นผู้ซื ้ออนุพนั ธ์ทำงกำรเงินด้ ำนตรำสำรหนี ้หรื อตรำสำรทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผู้ขำย
ข้ อตกลงรับประกันควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต (Credit Derivatives)

12,684
-
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รายการ
63
64
65
66
67
68

เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ของบริ ษัทที่ทำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุนที่กลุม่
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
รำยกำรอื่นตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง้ สิน้ (TC = T1+T2)

องค์ ประกอบของ
แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงใน
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกากับดูแลที่รายงานโดย หลักเกณฑ์ การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
12,684
43,597

1/

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนได้ เฉพำะรำยกำรที่ได้ รับอนุมตั จิ ำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรทุน จำนวน 19 ล้ ำนบำท และขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี ้ที่ทยอยนับเข้ ำเป็ น CET 1 ในปี 2560 จำนวน 34 ล้ ำนบำท
3/
กำไรจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ ทยอยนับเข้ ำปี ละ 20% ในระหว่ำงช่วงปี 2557 – 2561
4/
ผลกระทบจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ตำมมำตรฐำนบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
5/
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น สิทธิกำรใช้ ซอฟท์แวร์ ทยอยหักออกปี ละ 20% ในระหว่ำงช่วงปี 2557 – 2561
6/
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบตำมหลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 9,086 ล้ ำนบำท และหุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยำว ที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตำมหลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 3,000 ล้ ำนบำท
7/
เงินสำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตำมเกณฑ์จดั ชันลู
้ กหนี ้ ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับเงินสำรองสินทรัพย์จดั ชันปกติ
้
(Normal provision) จะนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 ได้ จำนวน 598 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกินร้ อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ ำนเครดิต
2/
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