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1. บทนํา
ธนาคารมุ่ ง ที5จ ะใช้ห ลัก การบริห ารความเสี5ย งที5มีม าตรฐาน เพื5อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผล
ประกอบการและฐานะการเงิน และเพิม5 มูลค่ากิจการของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทังD นีDการบริหาร
และควบคุม ความเสี5ยงของธนาคารได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื5อง เพื5อยึดเป็ นหลักปฏิบตั ิที5ดสี ําหรับองค์กร
ธนาคารจะยอมรับความเสีย5 งตราบเท่าทีพ5 จิ ารณาเห็นว่าคุม้ ค่ากับผลตอบแทนทีจ5 ะได้รบั และอยูภ่ ายในระดับ
ความเสีย5 งที5ยอมรับได้ โดยหลักการดังกล่าวนีDได้ถูกนําไปใช้ปฏิบตั ิกบั บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารด้วย
นอกจากนีD การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย5 วกับการดํารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย5 งของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ของธนาคาร ถือว่ า เป็ น ส่ว นหนึ5 งที5ธนาคารให้ความสํา คัญ ธนาคารจึงได้ม กี ารจัด ทํารายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูลขึDน มา เพื5อช่วยสนับ สนุ น ให้บุ คคลภายนอกหรือ ผู้เกี5ยวข้องสามารถใช้ขอ้ มูล ประเมิน ความ
เข้มแข็งของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้เป็ นอย่างดี

2. โครงสร้างเงิ นกองทุน (Capital structure)
ณ วันที5 30 มิถุนายน 2558 เงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
จํานวนทังD สินD 31,777 ล้านบาท ซึง5 ประกอบด้วยเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จํานวน
21,196 ล้านบาท เงินกองทุนชันD ที5 1 จํานวน 21,196 ล้านบาท และเงินกองทุนชันD ที5 2 จํานวน 10,581 ล้าน
บาท ในส่วนของธนาคาร มีเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) จํานวน 20,932 ล้านบาท
เงินกองทุนชันD ที5 1 จํานวน 20,932 ล้านบาท และเงินกองทุนชันD ที5 2 จํานวน 10,680 ล้านบาท รวมเป็ น
เงินกองทุนทังD สินD 31,612 ล้านบาท
องค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย
เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ประกอบด้วย
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของ
 หุน้ สามัญชําระแล้ว
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
 ทุนสํารองตามกฎหมาย
 กําไรสะสม
 องค์ประกอบอืน5 ของส่วนของเจ้าของ
o ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
o กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ5 ขายของตราสารหนีDและตราสารทุน
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o ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
o ขาดทุนจากการประเมินมูลค่า ยุตธิ รรมของตราสารอนุ พนั ธ์สําหรับธุรกรรมป้องกัน
ความเสีย5 งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
 รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของ
o สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
o สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
o ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที5 19 (ปรับปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงิ นกองทุนชัน& ที( 2 ประกอบด้วย
 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันD ปกติ
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ซึง5 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดให้ทยอยลดนับตราสารทางการเงินทีน5 ับเป็ นเงินกองทุนจากฐานทีใ5 ช้ในการทยอยลด
นับในอัตราปี ละ 10% โดยปี แรกเริม5 ตังD แต่วนั ที5 1 มกราคม 2556 กําหนดให้เพดาน (Cap) ที5
สามารถจะนับเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกิน 90% ของฐานทีใ5 ช้ในการทยอยลดนับ สําหรับปี 2558
ธนาคารสามารถนับตราสารดังกล่าวเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกิน 70%
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III ซึ5งได้รบั อนุ ญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหนังสือทีฝ5 กก.(02) 453/2557 ให้สามารถนับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าว เข้า
เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ได้เต็มจํานวน
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ตารางที( 1 โครงสร้างเงิ นกองทุน (1)

สําหรับงวดสิ&นสุดวันที(
1. เงินกองทุนชัน& ที( 1
1.1 เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือD คืน
1.1.2 ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
1.1.3 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอืน5 ของส่วนของเจ้าของ (1.1.5.1 + 1.1.5.2)
1.1.5.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน5 สะสม
1.1.5.2 รายการอืน5 ของการเปลีย5 นแปลงทีเ5 กิดจากผู้
เป็ นเจ้าของ
1.1.6 รายการปรับต่างๆ ทีไ5 ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของ
เงินกองทุน 1/
1.1.7 รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของ
(1.1.7.1 + 1.1.7.2)
1.1.7.1 รายการหักเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของ
เจ้าของ 2/
1.1.7.2 รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสาร
ทางการเงินในส่วนทีเ5 หลือ ในกรณีทเ5ี งินกองทุน
ชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่
เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
1.2 เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
2. เงินกองทุนชัน& ที( 2
2.1 เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีDทม5ี สี ทิ ธิ
ด้อยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนีDสามัญ
2.2 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันD ปกติ
3. เงินกองทุนทัง& สิ& นตามกฎหมาย
(1)

1/
2/

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2557
21,196 21,176
21,196 21,176
10,542 10,542
3,868
3,868
357
341
6,819
6,615
727
694
770
737
(43)
(43)

หน่ วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2557
20,932 20,964
20,932 20,964
10,542 10,542
3,868
3,868
357
341
6,315
6,158
770
737
770
737
-

127

120

127

120

(1,244)

(1,004)

(1,047)

(802)

(1,244)

(1,004)

(1,047)

(802)

-

-

-

-

10,581
10,020

10,629
10,070

10,680
10,020

10,711
10,070

561
31,777

559
31,805

660
31,612

641
31,675

ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ในระดับ
ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตังD แต่วนั ที5 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
การเปลีย5 นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย5 งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที5
19 (ปรับปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทยอยลดนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ในระดับธนาคาร
และกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตังD แต่วนั ที5 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
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3. ความเพียงพอของเงิ นกองทุน (Capital Adequacy)
ธนาคารมีการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ Basel llI ทีค5 รอบคลุมความเสีย5 งด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสีย5 งด้านตลาด (Market
Risk) และความเสีย5 งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ซึง5 ธนาคารได้มกี ารกําหนดวิธกี ารดํารงเงินกองทุน
รองรับความเสีย5 งในแต่ละด้านของธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินดังนีD
ประเภทความเสี(ยง
1. ความเสีย5 งด้านเครดิต
2. ความเสีย5 งด้านตลาด
3. ความเสีย5 งด้านปฏิบตั กิ าร

วิ ธีการดํารงเงินกองทุน
Standardised Approach (SA)
Standardised Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

สําหรับการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสีย5 งด้านปฏิบตั กิ ารทีท5 างธนาคารแห่งประเทศไทย
คาดหวังให้ธนาคารพาณิชย์ทม5ี กี ารทําธุรกิจเต็มรูปแบบ เลือกใช้วธิ ี Standardised Approach (SA-OR) เป็ น
เกณฑ์มาตฐานขันD ตํ5าสําหรับการดํารงเงินกองทุนนันD ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีแผนทีจ5 ะปรับเปลีย5 น
วิธคี าํ นวณจาก BIA มาเป็ น SA-OR ในอนาคต
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ตารางที( 2 มูลค่าเงิ นกองทุนขัน& ตํา( ที( ต้องดํารงตามหลักเกณฑ์ Basel III แยกตามประเภทความเสี(ยง

สําหรับงวดสิ&นสุดวันที(
สําหรับความเสี(ยงด้านเครดิ ต
1. ลูกหนีDทไี5 ม่ดอ้ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนีDภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ5 การพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน5
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ5 ช้นDําหนักความ
เสีย5 งเหมือนกับลูกหนีDภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนีDสถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน5 องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ5 ช้นDําหนักความเสีย5 ง
เหมือนกับลูกหนีDสถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนีDธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน5 องค์กรของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ5 ช้นDําหนักความเสีย5 งเหมือน
กับลูกหนีDธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนีDรายย่อย
1.5 สินเชื5อเพือ5 ทีอ5 ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อน5ื
2. ลูกหนีDดอ้ ยคุณภาพ
สําหรับความเสี(ยงด้านตลาด
1. ความเสีย5 งด้านอัตราดอกเบียD
2. ความเสีย5 งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสีย5 งด้านอัตราแลกเปลีย5 น
4. ความเสีย5 งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สําหรับความเสี(ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขันตํ
& า( ที(ต้องดํารงทัง& สิ& น *
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์เสี(ยงทัง& สิ&น

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2557
15,421 14,635
15,029 14,303
58
57

หน่ วย : ล้านบาท
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2557
15,780 15,014
15,391 14,688
58
57

728

320

727

318

9,468

9,124

10,959

10,592

2,822
1,462
491
392
2,517
2,278
239
1,411
19,349
227,634

2,797
1,405
600
332
1,879
1,673
206
1,305
17,819
209,630

1,610
1,462
575
389
2,517
2,278
239
1,193
19,490
229,303

1,644
1,405
672
326
1,879
1,673
206
1,083
17,976
211,493

* อัตราส่วนเงินกองทุนทังD สินD ต่อสินทรัพย์เสีย5 งขันตํ
D 5าเท่ากับร้อยละ 8.50
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ณ วันที5 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ น
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย5 ง (CET1 Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชันD ที5 1 ต่อสินทรัพย์เสีย5 ง (Tier1
Ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนทังD สินD (Total Capital Ratio) อยู่ทร5ี ะดับร้อยละ 9.3 ร้อยละ 9.3 และร้อย
ละ 14.0 ตามลําดับ ในขณะทีร5 ะดับธนาคาร อยูท่ ร5ี ะดับร้อยละ 9.1 ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 13.8 ตามลําดับ
โดยอัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าเกณฑ์ขนั D ตํ5าทีท5 างธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ทร5ี ะดับ ร้อยละ 4.5
ร้อยละ 6.0 และ ร้อยละ 8.5 ตามลําดับ
ตารางที( 3 อัตราส่วนการดํารงเงิ นกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น (1)

สําหรับงวดสิ&นสุดวันที(
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสีย5 ง
เงินกองทุนชันD ที5 1 ต่อ สินทรัพย์เสีย5 ง
เงินกองทุนทังD สินD ต่อ สินทรัพย์เสีย5 ง

(1)

รวมกลุ่ม
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2558
2557
9.31
9.31
13.96

10.10
10.10
15.17

หน่ วย : ร้อยละ
เฉพาะธนาคาร เกณฑ์
30 มิ.ย. 31 ธ.ค. ขัน& ตํา(
ของ
2558
2557
ธปท.
9.13
9.91
4.50
9.13
9.91
6.00
13.79 14.98
8.50

ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ใน
ระดับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตังD แต่วนั ที5 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
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4. การเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นกองทุนเพิ( มเติ มตามหลักเกณฑ์ BCBS (Composition of capital disclosure requirements)
ตารางที( 4 ข้อมูลคุณสมบัติที(สาํ คัญของตราสารทางการเงิ นที( นับเป็ นเงิ นกองทุน *
หัวข้อ

1
2
3

4

5
6

7
8
9

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
(มหาชน)
รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
TH0041031707
TH0041032B06
MYBPN1400414
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของ
เงินกองทุนชันD ที5 2
เงินกองทุนชันD ที5 2
เงินกองทุนชันD ที5 2
เจ้าของ / เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงิน /
เงินกองทุนชันD ที5 2)
มีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III
มีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์
ยกเว้นเรื5อง loss absorption at the
ยกเว้นเรื5อง loss absorption at the
Basel III
point of non-viability
point of non-viability
กรณีทม5ี คี ุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติ
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล
ดังกล่าว
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจํานวน
ทยอยลดนับได้ตลอดอายุหุน้ กู้ และต้อง ทยอยลดนับได้ตลอดอายุหุน้ กู้ และต้อง นับได้เต็มจํานวนตลอดอายุหุน้ กู้ และ
ทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ 20
ทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ 20
ต้องทยอย (Amortised) ลดนับร้อยละ
ใน 5 ปีสุดท้ายก่อนสินD สุดอายุสญ
ั ญา
ใน 5 ปีสุดท้ายก่อนสินD สุดอายุสญ
ั ญา
20 ใน 5 ปีสุดท้ายก่อนสินD สุดอายุ
สัญญา
จัดอยูใ่ นระดับธนาคาร / ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
ระดับธนาคาร
จํานวนทีส5 ามารถนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ
2,975 ล้านบาท
2,975 ล้านบาท
4,070 ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าทีต5 ราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
1,000 บาท / หน่วย
1,000 บาท / หน่วย
100 ริงกิต / หน่วย
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10
11
12
13
14

15

16

หัวข้อ
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันทีอ5 อกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินทีไ5 ม่มกี ารกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการ
กําหนดระยะเวลาการชําระคืน
วันครบกําหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รบั
การอนุมตั จิ ากผูก้ ํากับดูแลหรือไม่

วันที5มสี ทิ ธิไถ่ถอน วันทีม5 ภี าระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวน
เงินในการไถ่ถอน

วันที5มสี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

รายละเอียด
หนีDสนิ ทีว5 ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย
14 กรกฎาคม 2554
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

รายละเอียด
หนีDสนิ ทีว5 ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย
9 พฤศจิกายน 2555
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

รายละเอียด
หนีDสนิ ทีว5 ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย
7 กรกฎาคม 2557
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

14 กรกฎาคม 2564
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุช5อื ผูถ้ อื ไม่มี
หลักประกันมีผแู้ ทนผู้ถอื หุน้ กูเ้ พือ5 ขาย
ให้กบั ผูล้ งทุนทัวไปและผู
5
ล้ งทุนสถาบัน
/ สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้
กูก้ ่อนครบกําหนด : หุน้ มีอายุ 10 ปี
ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบ
กําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดย
ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย /
วันทีม5 สี ทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรกคือ 14
กรกฎาคม 2559 / มูลค่าไถ่ถอนจํานวน
3,000 ล้านบาท
ไม่มขี อ้ มูล

9 พฤศจิกายน 2565
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ชนิดระบุช5อื ผูถ้ อื ไม่มี
หลักประกันให้กบั สถาบันการเงิน และ
นักลงทุน / สิทธิของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการ
ไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนด: หุน้ มีอายุ
10 ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวัน
ครบกําหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี
โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย / วันทีม5 สี ทิ ธิไถ่ถอน ณ วันแรก
คือ 9 พฤศจิกายน 2560 / มูลค่าไถ่
ถอนจํานวน 3,000 ล้านบาท

5 กรกฎาคม 2567
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ ตามโครงการหุน้ กูด้ อ้ ย
สิทธิเพือ5 นับเป็นเงินกองทุนขันที
D 2 เพือ5
ขายให้กบั ผูล้ งทุนในต่างประเทศ / สิทธิ
ของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อน
ครบกําหนด : หุ้นมีอายุ 10 ปี ธนาคาร
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบั
ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย /วันทีม5 ี
สิทธิไถ่ถอน ณ วันแรก คือ 8
กรกฎาคม 2562 /มูลค่าไถ่ถอนจํานวน
400 ล้านมาเลเซียริงกิต
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
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17
18

19
20

21

22
23
24
25
26
27

หัวข้อ
ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอืน& ใด
ั
ผลตอบแทน / เงินปนผลแบบคงที
ห5 รือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ5นื ทีเ5 กีย5 วข้อง

มี dividend stopper หรือไม่
ธนาคาร/กลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีอํานาจเต็มทีใ5 นการยกเลิกการ
จ่ายดอกเบียD หรือผลตอบแทนอื5นใดได้เองทังD หมด หรือบางส่วน หรือตาม
คําสั 5งทีไ5 ด้รบั
มีเงื5อนไขทีเ5 ป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนด
หรือไม่ เช่น มีเงื5อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้สงู ขึนD ใน
ลักษณะขันบั
D นได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีทส5ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื5อนไขในการแปลงสภาพที5
ธนาคาร / กลุม่ ธุรกิจทางการเงินนันD กําหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทังD จํานวนหรือ
บางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที5
มีการแปลงสภาพไป

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

อัตราคงที5 (Fixed rate)
อัตราดอกเบียD คงทีร5 อ้ ยละ 5.35 ต่อปี
ตลอดอายุหุน้ กู้
ชําระดอกเบียD ทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคําสังที
5 ไ5 ด้รบั

อัตราคงที5 (Fixed rate)
อัตราดอกเบียD คงทีร5 อ้ ยละ 4.80 ต่อปี
ชําระดอกเบียD ทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคําสังที
5 ไ5 ด้รบั

อัตราคงที5 (Fixed rate)
อัตราดอกเบียD คงทีร5 อ้ ยละ 5.60 ต่อปี
ตลอดอายุหุน้ กู้
ชําระดอกเบียD ทุกหกเดือน
ไม่มี dividend stopper
ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามคําสังที
5 ไ5 ด้รบั

ไม่มเี งื5อนไขในการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึนD ในลักษณะ
ขันบั
D นได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มเี งื5อนไขในการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึนD ในลักษณะ
ขันบั
D นได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มเี งื5อนไขในการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึนD ในลักษณะ
ขันD บันได (No step-up)
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
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28
29
30

31
32

หัวข้อ
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผูอ้ อกตราสารทางการเงินทีม5 ี
การแปลงสภาพไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าทีธ5 นาคาร/กลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินนันD กําหนดไว้

กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าทังD จํานวนหรือบางส่วน
กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็นการลดมูลค่าถาวรหรือชัวคราว
5

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
ไม่มขี อ้ มูล

มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ทจ5ี ะทําให้เกิดการลดมูลค่า มี
ดังต่อไปนีD
1) ธนาคารมีผลการดําเนินงานที5ไม่
สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ เช่น มี
สินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนีD หรือ เงินกองทุนของ
ธนาคารลดลงถึงระดับทีจ5 ะกระทบต่อผู้
ฝากเงินและเจ้าหนีD หรือ ธนาคารไม่
สามารถเพิม5 ทุนได้ดว้ ยตัวเอง เป็นต้น
และ
2) ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานของทางราชการทีม5 อี ํานาจ
อื5นใดตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ธนาคาร เช่น การให้เงินทุน
สนับสนุนแก่ธนาคาร และหน่วยงาน
ดังกล่าวได้แจ้งให้ธนาคารทราบถึงการ
ตัดสินใจนันD

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มขี อ้ มูล

อาจจะลดมูลค่าเต็มจํานวนหรือบางส่วน
เป็นการลดมูลค่าถาวร (Permanent)
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33
34

หัวข้อ
หากเป็นการลดมูลค่าชัวคราว
5
ให้อธิบายกระบวนการใน
การลดดังกล่าว
สถานะของลําดับการด้อยสิทธิในกรณีทม5ี กี ารชําระบัญชี (ให้ระบุประเภท
ของตราสารทางการเงินทีด5 อ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

รายละเอียด
ไม่มขี อ้ มูล

ตราสารทีม5 ลี กั ษณะคล้ายทุน / หุน้
บุรมิ สิทธิและ/หรือหุน้ สามัญ

ตราสารทีม5 สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน
เจ้าหนีDสามัญและเจ้าหนีDดอ้ ยสิทธิทุก
ประเภท / หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสม
ั
เงินปนผลและ/หรื
อหุน้ สามัญ

ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทเ5ี ป็นตราสารทุนของ
ธนาคาร (รวมถึงผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ (ถ้า
มี) / ผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็น
เงินกองทุนชันD ที5 1 / ผูถ้ อื ตราสารใด ๆ
ซึง5 สิทธิตามข้อกําหนดสิทธิของผูถ้ อื
ตราสารนันD หรือโดยผลของกฎหมายถูก
กําหนดให้ดอ้ ยกว่าหุน้ กู้ ทังD นีD สิทธิใน
การได้รบั ชําระเงินดังกล่าวจะทัดเทียม
กันตามสัดส่วน (pari passu) ระหว่าง
หุน้ กูด้ ว้ ยกันเอง และกับตราสารทาง
การเงินทีน5 บั เป็นเงินกองทุนชันD ที5 2 ที5
ยังไม่ได้ไถ่ถอนของธนาคาร ทังD ใน
ปจั จุบนั และในอนาคต

* ในวันที5 27 มีนาคม 2557 ธนาคารได้ไถ่ถอนตราสารหนีDดอ้ ยสิทธิทม5ี ลี กั ษณะคล้ายทุนทีส5 ะสมดอกเบียD จ่ายจํานวน 2,500 ล้านบาท ครบกําหนด 27 มีนาคม 2562 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ (ทังนี
D Dภายใต้เงือ5 นไข
ของข้อกําหนดสิทธิ) ธนาคารได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามหนังสือเลขที5 ฝกก.(02) 53/2557 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทม5ี ลี กั ษณะคล้ายทุนทีส5 ะสมดอกเบีDยจ่ายสกุลเงินบาท
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ตารางที( 5 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
เฉพาะธนาคาร

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 :
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการทีส5 ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของ
ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
1.4 รายการทีส5 ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 สุทธิ (CET1+ Additional tier 1)
เงิ นกองทุนชัน& ที( 2 (Tier 2) :
1.6 รายการทีส5 ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 2
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 2
รวมเงินกองทุนทัง& สิ& น (เงินกองทุนชัน& ที( 1 และเงิ นกองทุนชัน& ที( 2)

หน่ วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที(จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

21,852 1/
127 3/

96 2/

(1,047) 4/
20,932

206 4/

20,932
10,680 5/
10,680
31,612

(5,950) 5/

1/

CET 1 capital ทีเ5 พิม5 ขึนD เกิดจาก CET 1 ณ วันที5 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 20,964 ล้านบาท รวม CET 1 ในระหว่างงวดก่อนวันที5 30 มิถุนายน 2558
จํานวน 824 ล้านบาท และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ5 ขายของตราสารหนีDทท5ี ยอยนับเข้าเป็น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 64 ล้านบาท
2/
ส่วนทีเ5 หลือจากการทยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ของกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ5 ขายของตราสารหนีD จํานวน 96 ล้านบาท
3/
การเปลีย5 นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย5 งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
4/
ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จํานวน 823 ล้านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตาม
มาตรฐานบัญชี ฉบับที5 19 (ปรับปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน จํานวน 87 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทยอยหัก ในปี 2558 จํานวน
137 ล้านบาท และส่วนทีเ5 หลือจากการทยอยหักนํ าไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสีย5 งด้านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 206 ล้านบาท.
5/
ประกอบด้วยเงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันD ปกติ หุน้ กูด้ ้อยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุน้ กู้
ด้อยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ทีส5 ามารถนับเข้าเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ดังนันD ส่วนทีเ5 หลือทีต5 อ้ งทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตอีก 5,950 ล้านบาท.
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รวมกลุ่ม
หน่ วย : ล้านบาท
ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558

1
2
3
4
5
6
7

8

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที(สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือD คืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินสํารองทีไ5 ด้จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื5อสินD งวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน5 สะสม
7.1 การเปลีย5 นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด5 นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ5 ขายของตราสารหนีDและตราสารทุน
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย5 งใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย5 งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
รายการอืน5 ของการเปลีย5 นแปลงทีเ5 กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)

10,542
3,868
357
6,819
773
119
5 2/
(127)

96 1/
7 2/

(43)
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558
9 รายการของบริษทั ลูกทีป5 ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุมทีส5 ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
10 รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแล
11
12
13
14

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การเปลีย5 นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย5 งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเ5 กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ

22,313

127
127

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
15
16
17
18
19
20
21

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื5น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน

(99) 3/
4/
(139)
(1,006)
-

209 4/

17

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ทังD ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็น
ส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอืน5 หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื5น นอกจากทีร5 ะบุในข้อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน5 บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอืน5 หรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื5น กรณีเป็ นผูซ้ อDื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั ทีบ5 ริษทั ทีป5 ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมด
ของแต่ละบริษทั นันD
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของ
แต่ละบริษทั นันD
28 รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ5 หลือ ในกรณีทเ5ี งินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ น
ตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ
31 รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)

-

-

(1,244)
21,196
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558

32
33
34
35
36
37

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที(สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
ซือD คืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีDทม5ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนีDสามัญ และเจ้าหนีDดอ้ ยสิทธิ
ทุกประเภท ซึง5 รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็นเงินกองทุนชันD ที5 2
ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส5 ามารถนับเป็น
เงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล

-

เงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
38 การซือD คืนตราสารทางการเงินทีน5 ับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอืน5
ทังD ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื5น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน5 นอกจากทีร5 ะบุในข้อ 39 และ 40

-

19

ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน5 บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื5นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน5 กรณีเป็ นผูซ้ อDื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีDหรือตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย5 งด้านเครดิต (Credit
Derivatives)
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของ
บริษทั นันD
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั นันD
45 รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 2 ในส่วนทีเ5 หลือ ในกรณีทเ5ี งินกองทุนชันD ที5 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จน
ครบเต็มจํานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน
48 รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
49 รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 (T1 = CET1+AT1)
เงิ นกองทุนชัน& ที( 2: รายการที(สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน& ที( 2
50 เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซืDอคืน
51 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
52 เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีDทม5ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนีDสามัญ

-

-

21,196
10,020

(5,950) 5/
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันD ปกติ (General provision)
เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส5 ามารถนับเป็น
เงินกองทุนชันD ที5 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน& ที( 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การซือD คืนตราสารทางการเงินทีน5 ับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2
การถือตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอืน5 ทังD
ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของสถาบันการเงินอืน5 หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อืน5 นอกจากทีร5 ะบุในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน5 บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของสถาบันการเงินอืน5 หรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื5น กรณีเป็ นผูซ้ อDื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีDหรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives)
และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย5 งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั

561
10,581
-

-
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ยอดสุทธิ คงเหลือของรายการที(จะต้อง
มีการทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถนุ ายน 2558
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั นันD
65 รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 2
67 รวมเงินกองทุนชัน& ที( 2 (T2)
68 รวมเงินกองทุนทัง& สิ& น (TC = T1+T2)

10,581
31,777

1/

ส่วนที5เหลือจากการทยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ของกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื5อขายของตราสารหนีD จํานวน 96 ล้านบาท
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตังD แต่วนั ที5 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
ส่วนทีเ5 หลือจากการทยอยนับเข้า CET1 ในปี 2558 จํานวน 7 ล้านบาท
3/
ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที5 19 (ปรับปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
4/
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีท5 ยอยหัก CET 1 ในปี 2558 จํานวน 139 ล้านบาท และส่วนทีเ5 หลือจากการทยอยหักนําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสีย5 งด้านเครดิต ตามวิธ ี SA จํานวน 209 ล้านบาท
5/
ประกอบด้วย หุน้ กูด้ ้อยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ Basel III จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุน้ กูด้ ้อยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามเกณฑ์ Basel III ทีส5 ามารถนับเข้าเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ในปี 2558
ดังนันD ส่วนทีเ5 หลือทีต5 ้องทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตอีก 5,950 ล้านบาท
2/
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ตารางที( 6 ข้อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที( เกี(ยวข้องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
ส่วนที( 1 ข้อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินที( เผยแพร่ต่อสาธารณะ กับภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น (1)

รายการที(เกี(ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจํางวด มิถนุ ายน 2558

สิ นทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
7. เงินให้สนิ เชื5อแก่ลกู หนีDและดอกเบียD ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชื5อแก่ลกู หนีD
7.2 ดอกเบียD ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื5อแก่ลกู หนีDและดอกเบียD ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.4 หัก ค่าเผือ5 หนีDสงสัยจะสูญ

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)

หน่ วย : ล้านบาท
จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
(ข)

2,631
14,595
17,056
57,996
-

2,631
14,595
17,056
57,996
-

200,789
504
201,293
(4,766)
(7,433)

200,789
504
201,293
(4,766)
(7,433)

การอ้างอิ ง
(ค)

A
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
หนี& สิน
14.
15.
16.
17.
18.
19.

7.5 หัก ค่าเผือ5 การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนีD
รวมเงินให้สนิ เชื5อแก่ลกู หนีDและดอกเบียD ค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด5 นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื5นสุทธิ
11.1 ส่วนทีห5 กั ออกจาก CET1 capital
11.2 ส่วนทีค5 าํ นวณสินทรัพย์เสีย5 งด้านเครดิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน5ื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีDสนิ จ่ายคืนเมื5อทวงถาม
หนีDสนิ ทางการเงินทีก5 าํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีDสนิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนีDทอ5ี อกและเงินกูย้ มื

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
(64)
189,030
77
1,089
2,972
348
139
209
1,006
4,446
291,246
176,318
20,970
710
12,428
16,883

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
(64)
189,030
77
1,089
2,972
348
139
B
209
1,006
C
4,446
291,246
176,318
20,970
710
12,428
16,883
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19.1 ตราสารหนีDทอ5ี อก
19.2 เงินกูย้ มื
20. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
21. ประมาณการหนีDสนิ
22. หนีDสนิ อืน5
รวมหนี& สิน
23. ส่วนของเจ้าของ
23.1 ทุนเรือนหุน้
23.1.1 ทุนจดทะเบียน
23.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
23.1.1.2 หุน้ สามัญ
23.1.2 ทุนทีอ5 อกและชําระแล้ว
23.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
23.1.2.2 หุน้ สามัญ
23.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้
23.3 ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
23.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือD คืน - หุน้ สามัญ
23.5 องค์ประกอบอื5นของส่วนของเจ้าของ

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
9,583
23,702
77
1,487
6,319
268,477

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
9,583
D
23,702
77
1,487
6,319
268,477

13,705

13,705

10,542
3,868
-

10,542
3,868
-

E
F
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23.5.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
23.5.1.1 ส่วนทีน5 บั เข้า CET1
23.5.1.2 อืน5 ๆ
23.5.2 ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) ทุนจากการเปลี5ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
23.5.2.1 ตราสารหนีD
23.5.2.1.1 ส่วนทีน5 ับเข้า CET1
23.5.2.1.2 อืน5 ๆ
23.5.2.2 ตราสารทุน
23.5.3 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23.5.4 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
23.5.4.1 ส่วนทีน5 บั เข้า CET1
23.5.4.2 อืน5 ๆ
23.5.5 ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย5 งสําหรับการ
ป้องกันความเสีย5 งในกระแสเงินสด (ส่วนทีม5 ปี ระสิทธิผล)
23.5.6 ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย5 งสําหรับการ
ป้องกันความเสีย5 งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม5 ปี ระสิทธิผล)
23.5.7 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื5นในบริษทั ร่วม
23.6 ส่วนเกินจากการเปลีย5 นแปลงส่วนได้เสียของธนาคารในบริษทั ย่อย

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)
815
773
42
215
160
64
96
55
(99)
12
5
7
(127)

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การอ้างอิ ง
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
(ค)
ทางการเงิน
(ข)
815
773
G
42
215
160
64
H
96
55
H
(99)
I
12
5
J
7
(127)
K

-

-

(43)

(43)

L
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จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินที(เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน
(ก)

23.7 กําไร (ขาดทุน) สะสม
23.7.1 จัดสรรแล้ว
23.7.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
23.7.1.2 อืน5 ๆ
23.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร
23.7.2.1 ส่วนทีน5 บั เข้า CET 1
23.7.2.2 รอจัดสรร
23.7.2.3 กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
23.8 หัก หุน้ ทุนซือD คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
23.9 หัก หุน้ ทุนซือD คืน - หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
23.10 ส่วนได้เสียทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี& สินและส่วนของเจ้าของ
(1)

จํานวนที(เปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
(ข)

การอ้างอิ ง
(ค)

357
-

357
-

M

6,819
62
348
22,769
22,769
291,246

6,819
62
348
22,769
22,769
291,246

N

รายการงบแสดงฐานะการเงินทีเ5 ผยแพร่ต่อสาธารณะ และงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ไม่มคี วามแตกต่าง
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ส่วนที( 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที( เกี(ยวข้องกับเงิ นกองทุน

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

หน่ วย : ล้านบาท
องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที(รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที(สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือD คืน
10,542
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
3,868
ทุนสํารองตามกฎหมาย
357
เงินสํารองทีไ5 ด้จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื5อสินD งวดการบัญชี
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
6,819
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน5 สะสม
7.1 การเปลีย5 นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด5 นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
773
7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ5 ขายของตราสารหนีDและตราสารทุน
119
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
5
7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย5 งใน
(127)
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับการป้องกันความเสีย5 งในเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)

แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)
E
F
M
N
G
H
J
K
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8
9
10
11
12
13
14

องค์ประกอบของ
แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลที(รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
(จ)
(43)
L
-

รายการอืน5 ของการเปลีย5 นแปลงทีเ5 กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
รายการของบริษทั ลูกทีป5 ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุมทีส5 ามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
การเปลีย5 นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาํ หรับธุรกรรมป้องกันความเสีย5 งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
กําไร (ขาดทุน) สะสมทีเ5 กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ

22,313
127

K

127

เงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
15
16
17
18
19
20

ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื5น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation)

(99)
(139)
(1,006)
-

I
B
C
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ทังD ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงินอืน5 หรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอืน5 นอกจากทีร5 ะบุในข้อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน5 บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอืน5 หรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื5น กรณีเป็ นผูซ้ อDื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั ทีบ5 ริษทั ทีป5 ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้า
ไปลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ทีก5 ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของแต่ละบริษทั นันD
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
ทีก5 ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของแต่ละบริษทั นันD
รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ5 หลือ ในกรณีทเ5ี งินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นตราสารทาง
การเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)

องค์ประกอบของ
แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลที(รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
(จ)
(1,244)
21,196
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องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลที(รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
งบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

เงิ นกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที(สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน
32
33
34
35
36
37

เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือD คืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีDทม5ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนีDสามัญ และเจ้าหนีDดอ้ ยสิทธิทุกประเภท
ซึง5 รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2
ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส5 ามารถนับเป็นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็น
ตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล

-

เงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
38
39
40
41

การซือD คืนตราสารทางการเงินทีน5 ับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1
การถือตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอืน5 ทังD ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื5นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื5น นอกจากทีร5 ะบุในข้อ 39 และ 40

-
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42

43
44

มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน5 บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ทีเ5 ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื5นหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอืน5 กรณีเป็นผูซ้ อDื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีDหรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณี
เป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย5 งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 ําหน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั นันD

องค์ประกอบของ
แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลที(รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
(จ)
-

-

45
46

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 1 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั นันD
รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชันD ที5 2 ในส่วนทีเ5 หลือ ในกรณีทเ5ี งินกองทุนชันD ที5 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน

47

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน

-

48

รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 ที(เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)

-

49

รวมเงินกองทุนชัน& ที( 1 (T1 = CET1+AT1)

21,196

50
51
52
53

เงิ นกองทุนชัน& ที( 2: รายการที(สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน& ที( 2
เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซืDอคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ5ี ะซือD หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
เงินทีไ5 ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีDทม5ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนีDสามัญ
ส่วนเกิน (ตํ5ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก5 ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั

10,020
-

-

D
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54
55
56
57

เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดั ชันD ปกติ (General provision)
เงินสํารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ5 ม่มอี าํ นาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส5 ามารถนับเป็นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล

องค์ประกอบของ
แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลที(รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
(จ)
561
A
10,581

เงิ นกองทุนชัน& ที( 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
58
59
60
61
62

63

การซือD คืนตราสารทางการเงินทีน5 ับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2
การถือตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอืน5 ทังD ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของสถาบันการเงินอืน5 หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน5 นอกจากทีร5 ะบุ
ในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน5 บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของสถาบันการเงินอืน5 หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน5 กรณี
เป็ นผูซ้ อDื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนีDหรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลง
รับประกันความเสีย5 งด้านเครดิต (Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 ําหน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั นันD
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รายการ

64
65
66
67
68

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน5 บั เป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ของบริษทั ทีท5 าํ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก5 ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ5 าํ หน่ายได้แล้วทังD หมดของบริษทั นันD
รายการอืน5 ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของเงินกองทุนชัน& ที( 2
รวมเงินกองทุนชัน& ที( 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทัง& สิ& น (TC = T1+T2)

องค์ประกอบของ
แหล่งที(มาของการอ้างอิ งใน
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
งบการเงินภายใต้
การกํากับดูแลที(รายงาน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
(จ)
10,581
31,777

A คือ เงินสํารองค่าเผื5อหนีDสงสัยจะสูญตามเกณฑ์จดั ชันD ลูกหนีD ตามทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับเงินสํารองสินทรัพย์จดั ชันD ปกติ (General provision) จะนับเป็ นเงินกองทุนชันD ที5 2 ได้ จํานวน 561 ล้านบาท
B คือ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีท5 ยอยหัก CET 1 ในปี 2558 จํานวน 139 ล้านบาท และส่วนทีเ5 หลือจากการทยอยหักนําไปรวมคํานวณสินทรัพย์เสีย5 งด้านเครดิต ตามวิธี SA จํานวน 209 ล้านบาท
D คือ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิระยะยาวทีม5 คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามหลักเกณฑ์ Basel lll จํานวน 4,070 ล้านบาท และหุน้ กูด้ ้อยสิทธิระยะยาว จํานวน 6,000 ล้านบาท ทีม5 คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามหลักเกณฑ์ Basel III จะสามารถนับเป็นเงินกองทุนชันD 2
ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของฐานทีใ5 ช้ในการทยอยลดนับ และในปี ถดั ไปจะต้องทยอยลดลงปี ละ 10%
H คือ กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื5อขายของตราสารทุน จํานวน 55 ล้านบาท และกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ5 ขายของตราสารหนีDทท5ี ยอยนับเข้าเป็ น CET 1 ในปี 2558 จํานวน 64 ล้านบาท และส่วนทีเ5 หลือจากการทยอย
นับเข้า จํานวน 96 ล้านบาท
I คือ ผลกระทบจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หล้งออกจากงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที5 19 (ปรับปรุง 2557) เรื5อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
J คือ กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ ทีธ5 นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ทยอยนับในอัตราปี ละ 20% โดยมีผลบังคับใช้ในระดับธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ตังD แต่วนั ที5 1 มกราคม 2557
เป็ นต้นไป
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