


 
 

 

 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทุนส าหรบักลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิ ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูการด ารงเงนิกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยขอ้มลูทีเ่ปิดเผยครอบคลุมกลุ่ม
ธุรกจิฯ ซึง่มธีนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัแม่ ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ และมบีรษิทัย่อย ไดแ้ก ่
บรษิทัทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยเ์คเคเทรด จ ากดั และบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนภทัร จ ากดั ประกอบธุรกจิตลาดทุน และบรษิทัส านกักฎหมายเอราวณั จ ากดั ใหบ้รกิารดา้น
กฎหมายแก่กลุ่มธุรกจิฯ (เลกิบรษิทัและอยู่ระหว่างช าระบญัช)ี ซึง่การเปิดเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันี้ เป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีก่ าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้ในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    ด าเนินการถอนบริษัท ส านกังานกฎหมายเอราวณั จ ากดั ออกจากกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับทราบแล้ว ทัง้นี ้ ได้จดทะเบียนเลิก
บริษัทแล้วเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

 
2     เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าท าสญัญาเพ่ือขายหุ้นทัง้หมดของบริษัทหลกัทรัพย์เคเคเทรด จ ากดั ท่ีถือในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว ให้กบั Yuanta Securities Asia Financial Services Limited ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไต้หวนั รายการ
ดงักลา่วนีไ้ด้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการก ากบัสถาบนัการเงินไต้หวนั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวนัท่ี 
14 มิถนุายน 2559 และวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 ตามล าดบั ต่อมาเมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 บริษัทหลกัทรัพย์เคเคเทรด จ ากดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นกบั
กระทรวงพาณิชย์  

 3        กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 1 (ร้อยละ 99.95) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 2 (ร้อยละ 99.59) กองทนุรวมเอเชียรีคอฟเวอร่ี 3 (ร้อยละ 99.97) กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอร่ิง 
(ร้อยละ 98.91) กองทนุรวมบางกอก แคปปิตอล (ร้อยละ 95.72) และกองทนุรวมแกมมา่ แคปปิตอล (ร้อยละ 94.03) 

 
 
 
 

ส ำนกังำนกฎหมำยเอรำวณั 1 
รอ้ยละ 99.96 รอ้ยละ 99.98 

บมจ.ทุนภทัร 
รอ้ยละ 99.97 

บล.ภทัร 

รอ้ยละ 99.99 

บล.เคเคเทรด 2 

กลุ่มธรุกิจทางการเงินภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม 

กลุ่มธรุกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 

บลจ.ภทัร 

รอ้ยละ 99.99 

กองทุนรวม 3 



 
 

 

 

 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ไดน้ าหลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนตาม Basel III มาใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเกณฑ์ในการด ารงเงนิกองทุนทีม่คีุณภาพ และปรมิาณที่เพยีงพอรองรบัความเสยีหายที่อาจ
เกดิขึน้ทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤตได ้รวมถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

หลกัเกณฑ์ Basel III นัน้ ไดม้กีารปรบัปรุงแนวทางการด ารงเงนิกองทุนทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพื่อให้
ธนาคารพาณิชยม์คีวามมัน่คงและแขง็แกร่งมากขึน้ กล่าวคอื ในเชงิคุณภาพก าหนดใหอ้งคป์ระกอบเงนิกองทุนของธนาคาร
พาณิชยต์้องเป็นเงนิกองทุนทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดเป็นหลกั คอื เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity 
Tier 1: CET1) ซึ่งประกอบดว้ย หุน้สามญั และก าไรสะสม เป็นหลกั เพื่อให้เงนิกองทุนที่แท้จรงิที่ต้องใช้รองรบัความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอและเป็นองคป์ระกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 
รวมถงึยงัไดป้รบัปรุงคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยใ์หม้ลีกัษณะคลา้ย
ทุนมากขึน้ ส าหรบัในสว่นของเชงิปรมิาณนัน้ ก าหนดใหเ้พิม่อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จากเดมิก าหนดไวต้้องไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 4.25 เปลีย่นเป็นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 6.00 แทน และไดเ้พิม่เตมิอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของไว้
ต้องไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 4.50 โดยไดค้งอตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้ไวท้ีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 8.50 นอกจากนี้ ไดป้รบัปรุงวธิกีาร
ค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติของธุรกรรมทีม่คีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสีย่งไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 

 ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหธ้นาคารพาณิชย ์ ทยอยด ารงอตัราสว่น
เงนิกองทุนสว่นเพิม่เพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปีจนครบ
รอ้ยละ 2.50 ในวนัที ่1 มกราคม 2562 

  เป้าหมายการด ารงเงินกองทุนและระดบัเงินกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารงได้ถูกก าหนดไว้ในข้อความความเสี่ยง                    
ทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มธุรกจิฯ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ระดบัเงนิกองทุน
ขัน้ต ่า  (Minimum Capital Level) และเป้าหมายการด ารงเงนิกองทุน (Capital Target) ทีก่ลุ่มธุรกจิฯ ก าหนดขึน้ สะทอ้น
ถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

- ด ารง เงินกองทุนสูงกว่ า เกณฑ์การด ารง เงินกองทุนขัน้ต ่ าที่ธนาคารแห่งประ เทศไทยก าหนด                      
ตามเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัอื่นซึง่ไม่รวมอยู่ในเกณฑ์
การด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าภายใตเ้กณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า (Pillar 1) 

- ค านึงถงึระดบัเงนิกองทุนทีเ่หมาะสมกบัความคาดหวงัของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Agency) 
เพื่อรกัษาหรือเพิ่มระดบัความน่าเชื่อถือตามที่ได้ก าหนดไว้ในขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk 
Appetite Boundaries) 

- ด ารงเงนิกองทุนใหส้อดคล้องกบัระดบัความเสีย่งที่กลุ่มธุรกจิฯ ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัของ
ความเบีย่งเบนจากความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

- ค านึงถึงระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะ
วกิฤตไม่ใหต้ ่าไปกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 

- ด ารงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัตามเกณฑก์ารก ากบัดูแลโดยทางการ (Pillar 2) ทีก่ลุ่ม
ธุรกจิฯ มอียู่ 

- ค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ในการด ารงเงนิกองทุน 



 
 

 

 
เพื่อใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนของกลุ่มธรุกจิฯ มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารด าเนินการ

ดงันี้ 

- พฒันาระบบประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่ง
ดา้นปฏบิตัิการ ความเสีย่งจากการกระจุกตวัดา้นเครดิต  และความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการ
ธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใตภ้าวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

- พฒันาเกณฑใ์นการด ารงเงนิกองทุนทีเ่ชื่อมโยงกบัระดบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัแต่ละประเภทดงักล่าวขา้งต้น 
ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

- พฒันาระบบประเมนิผลงานของธุรกจิแต่ละประเภทโดยค านึงถึงต้นทุนในการด ารงเงนิกองทุนและสามารถ
แสดงผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

- พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  
  
นอกจากนี้ ความเหมาะสมของระดบัเงินกองทุนขัน้ต ่าที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องด ารงและปริมาณความต้องการ

เงนิกองทุนสว่นเพิม่ในอนาคตจากการประมาณการทีส่อดคลอ้งตามแผนการด าเนินธุรกจิประจ าปี รวมถงึระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัได้และระดบัของความเบี่ยงเบนจากความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของ
เงนิกองทุน  แต่หากระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามการประมาณการมแีนวโน้มทีจ่ะต ่ากว่าระดบัการเบีย่งเบนของ
เงนิกองทุนขัน้ต ่าเป้าหมาย หรอืเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  กลุ่มธุรกจิฯ จะจดัท า
แผนเงนิกองทุน (Capital Plan) โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถงึแนวทางปฎบิตัเิป็นคราวๆ ไป 

ในช่วงครึง่แรกของปี 2559 กลุ่มธุรกจิฯ ไดอ้อกตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 เพิม่เตมิ 
จ านวน 1,500 ลา้นบาท หรอืรวมเป็น 4,500 ลา้นบาท หากนบัรวมตัง้แต่ปี 2558 เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งเงนิกองทุนให้
มกีารใชทุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ซึง่ท าใหเ้งนิกองทุนชัน้ที ่2 ของกลุ่มธุรกจิฯ มีสดัส่วนที่
เป็นตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 สงูขึน้ 

ทัง้นี้ เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ของกลุ่มธุรกจิฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วน คอื ทุนช าระแลว้ ส่วนเกนิ
มูลค่าหุน้ และก าไรสะสมคงเหลอืจากการจดัสรร โดยกล่าวไดว้่าเป็น Common Equity Tier 1 (CET1) ทัง้จ านวน ซึง่ถอื
เป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถรองรับความเสี่ยงและผลขาดทุนได้ดีที่สุด ในขณะที่เงินกองทุนชัน้ที่ 2 
ประกอบดว้ยตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 และเงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกตเิป็นส าคญั 
นอกจากนี้ เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ สดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนทีส่งูถงึรอ้ยละ 85.7 ของเงนิกองทุนทัง้สิน้ ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ถึงคุณภาพทีด่ขีองเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III สามารถรองรบัความเสีย่งด้านต่างๆ 
รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1  เงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 30,427.77 29,206.43

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 30,427.77 29,206.43

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 8,467.51

         ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 16,294.94 15,171.85

         ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 423.13 129.93

         รายการหกั 1/ (4,966.76) (4,771.81)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                             -                              

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 5,483.74 3,953.73

     ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 4,500.00 3,000.00               

  เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 983.74 953.73

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 35,911.51 33,160.17
1/ ไดแ้ก่ ค่าความนยิม สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน และสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 32,916.65 31,098.78

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 32,915.97 31,098.05

         ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 8,467.51

         ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 19,073.97 17,430.72

         ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 339.36                 (39.30)                  

         รายการหกั 1/ (5,173.83)             (4,969.84)              

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) 0.69                           0.73                            

         รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
0.69                    0.73                     

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 5,483.81 3,953.77

     ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 4,500.00 3,000.00

  เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 983.74 953.73

  รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
0.07                    0.03                     

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 38,400.46 35,052.55
1/ ไดแ้ก่ ค่าความนยิม สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและเงนิลงทุนในตราสารทุน



 
 

 

กลุ่มธุรกจิฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มธุรกจิฯ จะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งู
กว่าเป้าหมายการด ารงเงินกองทุนที่ก าหนดไว้ พร้อมทัง้มีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างและประเมินความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซึง่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัความเสีย่งต่างๆ จากการด าเนินธุรกจิทัง้ในภาวะปกต ิและ
ภาวะวกิฤต 

กระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 
เพื่อใหเ้กดิความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ กบัเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกจิ และความเสีย่งที่
ยอมรบัได้ตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด ารงเงินกองทุน และมีการทบทวน
เป้าหมายการด ารงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครัง้ หรอืทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

ทัง้ระดบัธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารด ารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III โดยใชว้ธิ ีStandardised 
Approach (SA) ส าหรบัความเสีย่งดา้นเครดติและความเสีย่งดา้นตลาด และวธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) ส าหรบั
ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ ยงัไม่ต้องด ารงเงนิกองทุนส าหรบัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ใน
บญัชเีพื่อการธนาคารและความเสีย่งจากการกระจุกตวัด้านเครดติ อนัเนื่องมาจากมรีะดบัความเสีย่งยงัไม่ถึงระดบัที่มี
นยัส าคญัตามเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกิจฯ มนีโยบายที่จะด ารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ตามระดบัของขอ้ความความเสี่ยงที่
ยอมรบัไดซ้ึง่จะอยู่ในระดบัทีส่งูกวา่เกณฑข์ัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพื่อใหเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องเผชิญ ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล โดยทางการนอกเหนือจากความเสี่ยงตาม
หลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 กลุ่มธุรกจิฯ ได้
ออกตราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 เพิม่เตมิจ านวน 1,500 ลา้นบาท หรอืรวมเป็น 4 ,500 ลา้น
บาท หากนบัรวมตัง้แต่ปี 2558 เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งเงนิกองทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของและอตัราส่วน
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 อยู่ทีร่อ้ยละ 15.09 และมอีตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้อยู่ทีร่อ้ยละ 17.81 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบในลกัษณะ
ของเงนิกองทุนของธนาคารจ านวน 35,912 ลา้นบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่้องด ารงตามเกณฑเ์พื่อรองรบั
ความเสีย่งทัง้สิน้จ านวน 17,138 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากความเสีย่งดา้นเครดติเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิ
เกณฑข์ัน้ต ่าจ านวน 18,774 ลา้นบาท ในขณะที่กลุ่มธุรกจิฯ มอีตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของและ
อตัราสว่นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 อยู่ทีร่อ้ยละ 15.44 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิน้อยู่ทีร่อ้ยละ 18.02 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบ
ในลกัษณะของเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ จ านวน 38,400 ลา้นบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีต่้องด ารงตาม
เกณฑ์เพื่อรองรบัความเสีย่งทัง้สิน้จ านวน 18,118 ลา้นบาท ซึ่งเกดิจากความเสีย่งด้านเครดติเป็นหลกั แสดงให้เหน็ถึง
เงนิกองทุนสว่นเกนิเกณฑข์ัน้ต ่าจ านวน 20,282 ลา้นบาท ทัง้นี้ จากสว่นเกนิเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้เป็นการสะทอ้นถงึความ
แขง็แกร่งของเงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสีย่งด้านต่างๆ รวมถึง
เหตุการณ์ทีไ่ม่ไดค้าดหมายในอนาคต 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA

               

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 14,044.66 14,150.97

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล - -

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 156.42 140.75

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,569.03 4,469.99

ลกูหนี้รายย่อย 7,339.28 7,648.88

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 55.29 34.60

สนิทรพัย์อื่น 1,924.64 1,856.74

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 754.38 678.38

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation - -

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติทัง้หมดที่ค านวณดว้ยวธิ ีSA 14,799.04 14,829.35

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 13,599.57 13,643.07

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล - -

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 198.90 150.26

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,496.04 4,349.66

ลกูหนี้รายย่อย 7,359.28 7,682.55

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 55.29 34.60

สนิทรพัย์อื่น 1,490.06 1,426.00

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 755.26 678.39

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation - -

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติทัง้หมดที่ค านวณดว้ยวธิ ีSA 14,354.83 14,321.46



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 196.97              167.70                       

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นตลาด 196.97              167.70                       

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 1,065.75            1,014.22                     

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นตลาด 1,065.75            1,014.22                     

ตารางท่ี 4  เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,141.85               2,040.31            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร 2,141.85                    2,040.31                

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,696.92               2,639.45            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร 2,696.92                    2,639.45                



 
 

 

 

 

 
 

 

 

ตารางท่ี 5  อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.09 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.09 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 17.81 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2559

*อตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่รองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต ก าหนดใหธ้นาคารพาณชิย์ด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ

เพิม่เตมิจากการด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนขัน้ต ่าอีกรอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 จนครบรอ้ยละ 2.50 ในวนัที่ 1 มกราคม 2562

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วนเงินกองทนุ อตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ต า่

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 14.57 4.50

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 14.57 6.00

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 16.54 8.50

อตัราส่วน
31 ธนัวาคม 2558

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.44 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.44 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 18.02 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2559

*อตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่รองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต ก าหนดใหธ้นาคารพาณชิย์ด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ

เพิม่เตมิจากการด ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนขัน้ต ่าอีกรอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 จนครบรอ้ยละ 2.50 ในวนัที่ 1 มกราคม 2562

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วนเงินกองทนุ อตัราส่วนเงินกองทนุขัน้ต า่

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 14.71 4.50

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 14.71 6.00

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 16.58 8.50

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2558



 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 ข้อมลูคณุสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทนุ

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)

TH0121010001 KK25DA KK262A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น

ส่วนของเจา้ของ / เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ

 / เงนิกองทุนชัน้ที่ 2)

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 เงนิกองทุนชัน้ที่ 2

มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม่ มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III

กรณทีี่มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุ

คุณสมบตัดิงักลา่ว

- - -

ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนด

นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนด

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และ

ระดบัธนาคารพาณชิย์

ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์

8,467.51 3,000.00 1,500.00

10.00 1,000.00 1,000.00

ส่วนของเจา้ของ หนี้สนิ หนี้สนิ

มกีารออกหลายครัง้ 23 ธนัวาคม 2558 25 กุมภาพนัธ ์2559

ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื

วนัครบก าหนด (Original maturity date) - 23 ธนัวาคม 2568 25 กุมภาพนัธ ์2569

ไมม่สีทิธใินการไถ่ถอน ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัที่มสีทิธไิถ่ถอน วนัที่มภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวน

เงนิในการไถ่ถอน

- เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ที่จะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้ทัง้จ านวนก่อนวนั

ครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าที่

ตราไวต่้อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามที่ก าหนด

ไวพ้รอ้มดอกเบี้ยที่ค านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่

ถอนก่อนก าหนด ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลใหต้ราสารทางการเงนิที่เคยนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 อยู่เดมิมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตาม

หลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งอีกต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิ

ในภายหลงั ใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้

เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิมสีทิธิ

ที่จะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้ทัง้จ านวนก่อนวนั

ครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดยจะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าที่

ตราไวต่้อหน่วยของตราสารทางการเงนิตามที่ก าหนด

ไวพ้รอ้มดอกเบี้ยที่ค านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่

ถอนก่อนก าหนด ภายใตเ้งือ่นไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษี

 อนัจะส่งผลใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ที่มกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑข์อง

ทางการ อนัส่งผลใหต้ราสารทางการเงนิที่เคยนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 อยู่เดมิมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตาม

หลกัเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งอีกต่อไป หรอื

(4) ในกรณทีี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิม่เตมิ

ในภายหลงั ใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่

ถอนตราสารทางการเงนิก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได้

วนัที่มสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี - หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลงัจากนัน้

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทางการเงนิ

 หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลงัจากนัน้

หวัข้อ

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อน

ไดร้บัการอนุมตัจิากผูก้ ากบัดแูลหรอืไม่

การนบัตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคาร

แห่งประเทศไทย

จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

มลูค่าที่ตราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัที่ออกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิที่ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืหรอืมกีาร

ก าหนดระยะเวลาการช าระคนื

รายละเอียด

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงที่หรอืลอยตวั เงนิปนัผลแบบลอยตวั อตัราคงที่ อตัราคงที่

อตัราผลตอบแทนและดชันอีื่นที่เกีย่วขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงนิปนัผล รอ้ยละ 5.10 รอ้ยละ 4.75

ม ีDividend stopper หรอืไม่ ไมม่ ีDividend stopper ไมม่ ีDividend stopper ไมม่ ีDividend stopper

ธนาคารพาณชิย์มอี านาจเตม็ที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบี้ย

หรอืผลตอบแทนอื่นใดไดเ้องทัง้หมด หรอืบางส่วน หรอืตาม

ค าสัง่ที่ไดร้บั

มอี านาจเตม็ที่ ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บั ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ที่ไดร้บั

มเีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณชิย์ไถ่ถอนก่อน

ก าหนดหรอืไม ่เช่น มเีงือ่นไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทน

ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ ไมม่เีงือ่นไขที่เป็นแรงจงูใจ

ไมส่ะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน

ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้

กรณทีี่สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงือ่นไขในการแปลง

สภาพที่ธนาคารพาณชิย์นัน้ก าหนดไว ้(Conversion trigger)

- - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน

หรอืบางส่วน

- - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ

(Conversion rate)

- - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทาง

การเงนิที่มกีารแปลงสภาพไป

- - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

ที่มกีารแปลงสภาพไป

- - -

ไมม่คีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า

กรณมีกีารลดมลูค่า ใหร้ะบุการลดมลูค่าที่ธนาคารพาณชิย์นัน้

ก าหนดไว้

- เมือ่มเีหตุการณ์ที่ท าใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การด าเนนิงานที่ไมส่ามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเขา้ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิจะท าการตดัตราสารทางการเงนินี้เป็น

หนี้สูญ (ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนี้

สูญดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพือ่

ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และ

การรองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซึง่

ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิที่นบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ที่ออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

เมือ่มเีหตุการณ์ที่ท าใหผู้อ้อกตราสารทางการเงนิมผีล

การด าเนนิงานที่ไมส่ามารถด าเนนิกจิการต่อไปได ้และ

ทางการตดัสนิใจเขา้ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตรา

สารทางการเงนิจะท าการตดัตราสารทางการเงนินี้เป็น

หนี้สูญ (ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน) โดยการตดัเป็นหนี้

สูญดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราส่วนการลดทุนเพือ่

ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ และ

การรองรบัผลขาดทุนของตราสารทางการเงนิใดๆ ซึง่

ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตราสารทางการเงนิที่นบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และสามารถ

รองรบัผลขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ที่ออกโดยผูอ้อกตราสาร

ทางการเงนิ

กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรอืบางส่วน - อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางส่วน อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางส่วน

กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชัว่คราว - เป็นการลดมลูค่าถาวร เป็นการลดมลูค่าถาวร

         หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ใหอ้ธบิาย                    

         กระบวนการในการลดดงักลา่ว

- - -

ไดร้บัช าระเงนิเป็นล าดบัสุดทา้ย ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที่

นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้น

บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทางการเงนิที่

นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (Additional Tier 1) และ

สามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ (2) ผูถ้อืหุ้น

บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

สถานะของล าดบัการดอ้ยสทิธิใ์นกรณทีี่มกีารช าระบญัชี

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไมส่ามารถแปลงสภาพได้

คุณสมบตัใินการลดมลูค่า

หวัข้อ รายละเอียด



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 มลูค่าของเงินกองทนุในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 35,394.52 -

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 -

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 -

ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 -

ก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 16,294.94 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 423.13 44.14 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 0.00 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 4,966.76

ค่าความนยิม 3,066.03

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 379.91 253.27

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,520.81

เงนิลงทุนในตราสารทุน 0.00

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 30,427.77

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 30,427.77

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 5,483.74 -

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 4,500.00

เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 983.74

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 5,483.74

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 35,911.51
1/ ยอดสุทธคิงเหลอืของส่วนเกนิทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดมิถนุายน 2559



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 38,089.79 -

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื 8,467.51 -

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 9,356.23 -

ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 -

เงนิส ารองที่จดัสรรจากก าไรสุทธิ 0.38 -

ก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 19,073.97 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 339.36 44.35 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 5,173.83 -

ค่าความนยิม 3,066.03 -

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 408.34 272.22

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,527.52 -

เงนิลงทุนในตราสารทุน 171.94 -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 32,915.97

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 0.69 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.69 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ 0.69

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 32,916.65

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 5,483.81 -

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 4,500.00

เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 983.74 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.07 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 5,483.81

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 38,400.46
1/ ยอดสุทธคิงเหลอืของส่วนเกนิทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดมิถนุายน 2559



 
 

 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิสด 996.95 996.93

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 11,557.51 10,290.69

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,000.72 1,000.72

เงนิลงทุนสุทธิ 25,827.62 23,045.91

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                  171.94 J

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มสุทธิ (0.00) 4,615.19

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 194,195.83 195,170.58

ดอกเบี้ยคา้งรบั 944.56 944.69

     รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั 195,140.39 196,115.27

หกั  รายไดร้อตดับญัชี 19,087.37 19,087.37

หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ 10,182.46 10,182.46

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  983.74 M

หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 2.20 2.20

     รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 165,868.37 166,843.25

ทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 4,726.56 6,274.99

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,947.88 960.42

ค่าความนยิมและสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอื่นสุทธิ 3,746.60 3,746.60

ค่าความนยิม 3,066.03 3,066.03 G

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 680.56 680.56

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                  408.34 H

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,409.68 1,402.70

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                                  1,527.52 I

สนิทรพัย์อื่นสุทธิ 15,392.12 15,435.44

รวมสินทรพัย์ 232,473.99 234,612.83

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเงินกองทนุ ประจ างวด 30 มิถนุายน 2559

สินทรพัย์



 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 106,039.31 106,646.25

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 6,084.30 5,959.30

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 356.09 356.09

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 2,175.38 2,175.38

ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกูย้มื 58,298.93 58,298.93

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  4,500.00 L

ประมาณการหนี้สนิ 507.16 504.51

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 31.41 30.51

หนี้สนิอื่น 19,667.15 19,756.63

รวมหน้ีสิน 193,159.74 193,727.61

หน้ีสิน
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หน่วย : ลา้นบาท

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ

การเงิน 

(ก)

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบั

ดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอ้างอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนที่ออกและช าระแลว้

    หุ้นสามญั 8,467.51 8,467.51 A

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้น

    ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั 9,356.23 9,356.23 B

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทุน 1,463.64 474.62

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  339.36 F

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่นในบรษิทัรว่ม (119.24) (24.40)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

    ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อื่น ๆ 0.38 0.38 D

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 18,011.92 19,073.97

            นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                                  19,073.97 E

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,043.23 2,681.45

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 39,076.01 40,882.10

ส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 238.24 3.13

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน (ชัน้ที่ 1) -                                  0.69 K

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน (ชัน้ที่ 2) -                                  0.07 N

รวมส่วนของเจ้าของ 39,314.25 40,885.22

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 232,473.99 234,612.83
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ส่วนของเจ้าของ



 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท

 องคป์ระกอบของ

เงินกองทนุตาม

หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

ท่ีรายงานโดยกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ง)

 แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจทางการเงิน

(จ)

8,467.51 A

9,356.23 B

852.34 C

0.38 D

19,073.97 E

339.36 F

38,089.79

3,066.03 G

408.34 H

1,527.52 I

171.94 J

5,173.83

32,915.97

0.69 K

0.69

32,916.65

4,500.00 L

983.74 M

0.07 N

5,483.81

38,400.46

เงนิส ารองที่ไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธเิมือ่สิ้นงวดการบญัชี

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซือ้คนื

ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้นสามญั (สุทธ)ิ 

ก าไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร

ทุนส ารองตามกฎหมาย
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสะสม

 การเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาที่ดนิ อาคาร หรอืหอ้งชุดในอาคารชุด

 ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูล

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

ค่าความนยิม

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอื่น (นอกเหนอืจากค่าความนยิม)

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

 เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงนิลงทุนในใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นของบรษิทัเงนิทุนและบรษิทั

เครดติฟองซเิอร ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

 รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลของเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

 เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกต ิ(General provision)

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (TC = T1+T2)

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

 รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนบัเป็น

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2


