


 
 

 

 

 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ("กลุ่มธุรกจิฯ") ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทุนส าหรบั
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงนิกองทุน (Pillar 3) Basel III โดยขอ้มูลทีเ่ปิดเผย
ครอบคลุมกลุ่มธุรกจิฯ ซึ่งมธีนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทแม่ ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์ และมี
บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทัทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
ภทัร จ ากดั ประกอบธุรกจิตลาดทุน และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited ประกอบธุรกจิหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนในต่างประเทศ ซึง่การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานฉบบันี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีก่ าหนดใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ในระดบัเฉพาะธนาคารและระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1     บริษัทประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุในต่างประเทศ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  พ.ศ. 2560 ยงัไมไ่ด้เร่ิม

ด าเนินกิจการ   
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กลุ่มธรุกิจทางการเงินภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม 
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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
พาณิชยต์อ้งเป็นเงนิกองทุนทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุเป็นหลกั    คอื เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity 
Tier 1: CET1) ซึ่งประกอบดว้ย หุน้สามญั และก าไรสะสม เป็นหลกั เพื่อให้เงนิกองทุนที่แท้จรงิที่ต้องใช้รองรบัความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ มาจากส่วนของผูถ้อืหุน้ในปรมิาณทีม่ากเพยีงพอและเป็นองคป์ระกอบหลกัของเงนิกองทุนโดยรวม 
รวมถึงยงัได้ปรบัปรุงคุณสมบตัิของตราสารทางการเงนิที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชย์  ให้มลีกัษณะ
คลา้ยทุนมากขึน้ ส าหรบัในส่วนของเชงิปรมิาณนัน้ ก าหนดใหเ้พิม่อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 จากเดมิก าหนดไวต้้องไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 4.25 เปลี่ยนเป็นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 6.00 แทน และได้เพิม่เติมอัตราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที ่1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของไว้ต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้นไว้ที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 8.50 นอกจากนี้ ได้
ปรบัปรุงวธิกีารค านวณสนิทรพัยเ์สีย่งดา้นเครดติของธุรกรรมทีม่คีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสีย่งไดด้ยีิ่งขึน้ดว้ย 
 
 ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหธ้นาคารพาณิชย์ ทยอยด ารงอตัราส่วน
เงนิกองทุนส่วนเพิม่เพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation buffer) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.625 ในแต่ละปีจนครบ
รอ้ยละ 2.50 ในวนัที ่1 มกราคม 2562 



 
 

 

 

  เป้าหมายการด ารงเงินกองทุนและระดบัเงินกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง ได้ถูกก 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) 

 ด ารงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัตามเกณฑก์ารก ากบัดูแลโดยทางการ (Pillar 2) ทีก่ลุ่ม
ธุรกจิฯ มอียู่ 

 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 

 ค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ในการด ารงเงนิกองทุน 
 
เพื่อใหก้ระบวนการในการประเมนิเงนิกองทุนของกลุ่มธรุกจิฯ มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ กลุ่มธุรกจิฯ ไดม้กีารด าเนินการ

ดงันี้ 
 พฒันาระบบประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยส าคัญ ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่ง

ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวด้านเครดิต  และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชี 
เพื่อการธนาคาร โดยใชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ ภายใตภ้าวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

 พฒันาเกณฑใ์นการด ารงเงนิกองทุน ทีเ่ชื่อมโยงกบัระดบัความเสีย่งทีม่นียัส าคญัแต่ละประเภทดงักล่าวขา้งตน้ 
ในแต่ละประเภทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 พฒันาระบบประเมนิผลงานของธุรกจิแต่ละประเภท โดยค านึงถึงต้นทุนในการด ารงเงนิกองทุนและสามารถ
แสดงผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัจากธุรกจิแต่ละประเภท 

 พฒันากระบวนการประเมนิเงนิกองทุนโดยวธิรีะดบัเงนิกองทุนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Capital)  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
นอกจากนี้ ความเหมาะสมของระดบัเงนิกองทุนขัน้ต ่าทีก่ลุ่มธุรกจิฯ ต้องด ารงและปรมิาณความต้องการเงนิกองทุน

สว่นเพิม่ในอนาคตจากการประมาณการทีส่อดคลอ้งตามแผนการด าเนินธุรกจิประจ าปี รวมถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้
และระดบัของความเบีย่งเบนจากความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกลุ่มธุรกจิฯ จะถูกใชป้ระมาณความเพยีงพอของเงนิกองทุน
และจดัท าแผนเงนิกองทุน (Capital Plan) ในแต่ละปี แต่เมื่อมเีหตุการณ์ใดๆ ทีท่ าใหร้ะดบัความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ลดลงหรอืมแีนวโน้มลดลงต ่ากว่าระดบัการเบีย่งเบนของเงนิกองทุนขัน้ต ่าเป้าหมาย หรอืเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่า 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด กลุ่มธุรกิจฯ จะด าเนินการตามที่ก าหนดในกระบวนการแก้ไขจดัการ (Corrective 
Action) และแผนเงนิกองทุนและแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้นเงนิกองทุน (Capital Plan and Capital Contingency Plan) 
โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของทางเลอืกรวมถงึแนวทางปฎบิตัเิป็นคราวๆ ไป 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ของกลุ่มธุรกจิฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ส่วนหลกั คือ ทุนช าระแล้ว ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น และก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร ซึ่งถือเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถรองรับ  
ความเสี่ยงและผลขาดทุนได้ดีที่สุด ในขณะที่เงินกองทุนชัน้ที่ 2 ประกอบด้วยตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็น
เงนิกองทุนชัน้ที ่2 และเงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกตเิป็นส าคญั โดยกลุ่มธุรกจิฯ มตีราสารหนี้ดอ้ยสทิธทิีส่ามารถ
นับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 จ านวนทัง้สิน้ 6,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรบัโครงสร้างเงนิกองทุนให้มกีารใช้ทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ซึง่ท าใหเ้งนิกองทุนชัน้ที ่2 ของกลุ่มธุรกจิฯ มสีดัสว่นทีเ่ป็นตราสารหนี้ดอ้ย
สทิธทิีส่ามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 สูงขึน้ นอกจากนี้ เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ มสีดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วน 
ทีส่งูถงึรอ้ยละ 82.3 ของเงนิกองทุนทัง้สิน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพทีด่ขีองเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิฯ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
Basel III สามารถรองรบัความเสีย่งดา้นต่างๆ รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ  

 

 
 

ตารางท่ี 1  เงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 30,094.13 30,025.19

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 30,094.13 30,025.19

         ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซือ้คนื 8,467.51 8,467.51

         สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิส ารองทีจ่ดัสรรจากก าไรสทุธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 16,635.98 16,294.94

         องค์ประกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของและส ารองอืน่ๆ 264.53 292.31

         รายการหกั 1/ (5,482.85) (5,238.51)

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                         -                          

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,061.66 7,041.04

     ตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 6,000.00 6,000.00

  เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,061.66 1,041.04

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 37,155.79 37,066.23
1/ ไดแ้ก่ ค่าความนยิม สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน และสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี



 
 

 

 

 

 
 

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 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

รายการ 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 32,902.31 32,575.87

  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 32,902.31 32,575.19

         ทุนช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซือ้คนื 8,467.51 8,467.51

         สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สทุธ)ิ 9,356.23 9,356.23

         ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34

         เงนิส ารองทีจ่ดัสรรจากก าไรสทุธิ 0.38 0.38

         ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 19,245.94 19,075.06

         องค์ประกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของและส ารองอืน่ๆ 605.24               289.33                

         รายการหกั 1/ (5,625.33)            (5,465.67)             

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                         0.68                        

         รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม

         และบุคคลภายนอก
-                    0.68                   

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,061.66 7,041.10

     ตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 6,000.00 6,000.00

  เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,061.66 1,041.04

  รายการของบรษิทัลกูเฉพาะสว่นของผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม 

  และบุคคลภายนอก
-                    0.06                   

เงินกองทนุทัง้ส้ินตามกฎหมาย 39,963.97 39,616.97
1/ ไดแ้ก่ ค่าความนยิม สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและเงนิลงทุนในตราสารทุน



 
 

 

 

 
อย่างไรกต็าม กลุ่มธุรกิจฯ มนีโยบายที่จะด ารงระดบัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ตามระดบัของขอ้ความความเสี่ยงที่

ยอมรบัไดซ้ึง่จะอยู่ในระดบัทีส่งูกวา่เกณฑข์ัน้ต ่าของธนาคารแหง่ประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพื่อใหเ้พยีงพอทีจ่ะรองรบัความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ที่กลุ่มธุรกิจฯ ต้องเผชิญ ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลโดยทางการนอกเหนือจากความเสี่ยงตาม
หลกัเกณฑก์ารด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของและอตัราส่วน

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 อยู่ทีร่อ้ยละ 14.20 และมอีตัราสว่นเงนิกองทุนทัง้สิน้อยู่ทีร่อ้ยละ 17.54 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบในลกัษณะ
ของเงนิกองทุนทัง้สิน้ของธนาคารจ านวน 37,156 ล้านบาท กบัความต้องการเงนิกองทุนขัน้ต ่าตามกฎหมายทีต่้องด ารง
ตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรองรบัความเสีย่งทัง้สิน้จ านวน 18,009 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากความเสีย่งดา้น
เครดติเป็นหลกั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนสว่นเกนิเกณฑข์ัน้ต ่าจ านวน 19,147 ลา้นบาท ในขณะทีก่ลุ่มธุรกจิฯ มอีตัราสว่น
เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 อยู่ทีร่อ้ยละ 14.75 และมอีตัราส่วนเงนิกองทุน
ทัง้สิน้อยู่ที่รอ้ยละ 17.91 โดยเมื่อเปรยีบเทยีบในลกัษณะของเงนิกองทุนทัง้สิน้ของกลุ่มธุรกจิฯ จ านวน 39,964 ลา้นบาท 
กบัความตอ้งการเงนิกองทุนขัน้ต ่าตามกฎหมายทีต่อ้งด ารงตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรบัความเสีย่ง
ทัง้สิน้จ านวน 18,962 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากความเสีย่งดา้นเครดติเป็นหลกัเช่นเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ถงึเงนิกองทุนส่วนเกนิ
เกณฑ์ขัน้ต ่าจ านวน 21,002 ล้านบาท ทัง้นี้ จากส่วนเกนิเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้นเป็นการสะท้อนถึงความแขง็แกร่งของ
เงนิกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกจิฯ  เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ ความเสีย่งดา้นต่างๆ รวมถงึเหตุการณ์ทีไ่ม่ได้
คาดหมายในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2  มลูค่าเงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรพัย ์โดยวิธี SA
               

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม  2559

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 14,525.25 13,830.52

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล - -

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 273.49 230.04

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,928.17 4,231.06

ลกูหนี้รายย่อย 7,287.18 7,492.68

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 256.55 144.40

สนิทรพัย์อื่น 1,779.87 1,732.34

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 743.12 690.83

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation - -

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติทัง้หมดที่ค านวณดว้ยวธิ ีSA 15,268.37 14,521.35



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ลกูหน้ีท่ีไม่ด้อยคณุภาพ 14,059.80 13,281.88

ลกูหนี้ภาครฐับาลลธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)ที่ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยง

เหมอืนกบัลกูหนี้ภาครฐับาล - -

ลกูหนี้สถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่

ใชน้ ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้สถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์ 276.39 191.14

ลกูหนี้ธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที่ใช้

น ้าหนกัความเสี่ยงเหมอืนกบัลกูหนี้ธุรกจิเอกชน 4,781.87 4,128.47

ลกูหนี้รายย่อย 7,306.11 7,506.47

สนิเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศยั 256.55 144.40

สนิทรพัย์อื่น 1,438.87 1,311.40

    ลกูหน้ีด้อยคณุภาพ 743.12 690.83

   First-to-default Credit derivatives และ Securitisation - -

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นเครดติทัง้หมดที่ค านวณดว้ยวธิ ีSA 14,802.91 13,972.71

ตารางท่ี 3 เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม  2559

ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 479.20              233.22                       

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นตลาด 479.20                   233.22                               

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านตลาด 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 1,402.82            1,034.05                     

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นตลาด 1,402.82                1,034.05                            

ตารางท่ี 4  เงินกองทนุขัน้ต า่ท่ีต้องด ารงส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม  2559

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,261.21               2,247.10             

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร 2,261.21                    2,247.10                  

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทนุขัน้ต า่ส าหรบัความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 30 มิถนุายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 2,756.13               2,756.67            

รวมมลูค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ตอ้งด ารงส าหรบัความเสี่ยงดา้นปฏบิตักิาร 2,756.13                    2,756.67                



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ตารางท่ี 5  อตัราส่วนการด ารงเงินกองทนุ

เฉพาะธนาคาร หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 14.20 4.50 1.25 5.75

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 14.20 6.00 1.25 7.25

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 17.54 8.50 1.25 9.75

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2560

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.01 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.01 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 18.53 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 2559

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 14.75 4.50 1.25 5.75

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 14.75 6.00 1.25 7.25

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 17.91 8.50 1.25 9.75

อตัราส่วน

30 มิถนุายน 2560

หน่วย : รอ้ยละ

อตัราส่วน

เงินกองทนุ

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม*

อตัราส่วนเงินกองทนุ

ขัน้ต า่และเงินกองทนุ

ส่วนเพ่ิม

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 15.59 4.50 0.625 5.125

อตัราส่วนเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 15.59 6.00 0.625 6.625

อตัราส่วนเงนิกองทุนทัง้สิ้น 18.96 8.50 0.625 9.125

อตัราส่วน

31 ธนัวาคม 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



 
 

 

 

 
 

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

TH0121010001 KK25DA KK262A KK268A

ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็น

สว่นของเจา้ของ / เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทาง

การเงนิ / เงนิกองทุนชัน้ที ่2)

เงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของ

เจา้ของ

เงนิกองทุนชัน้ที ่2 เงนิกองทุนชัน้ที ่2 เงนิกองทุนชัน้ที ่2

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

กรณทีีม่คีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ให้

ระบุคุณสมบตัดิงักลา่ว

- - - -

ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสดุท้ายก่อนครบ

นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสดุท้ายก่อนครบ

นบัไดเ้ตม็จ านวนและทยอยลดการนบั

เป็นเงนิกองทุนในช่วง 5 ปีสดุท้ายก่อนครบ

จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และ

ระดบัธนาคารพาณชิย์

ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์ ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณชิย์

8,467.51 3,000.00 1,500.00 1,500.00

10.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

สว่นของเจา้ของ หนีส้นิ หนีส้นิ หนีส้นิ

มกีารออกหลายครัง้ 23 ธนัวาคม 2558 25 กุมภาพนัธ์ 2559 30 สงิหาคม 2559

ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนื

วนัครบก าหนด (Original maturity date) - 23 ธนัวาคม 2568 25 กุมภาพนัธ์ 2569 30 สงิหาคม 2569

รายละเอียด

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

หวัข้อ

การนบัตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

จ านวนทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ 

(หน่วย : ลา้นบาท)
มลูค่าทีต่ราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท)

การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี

วนัทีอ่อกตราสารทางการเงนิ (Original date)

ตราสารทางการเงนิทีไ่มม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคนืหรอืมี

การก าหนดระยะเวลาการช าระคนื



 
 

 

 

ไมม่สีทิธใินการไถ่ถอน ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไมม่สีทิธไิถ่ถอนก่อนไดร้บัอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วนัทีม่สีทิธไิถ่ถอน วนัทีม่ภีาระผกูพนัในการไถ่ถอนและ

จ านวนเงนิในการไถ่ถอน

- เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมสีทิธทิีจ่ะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้

ทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดย

จะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของ

ตราสารทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวพ้รอ้ม

ดอกเบี้ยทีค่ านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่ถอน

ก่อนก าหนด ภายใตเ้งื่อนไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสาร

ทางการเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ย

ใดๆ ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทาง

กฎหมายภาษ ีอนัจะสง่ผลให้สทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษขีองผูอ้อกตราสารทางการเงนิเปลีย่นแปลง

ไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์

ของทางการ อนัสง่ผลให้ตราสารทางการเงนิที่

เคยนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 อยู่เดมิมี

คุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมสีทิธทิีจ่ะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้

ทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดย

จะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของ

ตราสารทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวพ้รอ้ม

ดอกเบี้ยทีค่ านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่ถอน

ก่อนก าหนด ภายใตเ้งื่อนไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสาร

ทางการเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ย

ใดๆ ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทาง

กฎหมายภาษ ีอนัจะสง่ผลให้สทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษขีองผูอ้อกตราสารทางการเงนิเปลีย่นแปลง

ไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์

ของทางการ อนัสง่ผลให้ตราสารทางการเงนิที่

เคยนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 อยู่เดมิมี

คุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

เมือ่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมสีทิธทิีจ่ะไถ่ถอนตราสารทางการเงนินี้

ทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนได ้โดย

จะตอ้งไถ่ถอนตามมลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วยของ

ตราสารทางการเงนิตามทีก่ าหนดไวพ้รอ้ม

ดอกเบี้ยทีค่ านวณจนถงึ (แต่ไมร่วม) วนัไถ่ถอน

ก่อนก าหนด ภายใตเ้งื่อนไขดงันี้

(1) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสาร

ทางการเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ย

ใดๆ ภายหลงัจากนัน้ หรอื

(2) ณ เวลาใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทาง

กฎหมายภาษ ีอนัจะสง่ผลให้สทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษขีองผูอ้อกตราสารทางการเงนิเปลีย่นแปลง

ไป หรอื

(3) ณ เวลาใดๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์

ของทางการ อนัสง่ผลให้ตราสารทางการเงนิที่

เคยนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 อยู่เดมิมี

คุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งวนัทีม่สีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถา้ม)ี - หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้

หลงัวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกตราสารทาง

การเงนิ หรอื ณ วนัก าหนดช าระดอกเบี้ยใดๆ 

ภายหลงัจากนัน้

ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงทีห่รอืลอยตวั เงนิปนัผลแบบลอยตวั อตัราคงที่ อตัราคงที่ อตัราคงที่

อตัราผลตอบแทนและดชันอีืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงนิปนัผล รอ้ยละ 5.10 รอ้ยละ 4.75 รอ้ยละ 3.80

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

ธนาคารพาณชิย์มอี านาจเตม็ทีใ่นการยกเลกิการจ่าย

ดอกเบี้ยหรอืผลตอบแทนอืน่ใดไดเ้องทัง้หมด หรอืบางสว่น 

หรอืตามค าสัง่ทีไ่ดร้บั

มอี านาจเตม็ที่ ตอ้งปฏิบตัติามค าสัง่ทีไ่ดร้บั ตอ้งปฏิบตัติามค าสัง่ทีไ่ดร้บั ตอ้งปฏิบตัติามค าสัง่ทีไ่ดร้บั

รายละเอียดหวัข้อ

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อน

ไดร้บัการอนุมตัจิากผูก้ ากบัดูแลหรอืไม่

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ใด



 
 

 

 

มเีงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณชิย์ไถ่ถอนก่อน

ก าหนดหรอืไม ่เช่น มเีงื่อนไขในการก าหนดอตัรา

ผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (Step up)

ไมม่เีงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจูงใจ ไมม่เีงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจูงใจ ไมม่เีงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจูงใจ ไมม่เีงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจูงใจ

ไมส่ะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน

ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้

กรณทีีส่ามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลง

สภาพทีธ่นาคารพาณชิย์นัน้ก าหนดไว ้(Conversion trigger)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวน

หรอืบางสว่น

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุอตัราการแปลงสภาพ

(Conversion rate)

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุประเภทตราสารทาง

การเงนิทีม่กีารแปลงสภาพไป

- - - -

กรณสีามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบุผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิทีม่กีารแปลงสภาพไป

- - - -

ไมม่คีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า มคีุณสมบตัใินการลดมลูค่า

กรณมีกีารลดมลูค่า ให้ระบุการลดมลูค่าทีธ่นาคารพาณชิย์

นัน้ก าหนดไว้

- เมือ่มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถด าเนนิ

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเขา้

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

จะท าการตดัตราสารทางการเงนินีเ้ป็นหนีส้ญู 

(ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) โดยการตดัเป็นหนีส้ญู

ดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราสว่นการลดทุน

เพือ่ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซึง่ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

เมือ่มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถด าเนนิ

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเขา้

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

จะท าการตดัตราสารทางการเงนินีเ้ป็นหนีส้ญู 

(ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) โดยการตดัเป็นหนีส้ญู

ดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราสว่นการลดทุน

เพือ่ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซึง่ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

เมือ่มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิมผีลการด าเนนิงานทีไ่มส่ามารถด าเนนิ

กจิการต่อไปได ้และทางการตดัสนิใจเขา้

ช่วยเหลอืทางการเงนิ ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ

จะท าการตดัตราสารทางการเงนินีเ้ป็นหนีส้ญู 

(ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น) โดยการตดัเป็นหนีส้ญู

ดงักลา่วจะตอ้งไมม่ากกว่าอตัราสว่นการลดทุน

เพือ่ลา้งขาดทุนทัง้หมดของผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ และการรองรบัผลขาดทุนของตราสาร

ทางการเงนิใดๆ ซึง่ดอ้ยสทิธกิว่า (รวมถงึตรา

สารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 

(Additional Tier 1) และสามารถรองรบัผล

ขาดทุนได ้(ถา้ม)ี) ทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารทาง

การเงนิ

รายละเอียดหวัข้อ

สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไมส่ามารถแปลงสภาพได้

คุณสมบตัใินการลดมลูค่า



 
 

 

 

กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรอืบางสว่น - อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางสว่น อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางสว่น อาจลดมลูค่าทัง้จ านวน หรอืบางสว่น

กรณมีกีารลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชัว่คราว - เป็นการลดมลูค่าถาวร เป็นการลดมลูค่าถาวร เป็นการลดมลูค่าถาวร

         หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธบิาย              

               กระบวนการในการลดดงักลา่ว

- - - -

ไดร้บัช าระเงนิเป็นล าดบัสดุท้าย ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทาง

การเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 (Additional

 Tier 1) และสามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ 

(2) ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามญัของผู้

ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทาง

การเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 (Additional

 Tier 1) และสามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ 

(2) ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามญัของผู้

ออกตราสารทางการเงนิ

ไดร้บัช าระก่อนหน้า (1) ผูถ้อืตราสารทาง

การเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่1 (Additional

 Tier 1) และสามารถรองรบัผลขาดทุนได ้และ 

(2) ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามญัของผู้

ออกตราสารทางการเงนิ

รายละเอียด

สถานะของล าดบัการดอ้ยสทิธิใ์นกรณทีีม่กีารช าระบญัชี

หวัข้อ



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 7 มลูค่าของเงินกองทนุในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III

เฉพาะธนาคาร หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 35,576.98 -

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 16,635.98 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 264.53 12.96 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร 0.00 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 5,482.85

ค่าความนยิม 3,066.03

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 547.44 136.86

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,869.37

เงนิลงทุนในตราสารทุน 0.00

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 30,094.13

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ -                

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 30,094.13

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 7,061.66 -

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 6,000.00

เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,061.66

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,061.66

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 37,155.79

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดมิถนุายน 2560



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสทุธิคงเหลือของรายการท่ี

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือหกั

เงินกองทนุในอนาคตตาม

หลกัเกณฑ์ Basel III

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 :

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 38,527.64 -

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 19,245.94 -

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 605.24 13.01 1/

ปรบั ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลอืจากการจดัสรร -                -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ 5,625.33 -

ค่าความนยิม 3,066.03 -

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 593.02 148.25

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 1,869.37 -

เงนิลงทุนในตราสารทุน 96.90 -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 32,902.31

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 0.00 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.00 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -                -

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิสุทธิ 0.00

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (CET1+ Additional tier 1) 32,902.31

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (Tier 2) :

รายการที่สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 7,061.66 -

ตราสารทางการเงนิที่นบัเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 6,000.00

เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกติ 1,061.66 -

รายการของบรษิทัลกูเฉพาะส่วนของผูถ้อืหุ้นที่ไมม่อี านาจควบคุมและบุคคลภายนอก 0.00 -

หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 -                -

รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 7,061.66

รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 39,963.97
1/ ยอดสุทธคิงเหลอืของส่วนเกนิทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้

มลูค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ างวดมิถนุายน 2560



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ธรุกิจทางการเงิน หน่วย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิสด 1,018.73 1,018.68

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 32,783.43 32,075.33

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 2,521.23 2,521.23

เงนิลงทุนสทุธิ 30,695.97 28,276.94

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                          96.90 J

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสทุธิ -                          2,859.61

เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบี้ยคา้งรบัสทุธิ

เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้ 202,878.33 203,853.08

ดอกเบี้ยคา้งรบั 987.63 987.76

     รวมเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบี้ยคา้งรบั 203,865.96 204,840.84

หกั  รายไดร้อตดับญัชี 19,514.49 19,514.49

หกั  ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 11,088.01 11,088.01

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                          1,061.66 M

หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ 0.91 0.91

     รวมเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบี้ยคา้งรบัสทุธิ 173,262.56 174,237.44

ทรพัย์สนิรอการขายสทุธิ 3,712.27 5,541.27

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 2,126.20 1,123.09

ค่าความนยิมและสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอืน่สทุธิ 3,807.30 3,807.30

ค่าความนยิม 3,066.03 3,066.03 G

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 741.27 741.27

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                          593.02 H

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,786.41 1,781.59

  นบัเขา้เป็นรายการหกัเงนิกองทุน -                          1,869.37 I

สนิทรพัย์อืน่สทุธิ 13,434.84 13,404.32

รวมสินทรพัย์ 265,148.94 266,646.81
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สินทรพัย์



 
 

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

เงนิรบัฝาก 133,858.05 134,298.15

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 33,074.89 33,074.89

หนีส้นิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 498.31 498.31

หนีส้นิตราสารอนุพนัธ์ 3,628.04 3,628.04

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 38,039.09 38,039.09

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                          6,000.00 L

ประมาณการหนีส้นิ 587.06 584.37

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 114.46 114.46

หนีส้นิอืน่ 15,240.26 15,162.63

รวมหน้ีสิน 225,040.16 225,399.93
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หน้ีสิน



 
 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

 จ านวนท่ีเปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้หลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูลกลุม่ธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

 การอ้างอิง

(ค)

ทุนเรอืนหุน้

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

    หุน้สามญั 8,467.51 8,467.51 A

สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้

    สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั 9,356.23 9,356.23 B

องค์ประกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ

สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์

สว่นเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทุน 1,558.67 721.27

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                          605.24 F

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อืน่ในบรษิทัร่วม (171.93) (24.40)

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

    ทุนส ารองตามกฎหมาย 852.34 852.34 C

     อืน่ ๆ 0.38 0.38 D

         คงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 17,117.86 19,245.94

            นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน -                          19,245.94 E

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,709.11 2,624.38

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 39,890.16 41,243.65

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 218.62 3.23

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน (ชัน้ที ่1) -                          -                                K

  นบัเขา้เป็นเงนิกองทุน (ชัน้ที ่2) -                          -                                N

รวมส่วนของเจ้าของ 40,108.78 41,246.87

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 265,148.94 266,646.81
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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

19,245.94 E

605.24 F

38,527.64

3,066.03 G

593.02 H

1,869.37 I

96.90 J

5,625.33

32,902.31

-                          K

-                          

32,902.31

6,000.00 L

1,061.66 M

-                          N

7,061.66

39,963.97รวมเงินกองทนุทัง้ส้ิน (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

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสะสม

 ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน

 รวมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลกัเกณฑ์

การก ากบัดแูล

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหกัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล

ค่าความนยิม

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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