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บทนา
ธนำคำรตระหนักดี ว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภำพ และกำรกำกับดูแลกิ จกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ ดี เป็ นส่ วน
สำคัญต่อควำมมัน่ คงและควำมน่ ำเชื่ อถือของธนำคำรและบริ ษทั ลูกในกลุ่มธุ รกิ จทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่มธุ รกิ จทำงกำรเงินของ
ธนำคำร”) ธนำคำรจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่องและให้ควำมสำคัญว่ำ ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ
ธนำคำรเล็งเห็นว่ำกำรใช้กลไกตลำดในกำรกำกับดูแล จะเป็ นส่ วนสำคัญที่จะส่ งเสริ มให้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่ อง จึงมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับควำมเสี่ ยง กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ ยง และควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำร(Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation Basis) ซึ่งกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
ธนำคำรมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลักกำรที่ 3 โดยข้อมูลเชิงปริ มำณเกี่ยวกับ ตัวชี้วดั ควำมเสี่ ยงที่
สำคัญ โครงสร้ำงและควำมเพียงพอของเงิ นกองทุ น กำรประเมิ นควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด และกำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพคล่องที่ มีควำมรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) จะเปิ ดเผยเป็ นรำยครึ่ งปี สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลเชิ ง
คุณภำพ ธนำคำรจะจัดให้มี กำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิ ดเผยเฉพำะข้อมูลที่มีนยั สำคัญบนเว็บไซด์ของธนำคำรภำยใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยใน 4 เดือนนับ
จำกวันสิ้นงวด

ขอบเขตการบังคับใช้
กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงเงิ น กองทุ น ครอบคลุม ทั้งในระดับ ธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุ รกิ จทำงกำรเงิ น ของ
ธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งสิ้น 12 บริ ษทั ประกอบด้วย
• ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์ ในฐำนะบริ ษทั แม่
• บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์
• ธนำคำรกรุ งเทพ (ประเทศจีน) จำกัด (Bangkok Bank (China)) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์
• ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์ ในประเทศอินโดนีเซีย
• บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน
• บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน บำงกอกแคปปิ ตอล จำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน
• บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์
• บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ทวี ประกอบธุรกิจบริ หำรสิ นทรัพย์
• บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิจสนับสนุน
• บริ ษทั บีบีแอล (เคแมน) จำกัด (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิจกำรเงิน
• บริ ษทั บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจเงินร่ วมลงทุน
• PT Sahabat Finansial Keluarga ประกอบธุ รกิ จเงิ นทุน ในประเทศอินโดนี เซี ย
ทั้งนี้ งบกำรเงินที่ใช้พิจำรณำควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมที่เผยแพร่ ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (ดูตำรำงที่ 7)
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1. ตัวชี้วดั ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
ตารางที่ 1 : การเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณของตัวชี้วดั ความเสี่ยงทีส่ าคัญ
รายการ
เงินกองทุน (หน่ วย : ล้านบาท)
1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1)
1ก เงิน กองทุนชั้นที่ 1 เป็ นส่ วนของเจ้ำของหลังหักเงิน
ส ำรองตำมวิธี ECL1/ ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL
CET1)
2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)
2ก เงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้ง
จำนวน (Fully loaded ECL Tier1)
3 เงินกองทุนทั้งสิ้ น (Total Capital)
3ก เงินกองทุ นทั้งสิ้ นหลังหักเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้ง
จำนวน (Fully loaded ECL total Capital)
สิ นทรัพย์ เสี่ ยง (หน่ วย : ล้านบาท)
4 สิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น (RWA)
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยง (ร้ อยละ)
5 อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
(CET1 ratio)
5ก อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
หลัง หั ก เงิ น ส ำรองตำมวิ ธี ECL ทั้ง จ ำนวน (Fully
loaded ECL CET1 ratio)
6 อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสำรองตำม
วิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL Tier1 ratio)
7 อัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น (Total Capital ratio)
7ก อัตรำส่ วนเงินกองทุ นทั้งสิ้ นหลักหักเงินสำรองตำม
วิธี ECL ทั้งจำนวนเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน
(Fully loaded ECL total Capital ratio)
อัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิม่ (ร้ อยละ)
8 อัตรำส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุน
ในภำวะวิกฤต (Conservation buffer)
9 อัตรำส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสี่ ยง
เชิ งระบ บที่ อำจเกิ ดขึ้ นใน ช่ วงเศรษฐกิ จขำลง
(Countercyclical buffer)
10 อัต รำส่ วนเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่ ม เพื่ อ รองรั บ ควำม
เสี ยหำยสำหรั บธนำคำรพำณิ ชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ ยง
เชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคาร
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
383,208

406,463

379,103

399,842

383,208
383,284

N/A
406,529

379,103
379,103

N/A
399,842

383,284
454,249

N/A
478,740

379,103
449,452

N/A
471,262

454,249

N/A

449,452

N/A

2,745,380

2,389,369

2,489,336

2,332,689

13.96

17.01

15.23

17.14

13.96

N/A

15.23

N/A

13.96

17.01

15.23

17.14

13.96
16.55

N/A
20.04

15.23
18.06

N/A
20.20

16.55

N/A

18.06

N/A

2.50

2.50

2.50

2.50

-

-

-

-

1.00

0.50

1.00

0.50

6ก
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รายการ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคาร
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
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อัตรำส่ วนเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่มทั้งสิ้ น (ผลรวมของ
รำยกำรที่ 8 ถึงรำยกำรที่ 10)
3.50
3.00
12 อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
(CET1 ratio) ที่คงเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุน
ขั้นต่ำ 2/
7.96
11.01
การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องที่มีความรุ นแรง (LCR) (ร้ อยละ)

3.50

3.00

9.23

11.14

ค่ าเฉลีย่ ข้ อมูลไตรมาสที่2
ปี 2563
ปี 2562
13
14
15

ปริ มำณสิ น ทรั พย์ส ภำพคล่ องทั้งสิ้ น (Total HQLA)
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ประมำณกำรกระแสเงิ น สดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน
(Total net cash outflows) (หน่วย : ล้ำนบำท)
LCR (ร้อยละ)

927,743

760,090

323,834
287

245,175
311

1/

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss : ECL) ตำมที่กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน (TFRS9) ของ
สภำวิชำชีพบัญชี
2/
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ที่คงเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ ไม่จำเป็ นต้องเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่
1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ในรำยกำรที่ 5 กับอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของขั้นต่ำ (mimimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เนื่องจำก
อัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถู กนำไปใช้ดำรงอัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ขั้นต่ ำ (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6
และ/หรื ออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขั้นต่ำ (minimum total capital rtio requirement) ร้อยละ 8.5
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2. โครงสร้ างและความเพียงพอของเงินกองทุน
2.1 โครงสร้ างเงินกองทุน
โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. แบ่ง
ออกเป็ น เงินกองทุน ชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิ น (Additional
Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)
• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ ประกอบด้วย
1) ทุนชำระแล้ว
2) ส่วนเกิน(ต่ำกว่ำ)มูลค่ำหุน้ สำมัญ
3) ทุนสำรองตำมกฎหมำย
4) เงินสำรองที่จดั สรรจำกกำไรสุทธิ
5) กำไรสุทธิคงเหลือหลังกำรจัดสรร
6) ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ
7) รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
8) รำยกำรหักต่ำง ๆ อำทิ ค่ำควำมนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นต้น
• เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน
• เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1) ตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิระยะยำวที่มีสิทธิดอ้ ยกว่ำผูฝ้ ำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ
2) เงินสำรองทัว่ ไป (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้ำนเครดิต
3) ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวทำง Basel III มำบังคับ ใช้ ธปท. มี ก ำรผ่อ นปรนส ำหรั บ ในส่ ว นของตรำสำรหนี้ ด้อ ยสิ ท ธิ ที่ นับ เป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่ งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่ องควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทุน (Loss Absorption)
ในกรณี ที่ธนำคำรไม่สำมำรถดำเนิ นกิจกำรต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่มีเงื่อนไขให้สำมำรถแปลงเป็ นหุ ้นสำมัญ
หรื อตัดเป็ นหนี้สูญ เมื่อทำงกำรตัดสิ นใจจะเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร โดยธปท.กำหนดให้ทยอยลดนับเป็ นเงินกองทุนในอัตรำ
ร้อยละ 10 ต่อปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565
ตารางที่ 2: โครงสร้ างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ำนบำท

เงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้ น

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
383,208
406,463
383,284
406,529
70,965
72,211
454,249
478,740

ธนาคาร
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
379,103
399,842
379,103
399,842
70,349
71,420
449,452
471,262
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2.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกำรบริ หำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ ำหมำยที่จะดำรงฐำนะของ
เงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับ สนุนยุทธศำสตร์ กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ท้ งั ในระดับธนำคำรและระดับ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด
กระบวนกำรบริ หำรเงินกองทุนของธนำคำรเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทำงกำร โดยมีกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงและควำมเพียงพอของเงิ นกองทุ นภำยใต้กระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซึ่ งเป็ นกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงทั้งหมดที่มีนยั สำคัญแบบมองไปข้ำงหน้ำ เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถบริ หำรควำมเสี่ ยงได้อย่ำงเหมำะสมมีประสิ ทธิ ภำพ
และมีระดับของเงินกองทุนที่ เพียงพอต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจ ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต ทั้งนี้ กระบวนกำรดังกล่ำวครอบคลุมใน
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
ธนำคำรคำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของธปท. ทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้วิธี Standardised Approach (SA) สำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด และควำมเสี่ ยง
ด้ำนปฏิบตั ิกำร
ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.กำหนดให้ธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดทะเบี ยนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิ ชย์ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเป็ น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ 4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 6.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 8.50 และกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดยให้ดำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป รวมทั้ง กำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำร
พำณิ ชย์ที่มีนยั ต่อควำมเสี่ ยงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) ต้องดำรงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับควำม
เสี ยหำย (Higher Loss Absorbency) เพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกร้อยละ 1.00 โดยให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 และดำรงเพิ่มเป็ นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนั้น
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 ธนำคำรต้องดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง มำกกว่ำร้อยละ 7.50
อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง มำกกว่ำร้อยละ 9.00 และอัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงมำกกว่ำร้อยละ
11.50 และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ธนำคำรต้องดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง มำกกว่ำ
ร้อยละ 8.00 อัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง มำกกว่ำร้ อยละ 9.50 และอัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นต่อสิ นทรั พย์เสี่ ยง
มำกกว่ำร้อยละ 12.00
นอกจำกนี้ ธปท. อำจกำหนดให้มีกำรดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขำลง
(Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสู งสุ ดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซึ่ ง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุน
เพียงพอเพื่อรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวแล้ว
ตารางที่ 3: ความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้ น

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
13.96%
17.01%
13.96%
17.01%
2.59%
3.03%
16.55%
20.04%

ธนาคาร
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562
15.23%
17.14%
15.23%
17.14%
2.83%
3.06%
18.06%
20.20%
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อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis)

ระดับธนาคาร (Solo Basis)

หมำยเหตุ : ธปท. กำหนดให้ดำรงเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดยกำหนดให้
ดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562เป็ นต้นไป และให้ดำรงเงินกองทุน
ส่ วนเพิ่มเพื่อรองรั บ ควำมเสี ยหำยสำหรั บธนำคำรพำณิ ช ย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ ยงเชิ งระบบ (Higher Loss Absorbency) ใน
รู ป ของเงิน กองทุน ชั้น ที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ โดยกำหนดให้ท ยอยดำรงอัตรำส่ วนเงิน กองทุน ส่ วนเพิ่มอีก ร้ อ ยละ
0.50 เริ่ มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 และดำรงเพิ่มเป็ นร้ อยละ 1.00 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป
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ตารางที่ 4: องค์ ประกอบเงินกองทุน
หน่วย : ล้ำนบำท

องค์ ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ธนาคาร

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
383,284

406,529

379,103

399,842

383,208

406,463

379,103

399,842

ทุนชำระแล้ว

19,088

19,088

19,088

19,088

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

56,346

56,346

56,346

56,346

ทุนสำรองตำมกฎหมำย

24,500

24,000

24,500

24,000

เงินสำรองที่จดั สรรจำกกำไรสุ ทธิ

106,500

106,500

106,500

106,500

กำไรสุทธิ คงเหลือจำกกำรจัดสรร

177,301

170,789

162,101

157,182

39,789

33,678

45,542

39,600

(40,316)

(3,938)

(34,974)

(2,874)

76

66

-

-

76
70,965

66
72,211

70,349

71,420

หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ *

42,593

45,546

42,593

45,546

เงินสำรองทัว่ ไป (General Provision)
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

28,353

26,648

27,756

25,874

19

17

-

-

454,249

478,740

449,452

471,262

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ

รำยกำรอื่นของส่ วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1)
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้ า(หักออก)
หน่วย : ล้ำนบำท

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อตั รำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2556 - 2565
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ

ส่ วนที่นับเป็ น
เงินกองทุน

42,593

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้ า
(หักออก)
(5,907)

ธนาคาร
ส่ วนที่นับเป็ น
เงินกองทุน

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้ า
(หักออก)

42,593

(5,907)
หน่วย : ล้ำนบำท

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อตั รำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่ มตั้งแต่ปี 2556 - 2565
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ

ส่ วนที่นับเป็ น
เงินกองทุน

45,546

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้ า
(หักออก)
(8,860)

ธนาคาร
ส่ วนที่นับเป็ น
เงินกองทุน

45,546

ยอดคงเหลือที่จะ
ทยอยนับเข้ า
(หักออก)
(8,860)
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ตารางที่ 5: เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงแต่ ละประเภท
หน่วย : ล้ำนบำท

ประเภทความเสี่ยง
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ลูกหนี้ ที่ไม่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง
ประเทศ (MDB1) และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSE2) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภำครัฐบำล
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริ ษทั หลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSE) ที่ใช้น้ ำหนักควำม
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กำรของ
รัฐและรัฐวิสำหกิจ (PSE) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
- ลูกหนี้ รำยย่อย
- สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย
- สิ นทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านตลาด
- ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
- ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน
- ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
- ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
รวมเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1
Multilateral Development Banks
2
Non-central Government Public Sector Entities

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคาร
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
206,338
181,211
188,747
177,762
202,591
178,917
185,508
175,481

3,789

3,268

3,787

3,266

10,549

10,611

9,179

9,947

147,083
13,132
9,234
18,804
3,747
7,550
4,791
550
2,209
19,469
233,357

130,842
11,868
8,526
13,802
2,294
5,306
3,421
754
1,131
16,579
203,096

129,713
10,703
8,708
23,418
3,239
6,603
4,476
2,127
16,244
211,594

125,651
11,795
8,525
16,297
2,281
4,569
3,417
1,152
15,947
198,278
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ตารางที่ 6: คุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ 1

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ 2
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ
ฮ่องกง

ผูอ้ อก

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ
ฮ่องกง

รุ่ นหรื อหมำยเลขของตรำสำร (ISIN Code)

TH0001010006

USY0606WBQ25 (Reg S)
US059895AH54 (144A)

USY0606WCA63 (Reg S)
US059895AT92 (Rule 144A)

เงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน
-

การนับตราสารเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย

คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้ำของ
ครบถ้วน

คุณสมบัติที่ขำดตำมหลักเกณฑ์ Basel III

-

ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption

กำรทยอยลดนับเงินกองทุน

นับได้เต็มจำนวน

ทยอยลดนับปี ละ 10%

จัดอยูใ่ นระดับธนำคำรพำณิชย์ / ระดับกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์

นับได้เต็มจำนวน (ทยอยลดนับปี ละ
20% หลังปี ที่ 10)
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์

19,088

5,907

36,686

10 บำท

1,000 เหรี ยญสหรัฐ
หนี้สินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จำหน่ำย
25 กันยำยน 2562

ประเภทของเงินกองทุน

จำนวนที่นับเป็ นเงินกองทุน (สุ ทธิ จำกกำรทยอยลดนับ)
(ล้ำนบำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value)
กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

วันที่ออก (Original Date)

Multiple

1,000 เหรี ยญสหรัฐ
หนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
28 มกรำคม 2542

กำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

ไม่มีกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

มีกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

มีกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

วันครบกำหนด (Original Maturity Date)

ไม่มีวนั ครบกำหนด

15 มีนำคม 2572

25 กันยำยน 2577

กำรไถ่ถอนก่อนกำหนดต้องได้รับ
อนุญำตจำกธปท.ก่อน
ธนำคำรมีสิทธิที่จะไถ่ถอนในกรณี ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำษีหรื อกำร
ตีควำมกฎหมำยภำษีของประเทศไทย
และ/หรื อฮ่องกง ซึ่ งมีผลทำให้ธนำคำร
มีภำระต้องชำระเงินเพิ่มเติม
(Additional Amounts) ในส่ วนที่
เกี่ยวกับภำษีหัก ณ ที่จ่ำย โดยจะต้องไถ่
ถอนทั้งจำนวนในรำคำที่ตรำไว้รวม
ดอกเบี้ยคงค้ำง

กำรไถ่ถอนก่อนกำหนดต้องได้รับ
อนุญำตจำกธปท.ก่อน
ธนำคำรมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ ้นกูด้ อ้ ย
สิ ทธิเมื่อครบ 10 ปี หรื อ ในกรณี ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยภำษีหรื อ
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลด้ำนกองทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้
จำนวนเงินในกำรไถ่ถอนหุ ้นกูด้ อ้ ย
สิ ทธิตอ้ งเท่ำกับต้นเงินคงค้ำงทั้งหมด
บวกด้วยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้ว โดยต้อง
มีกำรปรับปรุ งแก้ไขหลังจำกกำรเกิด
เหตุกำรณ์ที่ธนำคำรไม่สำมำรถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้

ทุกวันหลังวันออกหุ ้นกู้

-

ธนำคำรสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรทำงกำรเงินก่อนได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกผูก้ ำกับดูแลหรื อไม่
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภำระผูกพันในกำรไถ่ถอนและ
จำนวนเงินในกำรไถ่ถอน

ไม่สำมำรถ

-

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง

-
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ตารางที่ 6: คุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน (ต่ อ)
หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ 1

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ 2

ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตรำผลตอบแทน
Dividend Stopper
ธนำคำรมีอำนำจเต็มที่ในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบี้ยหรื อ
ผลตอบแทนอื่นใดได้เองทั้งหมด หรื อบำงส่ วน หรื อตำม
คำสั่งที่ได้รับจำกธปท.
เงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น
กำหนดอัตรำผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได
(Step Up)
กำรสะสมผลตอบแทน
สำมำรถแปลงสภำพเป็ นหุ ้นสำมัญได้
คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ (Write Down)
สถำนะของลำดับกำรด้อยสิ ทธิ ในกรณีที่มีกำรชำระบัญชี

ธนำคำรเป็ นผูก้ ำหนดจำนวนเงินปั นผล
ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล
ไม่มี

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
9.025 %ต่อปี
ไม่มี

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
3.733 %ต่อปี
ไม่มี

มีอำนำจเต็มที่

ตำมคำสั่งที่ได้รับจำกธปท.

ตำมคำสั่งที่ได้รับจำกธปท.

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถ
ไม่มีกำรลดมูลค่ำ
ผูถ้ ือหุ ้นสำมัญจะได้รับชำระเงินเป็ น
ลำดับสุ ดท้ำย ในกรณีที่ธนำคำรเลิก
กิจกำร

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถ
ไม่มีกำรลดมูลค่ำ
ผูถ้ ือตรำสำรหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิจะได้รับชำระ
เงินในลำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิ ทธิ ผู ้
ฝำกเงิน และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร
ในกรณีที่ธนำคำรเลิกกิจกำร

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถ
มีคุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ
สิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่จะได้รับ
ชำระหนี้ในกรณีมีกำรชำระหนี้ของ
ธนำคำร จะมีลำดับต่ำกว่ำผูฝ้ ำกเงินและ
เจ้ำหนี้ท้ งั หลำยในส่ วนที่เกี่ยวกับหนี้/
ควำมรับผิด ซึ่ งตำมข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
มีลำดับสู งกว่ำหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
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ตารางที่ 7: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ)
ส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่ได้จดั สรรจำกกำไรสุ ทธิเมื่อสิ้ นงวดกำรบัญชี
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรื อห้องชุดในอำคำรชุด
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงินสำรองสำหรับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่อนรายการปรับและรายการหัก
รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
ค่ำควำมนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1)
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ
เงินสำรองทัว่ ไป (General Provision)
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

30 มิถุนายน 2563
จานวนเงิน

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน

แหล่งอ้างอิง
ในงบการเงิน

19,088
56,346
24,500
106,500
177,301

19,088
56,346
24,000
106,500
170,789

A
B
C
D
E

32,238
22,787
(15,779)
540
3
423,524
-

21,631
28,135
(16,090)
2
410,401
-

F
G
H
I
J

(31,207)
(2,787)
(6,322)
(40,316)
383,208

(1,760)
(2,178)
(3,938)
406,463

K
L
M

76
383,284

66
406,529

N

42,593
28,353
19
70,965
454,249

45,546
26,648
17
72,211
478,740

O
P
Q
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ตารางที่ 7: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1
30 มิถุนายน 2563

31 ธันวาคม 2562

จานวนเงิน

จานวนเงิน

สินทรัพย์
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้ำงรับสุ ทธิ
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุน
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
ค่ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ
ส่วนที่หกั จำกเงินกองทุน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนที่หกั จำกเงินกองทุน
หลักประกันที่นำไปวำงกับคู่สญ
ั ญำทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

65,818
586,911
65,168
59,789
683,587
1,745
2,182,458
28,353
10,314
65,083
33,994
(33,994)
10,256
(6,322)
13,499
27,741
3,806,363

58,090
472,349
49,807
647,697
1,737
1,891,046
26,648
1,627
9,363
40,754
1,760
(1,760)
4,542
(2,178)
17,507
20,464
3,216,743

หนีส้ ิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
หนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุน
หนี้สินอนุพนั ธ์
ตรำสำรหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุน
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง
ประมำณกำรหนี้ สิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน

2,852,295
167,336
6,410
19,204
5,907
56,036
142,657
36,686
24,279
3,933
95,500
3,367,650

2,370,792
134,346
5,523
37,837
144,681
45,546
1,627
18,702
2,364
72,755
2,788,627

รายการ

หน่วย : ล้ำนบำท
แหล่งอ้างอิงของ
รายการที่เกีย่ วข้อง
กับเงินกองทุน

P

K, L
M

O

O
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ตารางที่ 7: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ

30 มิถุนายน 2563

31 ธันวาคม 2562

จานวนเงิน

จานวนเงิน

แหล่งอ้างอิงของ
รายการที่เกีย่ วข้ อง
กับเงินกองทุน

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิ ทธิ
17
17
หุ้นสำมัญ
39,983
39,983
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ
19,088
19,088
A
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
56,346
56,346
B
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
40,547
34,472
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุน
39,789
33,678
F, G, H, I, J
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
24,500
24,000
C
อื่น ๆ
106,500
106,500
D
ยังไม่ได้จดั สรร
191,359
187,345
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุน
177,301
170,789
E
รวมส่วนของธนำคำร
438,340
427,751
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
373
365
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1
76
66
N
ส่วนที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
19
17
Q
รวมส่ วนของเจ้ าของ
438,713
428,116
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
3,806,363
3,216,743
หมำยเหตุ
1
งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับดู แลกลุ่มธุ รกิ จทำงกำรเงิ นของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรที่เผยแพร่ ต่อสำธำรณะไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน
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3. การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องทีม่ ีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.กำหนดให้ธนำคำรต้องดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มี
ควำมรุ นแรง หรื อ Liquidity Coverage Ratio (LCR) หลักเกณฑ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ธนำคำรมี ฐำนะสภำพคล่องที่ เพียงพอ สำมำรถ
รองรับภำวะวิกฤตด้ำนสภำพคล่องที่ มีควำมรุ นแรงในระยะสั้นได้ โดยกำหนดให้ธนำคำรต้องมีสินทรัพย์สภำพคล่อง (High-Quality
Liquid Assets: HQLA) ในปริ มำณที่ เพียงพอรองรับประมำณกำรกระแสเงิ นสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน ภำยใต้สถำนกำรณ์ ดำ้ นสภำพ
คล่องที่มีควำมรุ นแรง (Net Cash Outflows: Net COF) ทั้งนี้ ธปท. กำหนดให้ธนำคำรดำรงอัตรำส่ วน LCR ณ สิ้ นเดือน ขั้นต่ำร้อยละ 60
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 และให้ดำรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดย LCR มีวิธีกำร
คำนวณ ดังนี้
LCR =

ปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA)
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง (Net cash outflows)

สิ นทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA) คือ สิ นทรัพย์ที่มีคุณภำพดี ซึ่งมีสภำพคล่องสูง และไม่ติดภำระผูกพัน ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงิน
สดได้อย่ำงรวดเร็ วโดยมูลค่ำไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญแม้ในสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่ มีควำมรุ นแรง สิ นทรัพย์สภำพคล่องที่
นำมำใช้คำนวณต้องมีลกั ษณะและคุณ สมบัติตำมเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยปริ มำณ HQLA คื อ ผลรวมของสิ น ทรัพย์สภำพคล่องที่
เข้ำเกณฑ์ท้ งั หมดหลังหักด้วยอัตรำส่วนลด (Haircut) ตำมเกณฑ์ของธปท. ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงเพดำนกำรถือครองสิ นทรัพย์ในแต่ละชั้นด้วย
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วันหักด้วย ประมำณกำร
กระแสเงินสดไหลเข้ำใน 30 วัน ภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง ทั้งนี้ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำ
ต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออก และต้องไม่ซ้ ำกับสิ นทรัพย์ที่นบั เป็ นสิ นทรัพย์สภำพคล่องแล้ว ในกำร
คำนวณ Net COF ธนำคำรประมำณกำรกระแสเงินไหลเข้ำและออกโดยใช้อตั รำกำรไหลเข้ำ (Inflow Rate) และ อัตรำกำรไหลออก (Runoff Rate) ตำมเกณฑ์ของธปท.
ข้อมูลกำรดำรงอัตรำส่วน LCR ของธนำคำร ซึ่งแสดงค่ำเฉลี่ยของข้อมูล ณ สิ้นเดือนในระหว่ำงไตรมำส มีรำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8: การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ คี วามรุนแรง (LCR) ของธนาคาร
หน่วย: ล้ำนบำท

รายการ
ปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่องทั้งสิ้ น (Total HQLA)
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน (Total Net COF)
LCR 1
LCR ขั้นต่ำตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ค่ าเฉลีย่ ข้ อมูลไตรมาสที่ 22
ปี 2563

ปี 2562

927,743
323,834
287%
100%

760,090
245,175
311%
90%

หมำยเหตุ
1

ข้อมูลอัตรำส่วน LCR คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วน LCR ณ สิ้นเดือนในแต่ละไตรมำส จึงไม่เท่ำกับกำรหำอัตรำส่วนจำก
ค่ำเฉลี่ยของปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่องทั้งสิ้นและค่ำเฉลี่ยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน

2

ค่ำเฉลี่ยข้อมูล คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของข้อมูล ณ สิ้นเดือนในระหว่ำงไตรมำส
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ข้อมูลอัตรำส่วน LCR ของธนำคำร เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย LCR จำกข้อมูลสิ้นเดือนในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 ของปี
2563 และปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9: ข้ อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ
ค่ าเฉลีย่ LCR
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2

ปี 2563

ปี 2562

279%
287%

286%
311%

LCR เฉลี่ยของธนำคำรในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 เท่ำกับร้อยละ 287 เกินกว่ำ LCR ขั้นต่ำตำมเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนดที่
ร้อยละ 100
ปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของธนำคำรในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 เท่ำกับ 927,743 ล้ำนบำท โดยร้อยละ
91 เป็ นสิ นทรัพย์สภำพคล่องชั้นที่ 1 ได้แก่ เงินสด และตรำสำรหนี้ ที่ออกหรื อค้ ำประกันโดยรัฐบำล ธนำคำรกลำง และรัฐวิสำหกิจ และ
ร้อยละ 9 เป็ นสิ นทรั พย์สภำพคล่องชั้นที่ 2 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหุ ้นกู้ภำคเอกชนที่ มี Rating ไม่ต่ ำกว่ำ A และตัว๋ สัญ ญำใช้เงิ นที่ ออกโดย
กระทรวงกำรคลังไทย
ประมำณกำรกระแสเงิ นสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วันเฉลี่ ย (Average Net COF) ของธนำคำรในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 เท่ ำกับ
323,834 ล้ำนบำท โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่ มีควำมรุ นแรงที่ สำคัญของ
ธนำคำร คื อ กำรขอถอนเงิ นฝำกและเงิ นกู้ยืมของลูกค้ำรำยย่อยและรำยใหญ่ และรำยกำรซื้ อหลักทรัพย์ซ่ ึ งอยู่ระหว่ำงรอกำรส่ งมอบ
ในขณะที่ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำส่วนใหญ่มำจำกกำรชำระคืนสิ นเชื่อของลูกหนี้คุณภำพดี เงินให้กยู้ มื ในตลำดเงิน และรำยกำร
ขำยหลักทรัพย์ซ่ ึงอยูร่ ะหว่ำงรอกำรส่งมอบ
ธนำคำรมีกำรประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยใช้เครื่ องมือและมำตรวัดต่ำงๆ ร่ วมกับ LCR ด้วย เช่น
อัตรำส่ วนเงิ นให้สินเชื่ อต่อเงิ นฝำก ฐำนะสภำพคล่องสุ ทธิ กำรกระจุกตัวของแหล่งเงิ น (Funding Concentration) มำตรวัด Net Stable
Funding Ratio เป็ นต้น รวมถึงมีกำรติดตำมสัญญำณเตือนภัยด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำธนำคำรจะมี สภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ และสำมำรถวำงแผนกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสภำพคล่องได้อย่ำงเหมำะสม
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