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บทน า 
ธนำคำรตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี เป็นส่วน

ส ำคญัต่อควำมมัน่คงและควำมน่ำเช่ือถือของธนำคำรและบริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำร”) ธนำคำรจึงมุ่งเนน้กำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองและให้ควำมส ำคญัวำ่ ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพ่ือรองรับกำรประกอบธุรกิจ 

 ธนำคำรเล็งเห็นวำ่กำรใชก้ลไกตลำดในกำรก ำกบัดูแล จะเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะส่งเสริมให้มีกำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง  จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเงินกองทุน ระดบัควำมเส่ียง กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง และควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนทั้งในระดบัธนำคำร(Solo Basis) และระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation Basis) ซ่ึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงเงินกองทุนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

 ธนำคำรมีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลกักำรท่ี 3 โดยขอ้มูลเชิงปริมำณเก่ียวกบั ตวัช้ีวดัควำมเส่ียงท่ี
ส ำคญั โครงสร้ำงและควำมเพียงพอของเงินกองทุน กำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นตลำด และกำรด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องเพ่ือรองรับ
สถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) จะเปิดเผยเป็นรำยคร่ึงปี ส ำหรับกำรเปิดเผยขอ้มูลเชิง
คุณภำพ ธนำคำรจะจดัให้มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีและทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีนัยส ำคญั 
ทั้งน้ี ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยเฉพำะขอ้มูลท่ีมีนยัส ำคญับนเวบ็ไซดข์องธนำคำรภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” ภำยใน 4 เดือนนบั
จำกวนัส้ินงวด 

ขอบเขตการบังคับใช้ 

กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงเงินกองทุนครอบคลุมทั้ งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งส้ิน 12 บริษทั ประกอบดว้ย  

• ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์ในฐำนะบริษทัแม่  
• บำงกอกแบงค ์เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์ 
• ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกดั (Bangkok Bank (China))  ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์ 
• ธนำคำรพีที เพอร์มำตำ ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์ในประเทศอินโดนีเซีย 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั ประกอบธุรกิจจดักำรกองทุน 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั ประกอบธุรกิจจดักำรกองทุน 
• บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจธุรกิจหลกัทรัพย ์
• บริษทับริหำรสินทรัพยท์ว ีประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย ์
• บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตนั) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิจสนบัสนุน  
• บริษทั บีบีแอล (เคแมน) จ ำกดั (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิจกำรเงิน  
• บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จ ำกดั ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
• PT Sahabat Finansial Keluarga ประกอบธุรกิจเงินทุน ในประเทศอินโดนีเซีย 
ทั้งน้ี งบกำรเงินท่ีใชพิ้จำรณำควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร

และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนั (ดูตำรำงท่ี 7) 
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1. ตัวช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคัญ 
ตารางที ่1 : การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตวัช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคญั 

 
รายการ 

กลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท) 
1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1) 383,208 406,463 379,103 399,842 

1ก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เป็นส่วนของเจำ้ของหลังหักเงิน
ส ำรองตำมวิธี ECL1/ ทั้ งจ  ำนวน (Fully loaded ECL 
CET1) 383,208 N/A 379,103 N/A 

2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 383,284 406,529 379,103 399,842 
2ก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ำรองตำมวธีิ ECL ทั้ง

จ ำนวน (Fully loaded ECL Tier1) 383,284 N/A 379,103 N/A 
3 เงินกองทุนทั้งส้ิน (Total Capital) 454,249 478,740 449,452 471,262 

3ก เงินกองทุนทั้ งส้ินหลังหักเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้ ง
จ ำนวน (Fully loaded ECL total Capital) 454,249 N/A 449,452 N/A 

สินทรัพย์เส่ียง (หน่วย : ล้านบาท) 
4 สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน (RWA) 2,745,380 2,389,369 2,489,336 2,332,689 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ)   
5 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 

(CET1 ratio) 
13.96 17.01 15.23 17.14 

5ก อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ
หลังหักเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้ งจ  ำนวน (Fully 
loaded ECL CET1 ratio) 

13.96 N/A 15.23 N/A 

6 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 13.96 17.01 15.23 17.14 

6ก อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลงัหักเงินส ำรองตำม
วธีิ ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL Tier1 ratio) 

 
13.96 

 
N/A 

 
15.23 

 
N/A 

7 อตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน (Total Capital ratio) 16.55 20.04 18.06 20.20 
7ก อตัรำส่วนเงินกองทุนทั้ งส้ินหลกัหักเงินส ำรองตำม

วธีิ ECL ทั้งจ  ำนวนเงินส ำรองตำมวธีิ ECL ทั้งจ  ำนวน 
(Fully loaded ECL total Capital ratio) 16.55 N/A 18.06 N/A 

อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ (ร้อยละ) 
8 อตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทุน

ในภำวะวกิฤต (Conservation buffer) 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
 

2.50 
9 อตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเส่ียง

เชิ งระบบ ท่ี อำจเกิด ข้ึนใน ช่วงเศรษฐกิจขำลง 
(Countercyclical buffer) - - - - 

10 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำม
เสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชยท่ี์มีนัยต่อควำมเส่ียง
เชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) 1.00 0.50 1.00 0.50 
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รายการ 

กลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

11 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมทั้ งส้ิน (ผลรวมของ
รำยกำรที่ 8 ถึงรำยกำรที่ 10) 

 
3.50 

 
3.00 

 
3.50 

 
3.00 

12 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 
(CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทุน
ขั้นต ่ำ 2/ 7.96 11.01 9.23 11.14 

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (LCR) (ร้อยละ) 
   ค่าเฉลีย่ข้อมูลไตรมาสท่ี2 
   ปี 2563 ปี 2562 
13 ปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่องทั้ งส้ิน (Total HQLA) 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 
  

927,743 760,090 
14 ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 ว ัน 

(Total net cash outflows) (หน่วย : ลำ้นบำท) 
  

323,834 245,175 
15 LCR (ร้อยละ)   287 311 

 

1/ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss : ECL) ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS9) ของ
สภำวิชำชีพบญัชี 

2/ อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำ ไม่จ ำเป็นตอ้งเท่ำกบัผลต่ำงระหวำ่งอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 
1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1 ratio) ในรำยกำรท่ี 5 กบัอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของขั้นต ่ำ (mimimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เน่ืองจำก
อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถูกน ำไปใชด้ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ขั้นต ่ำ (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 
และ/หรืออตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขั้นต ่ำ (minimum total capital rtio requirement) ร้อยละ 8.5  
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2. โครงสร้างและความเพยีงพอของเงินกองทุน 

2.1 โครงสร้างเงินกองทุน 

โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรตำมประกำศหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท. แบ่ง
ออกเป็น เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional 
Tier 1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2)   

• เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ ประกอบดว้ย 

1)  ทุนช ำระแลว้ 

2)  ส่วนเกิน(ต ่ำกวำ่)มูลค่ำหุน้สำมญั  

3)  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

4)  เงินส ำรองท่ีจดัสรรจำกก ำไรสุทธิ  

5) ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงักำรจดัสรร     

6)  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ  

7)  รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ   

8)  รำยกำรหกัต่ำง ๆ อำทิ ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เป็นตน้ 

• เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 

• เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย 
1) ตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยำวท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงินและเจำ้หน้ีสำมญั 
2) เงินส ำรองทัว่ไป (General Provision) รวมแลว้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพยเ์ส่ียงดำ้นเครดิต 
3) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

ทั้ งน้ี ในกำรน ำแนวทำง Basel III มำบังคับใช้ ธปท. มีกำรผ่อนปรนส ำหรับในส่วนของตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิท่ีนับเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ซ่ึงมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมหลกัเกณฑ ์Basel III ในเร่ืองควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทุน (Loss Absorption) 
ในกรณีท่ีธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได ้(At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่มีเง่ือนไขให้สำมำรถแปลงเป็นหุ้นสำมญั
หรือตดัเป็นหน้ีสูญ เม่ือทำงกำรตดัสินใจจะเขำ้ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร โดยธปท.ก ำหนดให้ทยอยลดนบัเป็นเงินกองทุนในอตัรำ
ร้อยละ 10 ต่อปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565 

ตารางที่ 2: โครงสร้างเงนิกองทุน 
หน่วย : ลำ้นบำท 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 383,208 406,463 379,103 399,842 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 383,284 406,529 379,103 399,842 
เงินกองทุนชั้นที่ 2 70,965 72,211 70,349 71,420 
เงินกองทุนทั้งส้ิน 454,249 478,740 449,452 471,262 
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2.2 ความเพยีงพอของเงินกองทุน 
ในกำรบริหำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ำหมำยท่ีจะด ำรงฐำนะของ

เงินกองทุนในระดบัเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนยทุธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใตก้รอบควำมเส่ียงท่ียอมรับไดท้ั้งในระดบัธนำคำรและระดบั
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร และเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวงัของตลำด 

กระบวนกำรบริหำรเงินกองทุนของธนำคำรเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลเงินกองทุนโดยทำงกำร โดยมีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใตก้ระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ซ่ึงเป็นกำร
ประเมินควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีมีนยัส ำคญัแบบมองไปขำ้งหนำ้ เพ่ือให้ธนำคำรสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งเหมำะสมมีประสิทธิภำพ 
และมีระดบัของเงินกองทุนท่ีเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ทั้งภำยใตภ้ำวะปกติและภำวะวิกฤต ทั้งน้ี กระบวนกำรดงักล่ำวครอบคลุมใน
ระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร 

ธนำคำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมหลกัเกณฑ์ Basel III ของธปท. ทั้งในระดบัธนำคำรและระดบักลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใชว้ิธี Standardised Approach (SA) ส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ควำมเส่ียงดำ้นตลำด และควำมเส่ียง
ดำ้นปฏิบติักำร 

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ธปท.ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิชยด์ ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำเป็น 3 อตัรำส่วน ไดแ้ก่ อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกวำ่ร้อย
ละ 4.50 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 6.00 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงไม่ต ่ำกวำ่
ร้อยละ 8.50 และก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดยให้ด ำรง
อตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมำกกวำ่ร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป รวมทั้ง ก ำหนดใหธ้นำคำรในฐำนะธนำคำร
พำณิชยท่ี์มีนยัต่อควำมเส่ียงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) ตอ้งด ำรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำม
เสียหำย (Higher Loss Absorbency) เพ่ิมเติมจำกกำรด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำอีกร้อยละ 1.00 โดยใหท้ยอยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมดงักล่ำวท่ีร้อยละ 0.50 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันั้น 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ธนำคำรตอ้งด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง มำกกวำ่ร้อยละ 7.50 
อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง มำกกวำ่ร้อยละ 9.00 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงมำกกวำ่ร้อยละ 
11.50 และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ธนำคำรตอ้งด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง มำกกว่ำ
ร้อยละ 8.00 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง มำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้ งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
มำกกวำ่ร้อยละ 12.00 

นอกจำกน้ี ธปท. อำจก ำหนดให้มีกำรด ำรงเงินกองทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบท่ีอำจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขำลง 
(Countercyclical Buffer) เพ่ิมอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุน
เพียงพอเพ่ือรองรับเงินกองทุนส่วนเพ่ิมดงักล่ำวแลว้ 

ตารางที่ 3: ความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 13.96% 17.01% 15.23% 17.14% 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 13.96% 17.01% 15.23% 17.14% 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2  2.59% 3.03% 2.83% 3.06% 
เงินกองทุนทั้งส้ิน 16.55% 20.04% 18.06% 20.20% 
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อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง  
 

 

ระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร (Full Consolidation Basis) 

 

 

ระดบัธนาคาร (Solo Basis) 

 
 

หมำยเหตุ :  ธปท. ก ำหนดใหด้ ำรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวกิฤต (Capital Conservation Buffer) โดยก ำหนดให้
ด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม 2562เป็นตน้ไป และให้ด ำรงเงินกองทุน
ส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชยท่ี์มีนัยต่อควำมเส่ียงเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency) ใน
รูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจำ้ของ โดยก ำหนดให้ทยอยด ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 
0.50 เร่ิมตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 
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ตารางที่ 4: องค์ประกอบเงนิกองทุน 

                                                 หน่วย : ลำ้นบำท 

องค์ประกอบเงนิกองทุน 
  กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร       ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  383,284 406,529 379,103 399,842 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 383,208 406,463 379,103 399,842 

ทุนช ำระแลว้ 19,088 19,088 19,088 19,088 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 56,346 56,346 56,346 56,346 

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 24,500 24,000 24,500 24,000 

เงินส ำรองท่ีจดัสรรจำกก ำไรสุทธิ 106,500 106,500 106,500 106,500 

ก ำไรสุทธิคงเหลือจำกกำรจดัสรร 177,301 170,789 162,101 157,182 

รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 39,789 33,678 45,542 39,600 

รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (40,316) (3,938) (34,974) (2,874) 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) 76 66 - - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 76 66 - - 

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  70,965 72,211 70,349 71,420 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ* 42,593 45,546 42,593 45,546 

เงินส ำรองทัว่ไป (General Provision)  28,353 26,648 27,756 25,874 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 19 17 - - 

เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย  454,249 478,740 449,452 471,262 

 
*องค์ประกอบของเงนิกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 

                                                  หน่วย : ลำ้นบำท 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

  กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลือที่ 
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนบัเขำ้(หกัออก)ท่ีอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2556 - 2565     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 42,593 (5,907) 42,593 (5,907) 

 

                                                  หน่วย : ลำ้นบำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

  กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
เงนิกองทุน 

ยอดคงเหลือที่จะ
ทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนบัเขำ้(หกัออก)ท่ีอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2556 - 2565     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 45,546 (8,860) 45,546 (8,860) 
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ตารางที่ 5: เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
                                   หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภทความเส่ียง 
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ 206,338 181,211 188,747 177,762 

  ลูกหน้ีท่ีไม่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 202,591 178,917 185,508 175,481 
   - ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่ง     
     ประเทศ  (MDB1) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ     
     และรัฐวิสำหกิจ (PSE2) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ี     
    ภำครัฐบำล 3,789 3,268 3,787 3,266 
   - ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์และองคก์รปกครองส่วน     
     ทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSE) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำม     
     เส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน 10,549 10,611 9,179 9,947 
   - ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของ     
     รัฐและรัฐวิสำหกิจ (PSE) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ี     
     ธุรกิจเอกชน 147,083 130,842 129,713 125,651 
  - ลูกหน้ีรำยยอ่ย 13,132 11,868 10,703 11,795 
   - สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 9,234 8,526 8,708 8,525 
   - สินทรัพยอ่ื์น 18,804 13,802 23,418 16,297 
  ลูกหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 3,747 2,294 3,239 2,281 

เงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด  7,550 5,306 6,603 4,569 

   - ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 4,791 3,421 4,476 3,417 
   - ควำมเส่ียงดำ้นรำคำตรำสำรทุน 550 754 - - 
   - ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 2,209 1,131 2,127 1,152 
   - ควำมเส่ียงดำ้นรำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์ - - - - 

เงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  19,469 16,579 16,244 15,947 

รวมเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงทั้งส้ิน 233,357 203,096 211,594 198,278 

หมำยเหตุ   
1  Multilateral Development Banks   
2  Non-central Government Public Sector Entities  
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ตารางที่ 6: คุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 
    

 หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2 

ผูอ้อก ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำ
ฮ่องกง 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำ
ฮ่องกง 

รุ่นหรือหมำยเลขของตรำสำร (ISIN Code)  TH0001010006 
USY0606WBQ25 (Reg S) 
US059895AH54 (144A) 

USY0606WCA63 (Reg S) 
US059895AT92 (Rule 144A) 

การนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ประเภทของเงินกองทุน 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจำ้ของ 

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

คุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑ ์Basel III  ครบถว้น ไม่ครบถว้น ครบถว้น 

คุณสมบติัท่ีขำดตำมหลกัเกณฑ ์Basel III  - ขำดคุณสมบติั Loss Absorption - 

กำรทยอยลดนับเงินกองทุน  นบัไดเ้ตม็จ ำนวน ทยอยลดนับปีละ 10% 
นบัไดเ้ตม็จ ำนวน (ทยอยลดนบัปีละ 
20% หลงัปีท่ี 10) 

จดัอยูใ่นระดบัธนำคำรพำณิชย ์/ ระดบักลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน  

ระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดบั
ธนำคำรพำณิชย ์

ระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดบั
ธนำคำรพำณิชย ์

ระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดบั
ธนำคำรพำณิชย ์

จ ำนวนท่ีนับเป็นเงินกองทุน (สุทธิจำกกำรทยอยลดนับ) 
(ลำ้นบำท) 

19,088 5,907 36,686 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้(Par Value)  10 บำท  1,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 เหรียญสหรัฐ 

กำรจดัประเภทตำมหลกักำรบญัชี ส่วนของผูถื้อหุ้น 
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

หน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

วนัท่ีออก (Original Date) Multiple 28 มกรำคม 2542 25 กนัยำยน 2562 

ก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน ไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 

วนัครบก ำหนด (Original Maturity Date) ไม่มีวนัครบก ำหนด 15 มีนำคม 2572 25 กนัยำยน 2577 

ธนำคำรสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรทำงกำรเงินก่อนไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกผูก้  ำกบัดูแลหรือไม่ 

ไม่สำมำรถ 
กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนดตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกธปท.ก่อน 

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนดตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกธปท.ก่อน 

วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภำระผูกพนัในกำรไถ่ถอนและ
จ ำนวนเงินในกำรไถ่ถอน 

- 

ธนำคำรมีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนในกรณีท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยภำษีหรือกำร
ตีควำมกฎหมำยภำษีของประเทศไทย
และ/หรือฮ่องกง ซ่ึงมีผลท ำให้ธนำคำร
มีภำระตอ้งช ำระเงินเพิ่มเติม 
(Additional Amounts) ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย โดยจะตอ้งไถ่
ถอนทั้งจ  ำนวนในรำคำท่ีตรำไวร้วม
ดอกเบ้ียคงคำ้ง 

ธนำคำรมีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ย
สิทธิเม่ือครบ 10 ปี หรือ ในกรณีท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยภำษีหรือ
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลดำ้นกองทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี 
จ  ำนวนเงินในกำรไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ย
สิทธิตอ้งเท่ำกบัตน้เงินคงคำ้งทั้งหมด
บวกดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยตอ้ง
มีกำรปรับปรุงแกไ้ขหลงัจำกกำรเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้

วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลงั  - ทุกวนัหลงัวนัออกหุ้นกู ้ - 
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ตารางที่ 6: คุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน (ต่อ) 
    
  หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2 

ดอกเบี้ยและผลตอบแทน      

ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั ธนำคำรเป็นผูก้  ำหนดจ ำนวนเงินปันผล อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรำผลตอบแทน ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 9.025 %ต่อปี 3.733 %ต่อปี 
Dividend Stopper  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี 

ธนำคำรมีอ ำนำจเตม็ท่ีในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบ้ียหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดไดเ้องทั้งหมด หรือบำงส่วน หรือตำม
ค ำสั่งท่ีไดรั้บจำกธปท.  

มีอ ำนำจเตม็ที่ ตำมค ำสั่งท่ีไดรั้บจำกธปท. ตำมค ำสั่งท่ีไดรั้บจำกธปท. 

เง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด เช่น 
ก ำหนดอตัรำผลตอบแทนให้สูงข้ึนในลกัษณะขั้นบนัได 
(Step Up)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กำรสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 

สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัได ้ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 

คุณสมบติัในกำรลดมูลค่ำ (Write Down) ไม่มีกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ มีคุณสมบติัในกำรลดมูลค่ำ 
สถำนะของล ำดบักำรดอ้ยสิทธิในกรณีท่ีมีกำรช ำระบญัชี  ผูถื้อหุ้นสำมญัจะไดรั้บช ำระเงินเป็น

ล ำดบัสุดทำ้ย ในกรณีท่ีธนำคำรเลิก
กิจกำร  

ผูถื้อตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิจะไดรั้บช ำระ
เงินในล ำดบัหลงัจำกเจำ้หน้ีบุริมสิทธิ ผู ้
ฝำกเงิน และเจำ้หน้ีสำมญัของธนำคำร 
ในกรณีท่ีธนำคำรเลิกกิจกำร 

สิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ช ำระหน้ีในกรณีมีกำรช ำระหน้ีของ
ธนำคำร จะมีล ำดบัต ่ำกวำ่ผูฝ้ำกเงินและ
เจำ้หน้ีทั้งหลำยในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน้ี/
ควำมรับผดิ ซ่ึงตำมขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง
มีล ำดบัสูงกวำ่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
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ตารางที่ 7: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

เงนิกองทุนในระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 
  หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 แหล่งอ้างองิ 

ในงบการเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

เงนิกองทุนช้ันที่ 1     
เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ    

ทุนช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั)  19,088 19,088 A 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 56,346 56,346 B 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 24,500 24,000 C 
เงินส ำรองท่ีไดจ้ดัสรรจำกก ำไรสุทธิเม่ือส้ินงวดกำรบญัชี 106,500 106,500 D 
ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 177,301 170,789 E 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม    

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 32,238 21,631 F 
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 22,787 28,135 G 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (15,779) (16,090) H 
เงินส ำรองส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  540 - I 

รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ 3 2 J 
รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 423,524 410,401  

รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ - -  

รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ    
ค่ำควำมนิยม (31,207) - K 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,787) (1,760) L 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (6,322) (2,178) M 
รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (40,316) (3,938)  

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 383,208 406,463  

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1)    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 76 66 N 

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 383,284 406,529  

เงนิกองทุนช้ันที่ 2     
เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิ 42,593 45,546 O 
เงินส ำรองทัว่ไป (General Provision) 28,353 26,648 P 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 19 17 Q 

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 70,965 72,211  

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทั้งส้ิน  454,249 478,740  
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ตารางที่ 7: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ (ต่อ) 
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ1                                                                                                                                                                                                      

  หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 แหล่งอ้างองิของ

รายการที่เกีย่วข้อง
กบัเงนิกองทุน 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

สินทรัพย์    

 เงินสด 65,818 58,090  

 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 586,911 472,349  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 65,168 -  

 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 59,789 49,807  

 เงินลงทุนสุทธิ 683,587 647,697  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 1,745 1,737  

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 2,182,458 1,891,046  

 ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุน 28,353 26,648 P 

 ภำระของลูกคำ้จำกกำรรับรอง - 1,627  

 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 10,314 9,363  

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 65,083 40,754  

 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 33,994 1,760  

     ส่วนท่ีหกัจำกเงินกองทุน (33,994) (1,760) K, L 

 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,256 4,542  
     ส่วนท่ีหกัจำกเงินกองทุน (6,322) (2,178) M 
 หลกัประกนัท่ีน ำไปวำงกบัคู่สญัญำทำงกำรเงิน 13,499 17,507  

 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 27,741 20,464  

 รวมสินทรัพย์ 3,806,363 3,216,743  

หนีสิ้น    

 เงินรับฝำก 2,852,295 2,370,792  

 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 167,336 134,346  

 หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 6,410 5,523  

 หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 19,204 -  
 ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุน 5,907 - O 

 หน้ีสินอนุพนัธ์ 56,036 37,837  

 ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 142,657 144,681  

 ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุน 36,686 45,546 O 

 ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง - 1,627  

 ประมำณกำรหน้ีสิน 24,279 18,702  

 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,933 2,364  

 หน้ีสินอ่ืน 95,500 72,755  

 รวมหนีสิ้น 3,367,650 2,788,627  
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ตารางที่ 7: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงนิรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ (ต่อ) 
งบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ1                                                                                                                                                             

  หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 แหล่งอ้างองิของ

รายการที่เกีย่วข้อง
กบัเงนิกองทุน 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

ส่วนของเจ้าของ    

 ทุนเรือนหุ้น    

 ทุนจดทะเบียน    

  หุ้นบุริมสิทธิ 17 17  

  หุ้นสำมญั 39,983 39,983  

 ทุนท่ีออกและช ำระแลว้    
    หุ้นสำมญั 19,088 19,088 A 

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 56,346 56,346 B 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 40,547 34,472  

      ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุน 39,789 33,678 F, G, H, I, J 

 ก ำไรสะสม    

 จดัสรรแลว้    

  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 24,500 24,000 C 

  อ่ืน ๆ  106,500 106,500 D 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 191,359 187,345  
  ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุน 177,301 170,789 E 
  รวมส่วนของธนำคำร 438,340 427,751  

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 373 365  

 ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 76 66 N 
  ส่วนท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 19 17 Q 

  รวมส่วนของเจ้าของ 438,713 428,116  

  รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,806,363 3,216,743  

หมำยเหตุ 
1 งบกำรเงินภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรท่ีเผยแพร่ต่อสำธำรณะไม่มีควำม
แตกต่ำงกนั 
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3. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่ีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) 

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III ธปท.ก ำหนดใหธ้นำคำรตอ้งด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมี
ควำมรุนแรง หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) หลกัเกณฑ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ธนำคำรมีฐำนะสภำพคล่องท่ีเพียงพอ สำมำรถ
รองรับภำวะวิกฤตด้ำนสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรงในระยะสั้ นได ้โดยก ำหนดให้ธนำคำรตอ้งมีสินทรัพยส์ภำพคล่อง (High-Quality 
Liquid Assets: HQLA) ในปริมำณท่ีเพียงพอรองรับประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั ภำยใตส้ถำนกำรณ์ดำ้นสภำพ
คล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Net Cash Outflows: Net COF) ทั้งน้ี ธปท. ก ำหนดให้ธนำคำรด ำรงอตัรำส่วน LCR ณ ส้ินเดือน ขั้นต ่ำร้อยละ 60 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 และให้ด ำรงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในแต่ละปีจนครบร้อยละ 100 ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดย   LCR มีวิธีกำร
ค ำนวณ ดงัน้ี 

LCR   =  

ปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่อง (HQLA) 
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั 

ภำยใตส้ถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง (Net cash outflows) 

สินทรัพยส์ภำพคล่อง (HQLA) คือ สินทรัพยท่ี์มีคุณภำพดี ซ่ึงมีสภำพคล่องสูง และไม่ติดภำระผูกพนั ท่ีสำมำรถเปล่ียนเป็นเงิน
สดไดอ้ยำ่งรวดเร็วโดยมูลค่ำไม่เปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัแมใ้นสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง สินทรัพยส์ภำพคล่องท่ี
น ำมำใช้ค  ำนวณตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ี ธปท. ก ำหนด โดยปริมำณ HQLA คือ ผลรวมของสินทรัพยส์ภำพคล่องท่ี
เขำ้เกณฑท์ั้งหมดหลงัหกัดว้ยอตัรำส่วนลด (Haircut) ตำมเกณฑข์องธปท. ทั้งน้ี ตอ้งค ำนึงถึงเพดำนกำรถือครองสินทรัพยใ์นแต่ละชั้นดว้ย 

ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วนัหักดว้ย ประมำณกำร
กระแสเงินสดไหลเขำ้ใน 30 วนั ภำยใตส้มมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรง ทั้งน้ี ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเขำ้
ตอ้งไม่เกินกวำ่ร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออก และตอ้งไม่ซ ้ ำกบัสินทรัพยท่ี์นบัเป็นสินทรัพยส์ภำพคล่องแลว้ ในกำร
ค ำนวณ Net COF ธนำคำรประมำณกำรกระแสเงินไหลเขำ้และออกโดยใชอ้ตัรำกำรไหลเขำ้ (Inflow Rate) และ อตัรำกำรไหลออก (Run-
off Rate) ตำมเกณฑข์องธปท. 

ขอ้มูลกำรด ำรงอตัรำส่วน LCR ของธนำคำร ซ่ึงแสดงค่ำเฉล่ียของขอ้มูล ณ ส้ินเดือนในระหวำ่งไตรมำส มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ตารางที่ 8: การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรง (LCR) ของธนาคาร   

  หน่วย: ลำ้นบำท 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ข้อมูลไตรมาสที่ 22 

ปี 2563 ปี 2562 

ปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่องทั้งส้ิน (Total HQLA) 927,743 760,090 
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั (Total Net COF) 323,834 245,175 

LCR 1 287% 311% 
LCR ขั้นต ่ำตำมเกณฑธ์นำคำรแห่งประเทศไทย 100% 90% 

หมำยเหตุ   
1 ขอ้มูลอตัรำส่วน LCR ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของอตัรำส่วน LCR ณ ส้ินเดือนในแต่ละไตรมำส จึงไม่เท่ำกบักำรหำอตัรำส่วนจำก 

  ค่ำเฉล่ียของปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่องทั้งส้ินและค่ำเฉล่ียประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั  
2 ค่ำเฉล่ียขอ้มูล ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของขอ้มูล ณ ส้ินเดือนในระหวำ่งไตรมำส 
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ขอ้มูลอตัรำส่วน LCR ของธนำคำร เปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย LCR จำกขอ้มูลส้ินเดือนในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 และไตรมำสท่ี 2 ของปี 
2563 และปี 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่9: ข้อมูลอตัราส่วน LCR เปรียบเทยีบ 

ค่าเฉลีย่ LCR ปี 2563 ปี 2562 

ไตรมำสท่ี 1 279% 286% 
ไตรมำสท่ี 2 287% 311% 

 

LCR เฉล่ียของธนำคำรในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ปี 2563 เท่ำกบัร้อยละ 287 เกินกวำ่ LCR ขั้นต ่ำตำมเกณฑท่ี์ ธปท.ก ำหนดท่ี
ร้อยละ 100  

ปริมำณสินทรัพยส์ภำพคล่องเฉล่ีย (Average HQLA) ของธนำคำรในไตรมำสท่ี 2 ปี 2563 เท่ำกบั 927,743 ลำ้นบำท โดยร้อยละ 
91 เป็นสินทรัพยส์ภำพคล่องชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินสด และตรำสำรหน้ีท่ีออกหรือค ้ำประกนัโดยรัฐบำล ธนำคำรกลำง และรัฐวิสำหกิจ และ
ร้อยละ 9 เป็นสินทรัพยส์ภำพคล่องชั้นท่ี 2 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ภำคเอกชนท่ีมี Rating ไม่ต ่ำกว่ำ A และตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีออกโดย
กระทรวงกำรคลงัไทย 

ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนัเฉล่ีย (Average Net COF) ของธนำคำรในไตรมำสท่ี 2 ปี 2563 เท่ำกับ 
323,834 ลำ้นบำท โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกภำยใตส้มมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้นสภำพคล่องท่ีมีควำมรุนแรงท่ีส ำคญัของ
ธนำคำร คือ กำรขอถอนเงินฝำกและเงินกู้ยืมของลูกคำ้รำยย่อยและรำยใหญ่ และรำยกำรซ้ือหลกัทรัพยซ่ึ์งอยู่ระหว่ำงรอกำรส่งมอบ 
ในขณะท่ีประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเขำ้ส่วนใหญ่มำจำกกำรช ำระคืนสินเช่ือของลูกหน้ีคุณภำพดี เงินใหกู้ย้มืในตลำดเงิน และรำยกำร
ขำยหลกัทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหวำ่งรอกำรส่งมอบ 

ธนำคำรมีกำรประเมิน ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยใชเ้คร่ืองมือและมำตรวดัต่ำงๆ ร่วมกบั LCR ดว้ย เช่น 
อตัรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝำก ฐำนะสภำพคล่องสุทธิ กำรกระจุกตวัของแหล่งเงิน (Funding Concentration) มำตรวดั Net Stable 
Funding Ratio เป็นตน้ รวมถึงมีกำรติดตำมสัญญำณเตือนภยัดำ้นสภำพคล่องอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำธนำคำรจะมีสภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และสำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจดักำรดำ้นสภำพคล่องไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
 


