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บทน า 

ธนาคารตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล   
ที่ดี เป็นส่วนส าคัญต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร (“กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร”) ธนาคารจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและให้ความส าคัญว่า ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับ
การประกอบธุรกิจ   

ธนาคารเล็งเห็นว่าการใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล จะเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  จึงมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับความเสี่ยง กระบวนการ
ประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในระดับธนาคาร(Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร(Full Consolidation Basis) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  (“ธปท.”) 

ธปท.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 ท าให้ธนาคารมีการปรับปรุงรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ Basel III-หลักการที่ 3 ของ ธปท. โดยการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III เป็นครั้งแรกนี้ 
ธนาคารใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามหลักเกณฑ์ Basel III เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ตามหลักเกณฑ์ Basel II โดยการเปิดเผยข้อมูลรายครึ่งปีครอบคลุมถึงข้อมูลเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับโครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน  คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็น
เงินกองทุน  มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III และการ
ประเมินความเสี ่ยงด้านตลาด  ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพ  ธนาคารจะจัดให้มีการทบทวน เป็น
ประจ าทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ   ธนาคารมีแนว
ทางการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยส าคัญ โดยเปิดเผยบนเว็บไซด์ของธนาคารภายใต้หัวข้อ  “เกี่ยวกับธนาคาร
กรุงเทพ/นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวด 

ขอบเขตการบังคับใช้ 

การเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนครอบคลุมทั้งในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis) รวม 8 บริษัท ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ บางกอกแบงค์ เบอร์ฮาด (Bangkok Bank Berhad) และธนาคารกรุงเทพ 
(ประเทศจีน) จ ากัด (Bangkok Bank (China)) ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์ทวี บีบีแอล 
โนมินี (เท็มพาตัน) เบอร์ฮาด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) และบริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ากัด       
(BBL (Cayman)) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจสนับสนุน 
และธุรกิจการเงิน ตามล าดับ 

 

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/Pages/default.aspx
http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/Pages/default.aspx
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โครงสร้างเงินกองทุน 

ในปี 2555 โครงสร้างเงินกองทุนในระดับธนาคารตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ ธปท. ก าหนด แบ่งออกเป็น 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2  ส าหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ทุนช าระแล้ว ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ  และก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร   
ส าหรับเงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วยเงินส ารองจากการตีราคาที่ดินและอาคารตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ ส่วนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย และตรา
สารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว  

เงินกองทุนในระดับธนาคารและในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารตามเกณฑ์ Basel II ของ ธปท. ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังน้ี   

    หน่วย : ล้านบาท 

  31 ธันวาคม 2555 

 
 

ธนาคาร 
 กลุ่มธุรกิจทาง

การเงินของธนาคาร 

  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1   203,928  205,811 

ทุนช าระแล้ว  19,088  19,088 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  56,346  56,346 
ทุนส ารองตามกฎหมาย  17,000  17,000 
เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ  71,500  71,500 
ก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร  39,994  42,048 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   -  34 
รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1  -  - 
ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 

 
-  (205) 

  2. เงินกองทุนชั้นที่ 2   74,956  75,364 

เงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนรายการหัก  74,956  75,569 
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  -  - 

ส่วนที่ให้หักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50 

 
-  (205) 

  3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย   278,884  281,175 

เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก   278,884  281,175 
รายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้น  -  - 
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ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ธปท. ได้ประกาศบังคับใช้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนตามแนวทาง Basel III 
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างเงินกองทุน แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common 
Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 
2)  ส าหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยทุนช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ ก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร และรายการอื่นของส่วน
ของเจ้าของ  เงินกองทุนชั ้นที ่ 1 ที ่เป็นตราสารทางการเงิน  ประกอบด้วยตราสารทางการเงินที ่นับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วยตราสารหนี้ด้อย
สิทธิระยะยาว และเงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ โดยตามเกณฑ์ Basel III ของธปท. ก าหนดให้นับ
รายการอื ่นของส่วนของเจ ้าของเข ้า เป ็นเง ินกองทุนชั ้นที ่ 1  ที ่เป ็นส่วนของเจ ้าของเพิ ่มขึ ้น และมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการหักจากเงินกองทุนเพิ่มเติมจากเกณฑ์ Basel II ของธปท. ทั้งนี้การให้นับเข้าหรือหักออก
จากเงินกองทุนดังกล่าว ธปท. ก าหนดให้ทยอยนับเข้าหรือหักออกในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นไป 

นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบเงินกองทุนดังกล่าว ยังมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
อื่น ได้แก่ การปรับเพิ่มคุณสมบัติของตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่า
หลักเกณฑ์ Basel II เดิม โดยไม่อนุญาตให้มีเงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ไถ่ถอนตราสารก่อนก าหนดเพื่อให้ตรา
สารดังกล่าวมีลักษณะเป็นทุนที่มีระยะยาว และต้องสามารถใช้รองรับผลขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ได้ใน
ระหว่างการด าเนินการใกล้เคียงกับหุ้นสามัญ (Loss absorption on a going-concern basis) หรือรองรับผล
ขาดทุนได้เมื่อธนาคารพาณิชย์มีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ (At the point of non-
viability) โดยตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ Basel III ดังกล่าว  ธปท.ก าหนดให้ทยอยลด
นับในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป   
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เงินกองทุนในระดับธนาคารและในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารตามเกณฑ์ Basel III ของ ธปท. ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีดังนี ้  

 

    หน่วย : ล้านบาท 

  30 มิถุนายน 2556 

 
 

ธนาคาร 
 กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร 

  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1   250,637  253,490 

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  250,637  253,390 

ทุนช าระแล้ว  19,088  19,088 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  56,346  56,346 
ทุนส ารองตามกฎหมาย  17,500  17,500 
เงินส ารองที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ  71,500  71,500 
ก าไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร  46,916  49,661 
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ  39,287  39,295 

1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1  -  100 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  -  100 
  2. เงินกองทุนชั้นที่ 2   46,532  47,171 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ*  26,582  26,582 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ และ 
  เงินส ารองส่วนเกิน 

 
19,950 

 
20,589 

  3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย   297,169  300,661 
 
*หุ้นกู้ด้อยสิทธิจ านวน 26,582 ล้านบาท เป็นจ านวนที่ได้หักการทยอยลดนับออกจากเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ปีละ 10% 
ระหว่างปี 2556 - 2566 เป็นจ านวนเงินปีละประมาณ 2,954 ล้านบาทแล้ว  
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หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามที่แสดงในตารางข้างต้น มีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญดังนี้  

 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ จ านวนที่นับเป็น
เงินกองทุน 

(ล้านบาท) 

วันที่ อัตราผลตอบแทน สิทธิในการไถ่ถอน 

REGs ISIN Code : 
USY0606WBQ25, 144A ISIN 
code : US059895AH54 
ออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาฮ่องกง ในสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 
 

8,582  วันที่ออกตราสาร
28 มกราคม 2542 

 

วันที่ครบก าหนด 

15 มีนาคม 2572 

ร้อยละ 9.025 ต่อป ี

ตลอดอาย ุ
ธนาคารมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิเนื่องจากมี
การแก้ไขเปลี่ยนกฎหมายภาษีหรือการตีความกฎหมาย
ภาษีของประเทศไทยและฮ่องกง ซึ่งมีผลท าให้ธนาคาร
มีภาระต้องจ่ายจ านวนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี
หัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 15  โดยจะต้อง
ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจ านวนในราคาที่ตราไว้รวมดอกเบี้ยคง
ค้าง 

ISIN Code : TH0001032C09
ออกโดย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที ่1/2555 ในสกุล
เงินบาท 

 

18,000  วันที่ออกตราสาร 
7 ธันวาคม 2555 

 

วันที่ครบก าหนด 

7 ธันวาคม 2565 

ร้อยละ 4.375 ต่อป ี

ตลอดอาย ุ
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนดังนี้ 
1. ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้หรือ ณ 
วันที่ช าระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี นับ
แต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ 

2. กรณีดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่าย
ของธนาคารเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกต่อไป 
หรือ 

3. กรณีหรือเงื่อนไขที่ธปท. ก าหนดเพิม่เติมในภายหลัง 
โดยจะต้องไถ่ถอนในราคาที่ตราไว้รวมดอกเบี้ยคงค้าง  

 26,582    

 
โดยในกรณีที่ธนาคารจะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิข้างต้นก่อนก าหนด  ต้องได้รับอนุมัติจากธปท. ส่วนใน 
กรณีเลิกกิจการ ผู ้ลงทุนจะได้รับช าระเงินในล าดับหลังจาก เจ้าหนี้บุริมสิทธิ ผู ้ฝากเงิน และเจ้าหนี้สามัญ      
ทั้งนี้ ธนาคารวัดมูลค่าหุ้นกู้ดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยจ านวน 26,582 ล้านบาท เป็นจ านวนที่ได้
หักการทยอยลดนับออกจากเงินกองทุน แล้วจ านวน 2,954 ล้านบาท เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่2 ในเรื่องความสามารถในการรองรับผลขาดทุนในกรณีที่ธนาคารไม่
สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ (At the point of non-viability) โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารดังกล่าวไม่มี
เงื่อนไขให้สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญหรือตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่
ธนาคาร  

 

ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ธนาคารท าการค านวณความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ า  ทั้งในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารโดยใช้วิธี Standardized Approach (SA) ส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้าน
ตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยในปี 2555 ใช้วิธีการค านวณตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ก าหนดโดย 
ธปท. และตั้งแต่ปี 2556 ได้เปลี่ยนวิธีการค านวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ก าหนดโดย ธปท. ซึ่ง 
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การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จาก Basel II เป็น Basel III ดังกล่าวนั้น ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ค านวณความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท ในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารตามเกณฑ์ Basel II ที่ก าหนดโดย ธปท.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี ้

 
    หน่วย : ล้านบาท 

  31 ธันวาคม 2555 

 
 

ธนาคาร 
 กลุ่มธุรกิจทาง 

การเงินของธนาคาร 

มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  133,518   136,234  

      ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ     132,603    135,287 
- ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (MDBs1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs2) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภาครัฐบาล 

 

318   318  
- ลูกหนี้สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความ
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน 

 

3,882   4,399  
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน 

 

98,068   101,798  
- ลูกหนี้รายย่อย  12,314   12,385  
- สินเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัย  4,925   4,928  
- สินทรัพย์อื่น  13,096   11,459  

      ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ  915   947  

มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  1,530   1,590 

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  1,006  1,006 

- ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน  -  74 

- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  524  508 

- ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ ์  -  2 

มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ   11,150   11,716 

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงทั้งสิ้น  146,198  149,540 

 

                                                 
1 Multilateral development banks  
2 Non-central government public sector entities  
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เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท ในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารตามเกณฑ์ Basel III ที่ก าหนดโดย ธปท.  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีดังนี ้

 
    หน่วย : ล้านบาท 

  30 มิถุนายน 2556 

 
 

ธนาคาร 
 กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร 

มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต  140,834  144,031 

      ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ  139,842  143,036 
- ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล 

 

435  435   
- ลูกหนี้สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน 

 

4,567  5,044 
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 

และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน 

 

104,225  108,263 
- ลูกหนี้รายย่อย  12,539  12,642   
- สินเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศัย  5,128  5,131 
- สินทรัพย์อื่น  12,948  11,521 

      ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ  992  995 

มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  1,296  1,518 

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  685  688 

- ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน  -  274 

- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  611  554 

- ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ ์  -  2 

มูลค่าเงินกองทุนขัน้ต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ   11,598  12,240 

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงทั้งสิ้น  153,728  157,789 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ ร้อยละ 11.86 และร้อยละ 16.21 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
อยู่ที่ร้อยละ 11.70 และร้อยละ 15.98 ตามล าดับ ซึ่งทั้งธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมี
อัตราส่วนข้างต้นสูงกว่าอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าตามเกณฑ์ Basel II ที่ก าหนดโดย ธปท.  ที่
ก าหนดให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.25 และอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากัน ที่ร้อยละ 13.86  และมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 16.43  ส่วนกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 13.65, 13.66 และ16.20 ตามล าดับ ซึ่งทั้งธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมี
อัตราส่วนข้างต้นสูงกว่าอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าตามเกณฑ์ Basel III ที่ก าหนดโดย ธปท.  ที่
ก าหนดให้ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 อัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.0 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 8.5 ตามล าดับ  

ทั้งนี้ อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนขั้นต่ าข้างต้นยังไม่รวมการด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ซึ่ง ธปท. ก าหนดให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
อีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มในปี 2559 จนส่วนเพิ่มครบที่มากกว่าร้อยละ 2.5 ในปี 2562  
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ระดับธนาคาร (Solo Basis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25% 
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11.86% 

16.21% 

4.50% 
6.00% 

8.50% 

13.86% 13.86% 

16.43% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

เกณฑ์ที่ ธปท.ก าหนดตาม Basel II ณ 31 ธ.ค. 2555 
อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารตาม Basel II ณ 31 ธ.ค. 2555 
เกณฑ์ที่ ธปท.ก าหนดตาม Basel III ณ 30 ม.ิย. 2556 
อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารตาม Basel III ณ 30 มิ.ย. 2556 

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เปน็
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1  
ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้สิ้น
ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

Basel III 

 

Basel III 

 

Basel III 

 

Basel II 

 

Basel II 
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ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis)  

 

 

 

4.25% 

8.50% 

11.70% 

15.98% 

4.50% 
6.00% 

8.50% 

13.65% 13.66% 

16.20% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

เกณฑ์ที่ ธปท.ก าหนดตาม Basel II ณ 31 ธ.ค. 2555 
อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารตาม Basel II ณ 31 ธ.ค. 2555 
เกณฑ์ที่ ธปท.ก าหนดตาม Basel III ณ 30 ม.ิย. 2556 
อัตราส่วนเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารตาม Basel III ณ 30 มิ.ย. 2556 

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เปน็
ส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1  
ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้สิ้น
ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

Basel III Basel III 

 

Basel III 

 

Basel II Basel II 


