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บทน า 

ธนำคำรตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ และกำรก ำกับดแแลกิกกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี 
เป็นส่วนส ำคัญต่อควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและบริษัทลแกในกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่ม
ธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำร”) ธนำคำรกึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและให้ควำมส ำคัญ
ว่ำ ธนำคำรและกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิก  

 ธนำคำรเล็งเห็นว่ำกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดแแล กะเป็นส่วนส ำคัญที่กะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง  กึงมีกำรเปิดเผยข้อมแลเกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับควำมเส่ียง กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง 
และควำมเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำร  (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำร  (Full 
Consolidation Basis) ซ่ึงกำรเปิดเผยข้อมแลดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมแลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

ธนำคำรมีกำรเปิดเผยข้อมแลกำรด ำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลักกำรที่ 3 โดยข้อมแลเชิงปริมำณเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงและควำมเพียงพอของเงินกองทุน  และกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำดกะเปิดเผยเป็นรำยครึ่งปี ส ำหรับกำร
เปิดเผยข้อมแลเชิงคุณภำพ ธนำคำรกะกัดให้มีกำรทบทวนเป็นประก ำทุกปีและทุกครั้งที ่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยเฉพำะข้อมแลที่มีนัยส ำคัญบนเว็บไซด์ของธนำคำร
ภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับธนำคำรกรุงเทพ/นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยใน 4 เดือนนับกำกวันส้ินงวด 

 
ขอบเขตการบังคับใช้ 

กำรเปิดเผยข้อมแลกำรด ำรงเงินกองทุนครอบคลุมทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิกทำง
กำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งส้ิน 10 บริษัท ประกอบด้วย  

 ธนำคำรกรุงเทพ ก ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิกธนำคำรพำณิชย์ ในฐำนะบริษัทแม่  
 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิกธนำคำรพำณิชย์  
 ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศกีน) ก ำกัด (Bangkok Bank (China))  ประกอบธุรกิกธนำคำรพำณิชย์  
 บริษัทหลักทรัพย์กัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง ก ำกัด ประกอบธุรกิกกัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์กัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล ก ำกัด ประกอบธุรกิกกัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ก ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิกธุรกิกหลักทรัพย์ 
 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ทวี ประกอบธุรกิกบริหำรสินทรัพย์  
 บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิกสนับสนุน  
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) ก ำกัด (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิกกำรเงิน  
 บริษัท บัวหลวงเวนเกอร์ส ก ำกัด ประกอบธุรกิกเงินร่วมลงทุน  

ทั้งนี ้ งบกำรเงินที่ใช้พิกำรณำควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดแแลกลุ่มธุรกิกทำง
กำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (ดแตำรำงที่ 6) 
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1. โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน 

1.1 โครงสร้างเงินกองทุน 

โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรก ำกับดแแลเงินกองทุนตำมแนวทำง  Basel III ของ 
ธปท. แบ่งออกเป็น เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำร
ทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนช้ันที่ 2 (Tier 2)   

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ ประกอบด้วย 
1)  ทุนช ำระแล้ว    2) ส่วนเกิน(ต่ ำกว่ำ)มแลค่ำหุ้นสำมัญ  
3)  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  4) เงินส ำรองที่กัดสรรกำกก ำไรสุทธิ  
5) ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังกำรกัดสรร     
6)  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ  
7)  รำยกำรอื่นของส่วนของเก้ำของ   
8)  รำยกำรหักต่ำง ๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น 
 เงินกองทุนชั้นที ่ 1 ที ่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยส่วนได้เสียที ่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่

นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1    
 เงินกองทุนช้ันที่ 2 ประกอบด้วย 
1) ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีสิทธิด้อยกว่ำผแ้ฝำกเงินและเก้ำหนี้สำมัญ  
2) เงินส ำรองสินทรัพย์กัดชั้นปกติ (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำน

เครดิต 
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 

ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวทำง Basel III มำบังคับใช้ ธปท. มีกำรผ่อนปรนส ำหรับรำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติมให้ทยอยนับ
เข้ำหรือหักออกกำกเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่
นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับผล
ขำดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่ธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนินกิกกำรต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่
มีเงื่อนไขให้สำมำรถแปลงเป็นหุ้นสำมัญหรือตัดเป็นหนี้สแญ เมื่อทำงกำรตัดสินใกกะเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร  
ธปท.ก ำหนดให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565  

 
ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุน 

หน่วย : ล้ำนบำท 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ 350,707 341,431 338,086 332,058 
เงินกองทุนชั้นที ่1 350,817 341,564 338,086 332,058 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 393,040 386,653 379,742 376,265 
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1.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกำรบริหำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ำหมำยที่กะ
ด ำรงฐำนะของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่กะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิกภำยใต้กรอบควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ทั้ง
ในระดับธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำร  และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร  ตลอดกนควำม
คำดหวังของตลำด 

กระบวนกำรบริหำรเงินกองทุนของธนำคำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดแแลเงินกองทุนโดยทำงกำรโดยมี
กำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้กระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) ซ่ึงเป็นกำรประเมินควำมเส่ียงทั้งหมดที่มีนัยส ำคัญแบบมองไปข้ำงหน้ำ ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะ
วิกฤต เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงและพิกำรณำระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับควำมเสี่ยง
ของธนำคำรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพทั้งนี้ ธนำคำรกะกัดให้มีกระบวนกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิกทำง
กำรเงินของธนำคำรต่อไป 

ธนำคำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของธปท.ทั้งในระดับธนำคำรและ
ระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้วิธี Standardized Approach (SA) ส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยง
ด้ำนตลำด และควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ที่กดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของ
ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำเป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที ่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6.00 และอัตรำส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 8.50 ทั้งนี้เมื่อรวมกำรด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนใน
ภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ซ่ึง ธปท.ก ำหนดให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 
0.625 ในแต่ละปี เริ่มในปี 2559 กนอัตรำส่วนที่เพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในปี 2562 ดังนั้นในปี 2559 ธนำคำรต้องด ำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียง มำกกว่ำร้อยละ 5.125 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง มำกกว่ำร้อยละ 6.625 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมำกกว่ำร้อยละ 9.125 และตั้งแต่ปี 2562 
อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงกะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 7.00 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้น
ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง กะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 8.50 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงกะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 
11.00 

นอกกำกนี้ ธปท. อำกก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำกเกิดขึ้นในช่วง
เศรษฐกิกขำลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสแงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ธนำคำรและกลุ่ม
ธุรกิกทำงกำรเงินมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวแล้ว 

 

ตารางที่ 2: ความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ 16.10% 15.78% 15.96% 15.84% 
เงินกองทุนชั้นที ่1 16.10% 15.78% 15.96% 15.84% 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 18.04% 17.87% 17.92% 17.95% 
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อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
 

 
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis) 

 

 

 

ระดับธนาคาร (Solo Basis) 

               
                                     

 

หมำยเหตุ :  ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation 

Buffer) โดยก ำหนดให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 

กนกว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 
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ตารางที่ 3: องค์ประกอบเงินกองทุน 
 

                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

องค์ประกอบเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินกองทุนช้ันที่ 1  350,817 341,564 338,086 332,058 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ 350,707 341,431 338,086 332,058 
ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
ส่วนเกินมแลค่ำหุ้น 56,346 56,346 56,346 56,346 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 20,500 20,000 20,500 20,000 
เงินส ำรองที่กัดสรรกำกก ำไรสุทธิ 86,500 86,500 86,500 86,500 
ก ำไรสุทธิคงเหลือกำกกำรกัดสรร 112,164 103,897 99,714 94,889 
1รำยกำรอ่ืนของส่วนของเก้ำของ* 56,408 55,781 56,211 55,395 
2รำยกำรหักกำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น 

      ส่วนของเก้ำของ* (299) (181) (273) (160) 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1 110 133 - - 

3ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุม* 110 133 - - 
เงินกองทุนช้ันที่ 2  42,223 45,089 41,656 44,207 

5หุ้นกแ้ด้อยสิทธิ* 17,721 20,675 17,721 20,675 
เงินส ำรองสินทรัพย์กัดชั้นปกติ (General Provision)  24,496 24,411 23,935 23,532 
4ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุม* 6 3 - - 

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย  393,040 386,653 379,742 376,265 

 

 

*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 
                               หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2561     
1 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเก้ำของ 56,408 1,302 56,211 1,279 
2 รำยกำรหักกำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเก้ำของ (299) (199) (273) (182) 
3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่เป็น Additional Tier 1 110 (72) - - 
4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 6 4 - - 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 - 2565     
5หุ้นกแ้ด้อยสิทธิ 17,721 (17,721) 17,721 (17,721) 
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*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 
                               หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2561     
1 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเก้ำของ 55,781 2,309 55,395 1,746 
2 รำยกำรหักกำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเก้ำของ (181) (271) (160) (240) 
3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่เป็น Additional Tier 1 133 (100) - - 
4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 3 6 - - 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 - 2565     
5หุ้นกแ้ด้อยสิทธิ 20,675 (20,675) 20,675 (20,675) 
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ตารางที่ 4: เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต 166,575 166,001 162,760 161,406 

  ลแกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ 164,575 164,371 160,796 159,816 
   - ลแกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง     
     ประเทศ  (MDBs1) และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของ      
     รัฐ และรัฐวิสำหกิก (PSEs2) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับ     
     ลแกหนี้ภำครัฐบำล 2,025 1,919 2,025 1,919 
   - ลแกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน     
     ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิก (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำม     
     เสี่ยงเหมือนกับลแกหนี้สถำบันกำรเงนิ 8,317 9,295 7,661 8,607 
   - ลแกหนี้ธุรกกิเอกชน และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของ     
     รัฐและรัฐวิสำหกกิ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับ     
     ลแกหนี้ธุรกิกเอกชน 119,484 118,013 114,773 112,609 
   - ลแกหนี้รำยย่อย 13,557 13,959 13,450 13,841 
   - สินเชื่อเพื่อที่อยแ่อำศัย 7,097 6,851 7,096 6,850 
   - สินทรัพย์อ่ืน 14,095 14,334 15,791 15,990 
  ลแกหนี้ด้อยคุณภำพ 2,000 1,630 1,964 1,590 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  4,517 4,127 4,282 3,961 

   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 3,576 3,279 3,561 3,271 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 212 163 - - 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 729 685 721 690 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ - - - - 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  14,120 13,831 13,032 12,770 

รวมเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงทั้งสิ้น 185,212 183,959 180,074 178,137 

หมำยเหตุ   
1  Multilateral Development Banks   
 2  Non-central Government Public Sector Entities  
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน 

 

 หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2 

ผแ้ออก ธนำคำรกรุงเทพ ก ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ ก ำกัด (มหำชน) 
สำขำฮ่องกง 

ธนำคำรกรุงเทพ ก ำกัด (มหำชน) 

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

TH0001032C09 

การนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

   

ประเภทของเงินกองทุน เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 
คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III  ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 
คุณสมบัติท่ีขำดตำมหลักเกณฑ์ Basel III  - ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption 
กำรทยอยลดนับเงินกองทุน  นับได้เต็มก ำนวน ทยอยลดนับปีละ 10% ทยอยลดนับปีละ 10% 

กัดอยแ่ในระดับธนำคำรพำณิชย์ / ระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงิน  
ระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินและ
ระดับธนำคำรพำณิชย์ 

ระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินและ
ระดับธนำคำรพำณิชย์ 

ระดับกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินและ
ระดับธนำคำรพำณิชย์ 

ก ำนวนท่ีนับเป็นเงินกองทุน (สุทธิกำกกำรทยอยลดนับ) (ล้ำน
บำท) 

19,088 5,721 12,000 

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

กำรกัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี ส่วนของผแ้ถือหุ้น 
หนี้สินท่ีวัดมแลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
ก ำหน่ำย 

หนี้สินท่ีวัดมแลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
ก ำหน่ำย 

วันท่ีออก (Original Date) Multiple 28 มกรำคม 2542 7 ธันวำคม 2555 
ก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน ไม่มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 
วันครบก ำหนด (Original Maturity Date) ไม่มีวันครบก ำหนด 15 มีนำคม 2572 7 ธันวำคม 2565 
ธนำคำรสำมำรถไถ่ถอนก่อนได้รับกำรอนุมัติกำกผแ้ก ำกับดแแล ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วันท่ีมีภำระผแกพันในกำรไถ่ถอนและ
ก ำนวนเงินในกำรไถ่ถอน 

- 

ธนำคำรมีสิทธิท่ีกะไถ่ถอนในกรณี
ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำษี
หรือกำรตีควำมกฎหมำยภำษีของ
ประเทศไทยและ/หรือฮ่องกง ซึ่งมี
ผลท ำให้ธนำคำรมีภำระต้องช ำระ
เงินเพิ่มเติม (Additional Amounts) 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับภำษีหัก ณ ท่ีก่ำย 
โดยกะต้องไถ่ถอนท้ังก ำนวนใน
รำคำท่ีตรำไว้รวมดอกเบ้ียคงค้ำง 

7 ธันวำคม 2560 / ไถ่ถอนท้ังก ำนวน 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง  - ทุกวันหลังวันออกหุ้นกแ้ 
วันครบก ำหนดช ำระดอกเบ้ียใดๆ 
หลังกำกวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วัน
ออกหุ้นกแ้ 
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน (ต่อ) 
 หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2 

ดอกเบี้ยและผลตอบแทน    

ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตัว 
ธนำคำรเป็นผแ้ก ำหนดก ำนวนเงิน
ปันผล 

อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อัตรำผลตอบแทน ตำมกำรประกำศก่ำยเงินปันผล 9.025 %ต่อปี 4.375 %ต่อปี 
Dividend Stopper  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  
ธนำคำรมีอ ำนำกเต็มท่ีในกำรยกเลิกกำรก่ำยดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดได้เองท้ังหมด หรือบำงส่วน หรือตำม
ค ำสั่งท่ีได้รับกำกธปท.  

มีอ ำนำกเต็มท่ี ตำมค ำสั่งท่ีได้รับกำกธปท. ตำมค ำสั่งท่ีได้รับกำกธปท. 

เงื่อนไขท่ีเป็นแรงกแงใกให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด เช่น 
ก ำหนดอัตรำผลตอบแทนให้สแงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (Step 
Up)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กำรสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 
คุณสมบัติในกำรลดมแลค่ำ (Write Down) ไม่มีกำรลดมแลค่ำ ไม่มีกำรลดมแลค่ำ ไม่มีกำรลดมแลค่ำ 

สถำนะของล ำดับกำรด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีกำรช ำระบัญชี  

ผแ้ถือหุ้นสำมัญกะได้รับช ำระเงิน
เป็นล ำดับสุดท้ำย ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิกกำร 
 

ผแ้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิกะได้รับ
ช ำระเงินในล ำดับหลังกำกเก้ำหนี้
บุริมสิทธิ ผแ้ฝำกเงิน และเก้ำหนี้
สำมัญของธนำคำร ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิกกำร 

ผแ้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิกะได้รับ
ช ำระเงินในล ำดับหลังกำกเก้ำหนี้
บุริมสิทธิ ผแ้ฝำกเงิน และเก้ำหนี้
สำมัญของธนำคำร ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิกกำร 
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่ม 

 
เงินกองทุนในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 แหล่งอ้างอิง 

ในงบการเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

เงินกองทุนช้ันที่ 1     
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ    

ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน 19,088 19,088 A 
ส่วนเกินมแลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 20,500 20,000 C 
เงินส ำรองที่ได้กัดสรรกำกก ำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดกำรบัญชี 86,500 86,500 D 
ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงักำกกำรกัดสรร 112,164 103,897 E 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็กอ่ืนสะสม    

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนกำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร  
   หรือห้องชุดในอำคำรชุด 24,903 25,370 F 
ก ำไร (ขำดทุน) กำกกำรวัดมแลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี้ 
    และตรำสำรทุน 32,210 30,438 G 
ก ำไร (ขำดทุน) กำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินกำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (705) (27) H 

รำยกำรอ่ืนของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดกำกผแ้เป็นเก้ำของ - -  
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 351,006 341,612  

รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเก้ำของ - -  
รำยกำรหักกำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเก้ำของ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร)์ 
รวมรายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(299) 
(299) 

(181) 
(181) 

 
I 
 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 350,707 341,431  
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุม 110 133 J 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 350,817 341,564  

เงินกองทุนช้ันที่ 2     
เงินที่ได้รับกำกกำรออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ 17,721 20,675 K 
เงินส ำรองสินทรัพย์กัดชั้นปกติ (General Provision) 24,496 24,411 L 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุม 6 3 M 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 42,223 45,089  
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น  393,040 386,653  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่ม (ต่อ) 

งบการเงินภายใต้เกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่ม 1                                                               หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 แหล่งอ้างอิงของรายการ

ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินกองทุน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

สินทรัพย์    
เงินสด 54,871 61,432  
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 475,968 372,007  
สิทธิในกำรเรียกคืนหลกัทรัพย์ 84 27  
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 30,947 22,745  
เงินลงทุนสุทธ ิ 479,234 519,525  
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,236 1,280  
เงินให้สินเชื่อแกล่แกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
    เงินให้สินเชื่อแกล่แกหนี ้ 1,907,517 1,869,540  

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 3,483 4,279  
        รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  1,911,000 1,873,819  
    หัก  รำยได้รอตัดบัญชี (582) (637)  
    หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยกะสแญ (109,880) (101,775)  

ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน (24,496) (24,411) L 
    หัก  ค่ำเผื่อกำรปรับมแลค่ำกำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (1,983) (2,412)  
        รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   1,798,555 1,768,995  
ภำระของลแกค้ำกำกกำรรับรอง 2,499 2,598  
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 13,296 13,579  
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 45,873 46,108  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 497 452  
    ส่วนที่หักกำกเงินกองทุน (299) (181) I 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,830 2,745  
หลักประกันที่น ำไปวำงกับคแ่สัญญำทำงกำรเงิน 11,082 10,206  
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 15,235 14,154  
รวมสินทรัพย์ 2,932,207 2,835,853  

หนี้สิน    
เงินรับฝำก 2,154,256 2,090,965  
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 150,394 128,681  
หนี้สินก่ำยคืนเมื่อทวงถำม 12,514 10,589  
ภำระในกำรส่งคืนหลักทรัพย์ 494 245  
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 34,786 34,151  
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกแ้ยืม 135,371 138,403  

ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 17,721 20,675 K 
ภำระของธนำคำรกำกกำรรับรอง 2,499 2,598  
ประมำณกำรหนี้สิน 11,654 9,601  
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 6,589 6,335  
หนี้สินอื่น 54,337 52,254  
รวมหนี้สิน 2,562,894 2,473,822  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่ม (ต่อ) 
งบการเงินภายใต้เกณฑ์ก ากับแบบรวมกลุ่ม 1                                                                                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 แหล่งอ้างอิงของรายการ

ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินกองทุน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ส่วนของเจ้าของ    
ทุนเรือนหุ้น    

ทุนกดทะเบียน    
หุ้นบุริมสิทธิ 17 17  
หุ้นสำมัญ 39,983 39,983  

ทุนที่ออกและช ำระแล้ว    
หุ้นสำมัญ 19,088 19,088 A 

ส่วนเกินมแลค่ำหุ้น    
ส่วนเกินมแลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเก้ำของ 58,539 58,924  
     ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 56,408 55,781           F, G, H 
ก ำไรสะสม    

กัดสรรแล้ว    
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 20,500 20,000 C 
อ่ืน ๆ  86,500 86,500 D 

ยังไม่ได้กัดสรร 128,123 120,974  
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 112,164 103,897 E 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 369,096 361,832  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำกควบคุม 217 199  

ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 110 133 J 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 6 3 M 

รวมส่วนของเจ้าของ 369,313 362,031  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,932,207 2,835,853  

หมำยเหตุ 
1 งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดแแลกลุ่มธุรกิกทำงกำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
  ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 

 


