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บทน า 

ธนำคำรตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี เป็นส่วน
ส ำคัญต่อควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำร”) ธนำคำรจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและให้ควำมส ำคัญว่ำ ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ  

ธนำคำรเล็งเห็นว่ำกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแล จะเป็นส่วนส ำคัญที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับควำมเส่ียง กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง และควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation Basis) ซ่ึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 

ธนำคำรมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลักกำรที่ 3 โดยข้อมูลเชิงปริมำณเกี่ยวกับโครงสร้ำงและ
ควำมเพียงพอของเงินกองทุน  และกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจะเปิดเผยเป็นรำยครึ่งปี รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) จำกกำรที่ ธปท.จัดให้ธนำคำรอยู่ในกลุ่มธนำคำรพำณิชย์ที่
มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ( Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) ในเดือนกันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ ส ำหรับกำร
เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภำพ ธนำคำรจะจัดให้มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีและทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยเฉพำะข้อมูลที่มีนัยส ำคัญบนเว็บไซด์ของธนำคำรภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ
ธนำคำรกรุงเทพ/นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยใน 4 เดือนนับจำกวันส้ินงวด 

 
ขอบเขตการบังคับใช้ 

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนครอบคลุมทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งส้ิน 10 บริษัท ประกอบด้วย  

 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ในฐำนะบริษัทแม่  
 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ำกัด (Bangkok Bank (China))  ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จ ำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน  
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์ 
 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ทวี ประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์  
 บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิจสนับสนุน  
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จ ำกัด (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิจกำรเงิน  
 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จ ำกัด ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน  

ทั้งนี้ งบกำรเงินที่ใช้พิจำรณำควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่ มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (ดูตำรำงที่ 6) 
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1. โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน 

1.1 โครงสร้างเงินกองทุน 

โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง  Basel III ของ ธปท. 
แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน 
(Additional Tier 1) และเงินกองทุนช้ันที่ 2 (Tier 2)   

 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ ประกอบด้วย 
1)  ทุนช ำระแล้ว 
2)  ส่วนเกิน(ต่ ำกว่ำ)มูลค่ำหุ้นสำมัญ  
3)  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
4)  เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ  
5) ก ำไรสุทธิคงเหลือหลังกำรจัดสรร     
6)  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ  
7)  รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ   
8)  รำยกำรหักต่ำง ๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น  

 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที ่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็น
เงินกองทุนช้ันที่ 1    

 เงินกองทุนช้ันที่ 2 ประกอบด้วย 
1)   ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีสิทธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ 
2)   เงินส ำรองสินทรัพย์จัดช้ันปกติ (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เส่ียงด้ำนเครดิต 
3)   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 

ทั้งนี้ ในกำรน ำแนวทำง Basel III มำบังคับใช้ ธปท. มีกำรผ่อนปรนส ำหรับรำยกำรที่ก ำหนดเพิ่มเติมให้ทยอยนับเข้ำหรือหัก
ออกจำกเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 
ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทุน  (Loss Absorption) ในกรณีที่
ธนำคำรไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่มีเงื่อนไขให้สำมำรถแปลงเป็นหุ้นสำมัญหรือ
ตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทำงกำรตัดสินใจจะเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร  ธปท.ก ำหนดให้ทยอยลดนับเป็นเงินกองทุนในอัตรำร้อย
ละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565  
 
ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุน 

หน่วย : ล้ำนบำท 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 366,709 360,702 352,369 347,373 
เงินกองทุนชั้นที ่1 366,795 360,818 352,369 347,373 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 406,769 403,068 391,470 388,788 
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1.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ในกำรบริหำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ำหมำยที่ จะด ำรงฐำนะ
ของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งในระดับธนำคำร
และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร  และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด 

กระบวนกำรบริหำรเงินกองทุนของธนำคำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนโดยทำงกำรโดยมีกำร
ประเมินควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้กระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) 
ซ่ึงเป็นกำรประเมินควำมเส่ียงทั้งหมดที่มีนัยส ำคัญแบบมองไปข้ำงหน้ำ ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะ วิกฤต เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ยงและพิจำรณำระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับควำมเสี่ยงของธนำคำรได้อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพทั้งนี้ ธนำคำรจะจัดให้มีกระบวนกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรต่อไป  

ธนำคำรค ำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของธปท.ทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้วิธี Standardized Approach (SA) ส ำหรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงด้ำนตลำด และควำม
เส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร 

ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.ก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำเป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 6.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 8.50 และก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดย
ให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนที่เพิ่ม
มำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป นอกจำกนี้ในเดือนกันยำยน 2560 ธปท.ได้ออกประกำศเรื่อง แนว
ทำงกำรระบุและก ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดย
ก ำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบต้องด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย 
(Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนขั้นต่ ำอีกร้อยละ 1 โดยให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 และ
ด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นในปี 2560 ธนำคำรต้องด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง มำกกว่ำร้อยละ 5.75 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง มำกกว่ำร้อยละ 7.25 และ
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมำกกว่ำร้อยละ 9.75 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 7.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ9.00 
และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ11.50 และตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 อัตรำส่วนเงินกองทุน
ช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เส่ียงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 8.00 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็น
มำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 12.00 

นอกจำกนี้ ธปท. อำจก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขำ
ลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมี
เงินกองทุนเพียงพอในกำรรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวแล้ว 
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ตารางที่ 2: ความเพียงพอของเงินกองทุน 

เงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 16.35% 16.40% 16.14% 16.23% 
เงินกองทุนชั้นที ่1 16.35% 16.40% 16.14% 16.23% 
เงินกองทุนทั้งสิ้น 18.13% 18.32% 17.93% 18.17% 

 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
 

 
ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis) 

 

 

ระดับธนาคาร (Solo Basis) 

               
                                    

หมำยเหตุ :   ธปท. ก ำหนดให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต  (Capital Conservation Buffer) โดย
ก ำหนดให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 จนกว่ำ
อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562เป็นต้นไป และให้ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับควำมเสียหำยส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency) ในรูปของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ โดยก ำหนดให้ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 0.5 เริ่ม
ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 และด ำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 
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ตารางที่ 3: องค์ประกอบเงินกองทุน 
 

                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

องค์ประกอบเงินกองทุน 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินกองทุนช้ันที่ 1  366,795 360,818 352,369 347,373 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ 366,709 360,702 352,369 347,373 
ทุนช ำระแล้ว 19,088 19,088 19,088 19,088 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 56,346 56,346 56,346 56,346 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 21,500 21,000 21,500 21,000 
เงินส ำรองที่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ 91,500 91,500 91,500 91,500 
ก ำไรสุทธิคงเหลือจำกกำรจัดสรร 126,996 118,911 111,206 104,926 
1รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ* 51,842 54,354 53,237 54,977 
2รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น 

      ส่วนของเจ้ำของ* (563) (497) (508) (464) 
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1 86 116 - - 

3ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม* 86 116 - - 
เงินกองทุนช้ันที่ 2  39,974 42,250 39,101 41,415 

5หุ้นกู้ด้อยสิทธิ* 14,768 17,721 14,768 17,721 
เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)  25,198 24,523 24,333 23,694 
4ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม* 8 6 - - 

เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย  406,769 403,068 391,470 388,788 

 

 

*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 
                               หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2561     
1 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 51,842 (380) 53,237 13 
2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ (563) (141) (508) (128) 
3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็น Additional Tier 1 86 (43) - - 
4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 8 3 - - 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 - 2565     
5หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 14,768 (14,768) 14,768 (14,768) 
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*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก) 
                               หน่วย : ล้ำนบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

ส่วนที่นับเป็น
(หักออก)

เงินกองทุน 

ยอดคงเหลือที่
จะทยอยนับเข้า 

(หักออก) 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2561     
1 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 54,354 61 54,977 565 
2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ (497) (331) (464) (309) 
3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็น Additional Tier 1 116 (76) - - 
4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 6 4 - - 

กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้แต่ปี 2556 - 2565     
5หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 17,721 (17,721) 17,721 (17,721) 
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ตารางที่ 4: เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทความเสี่ยง 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคาร 

30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต 172,625 168,996 168,705 165,139 

  ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ 170,307 167,194 166,443 163,371 
   - ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง     
     ประเทศ  (MDB1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ     
     และรัฐวิสำหกจิ (PSE2) ที่ใช้น้ ำหนกัควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้     
    ภำครัฐบำล 1,677 2,046 1,676 2,046 
   - ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน     
     ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSE) ที่ใช้น้ ำหนกัควำม     
     เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงนิ 7,663 8,541 7,158 7,959 
   - ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของ     
     รัฐและรัฐวิสำหกจิ (PSE) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้     
     ธุรกิจเอกชน 125,442 120,767 120,250 116,013 
  - ลูกหนี้รำยย่อย 13,342 13,784 13,247 13,689 
   - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 7,358 7,211 7,358 7,210 
   - สินทรัพย์อ่ืน 14,825 14,845 16,754 16,454 
  ลกูหนี้ด้อยคุณภำพ 2,318 1,802 2,262 1,768 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาด  3,259 3,525 3,148 3,381 

   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 2,565 2,783 2,541 2,777 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 108 144 - - 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 586 598 607 604 
   - ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ - - - - 
เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  14,775 14,478 13,713 13,366 

รวมเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงทั้งสิ้น 190,659 186,999 185,566 181,886 

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 

ผู้ออก ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
ฮ่องกง 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

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

TH0001032C09 

การนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

   

ประเภทของเงินกองทุน เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 
คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III  ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 
คุณสมบัติท่ีขำดตำมหลักเกณฑ์ Basel III  - ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption 
กำรทยอยลดนับเงินกองทุน  นับได้เต็มจ ำนวน ทยอยลดนับปีละ 10% ทยอยลดนับปีละ 10% 
จัดอยู่ในระดับธนำคำรพำณิชย์ / ระดับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน  

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์ 

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์ 

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์ 

จ ำนวนท่ีนับเป็นเงินกองทุน (สุทธิจำกกำร
ทยอยลดนับ) (ล้ำนบำท) 

19,088 4,768 10,000 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ (Par Value)  10 บำท  1,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บำท 
กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หนี้สินท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ 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 
ธนำคำรสำมำรถไถ่ถอนก่อนได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้ก ำกับดูแล 

ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วันท่ีมีภำระผูกพันในกำร
ไถ่ถอนและจ ำนวนเงินในกำรไถ่ถอน 

- 

ธนำคำรมีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนในกรณีท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำษีหรือกำรตีควำม
กฎหมำยภำษีของประเทศไทยและ/หรือ
ฮ่องกง ซึ่งมีผลท ำให้ธนำคำรมีภำระต้อง
ช ำระเงินเพิ่มเติม (Additional Amounts) ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย โดยจะต้อง
ไถ่ถอนท้ังจ ำนวนในรำคำท่ีตรำไว้รวม
ดอกเบ้ียคงค้ำง 

7 ธันวำคม 2560 / ไถ่ถอนท้ังจ ำนวน 

วันท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง  - ทุกวันหลังวันออกหุ้นกู้ 
วันครบก ำหนดช ำระดอกเบ้ียใดๆ หลังจำก
วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ 
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน (ต่อ) 
    

 หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2 

ดอกเบี้ยและผลตอบแทน    

ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตัว ธนำคำรเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนเงินปันผล อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี อัตรำดอกเบ้ียคงท่ี 

อัตรำผลตอบแทน ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 9.025 %ต่อปี 4.375 %ต่อปี 
Dividend Stopper  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  
ธนำคำรมีอ ำนำจเต็มท่ีในกำรยกเลิกกำรจ่ำย
ดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองท้ังหมด 
หรือบำงส่วน หรือตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท.  

มีอ ำนำจเต็มท่ี ตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท. ตำมค ำสั่งท่ีได้รับจำกธปท. 

เงื่อนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อน
ก ำหนด เช่น ก ำหนดอัตรำผลตอบแทนให้
สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (Step Up)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กำรสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ ไม่สำมำรถ 
คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ (Write Down) ไม่มีกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ 

สถำนะของล ำดับกำรด้อยสิทธิในกรณีท่ีมีกำร
ช ำระบัญชี  

ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับช ำระเงินเป็นล ำดับ
สุดท้ำย ในกรณีท่ีธนำคำรเลิกกิจกำร 
 

ผู้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิจะได้รับช ำระเงิน
ในล ำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน 
และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิจกำร 

ผู้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิจะได้รับช ำระเงิน
ในล ำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน 
และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร ในกรณีท่ี
ธนำคำรเลิกกิจกำร 
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 แหล่งอ้างอิง 

ในงบการเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

เงินกองทุนช้ันที่ 1     
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ    

ทุนช ำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน 19,088 19,088 A 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 21,500 21,000 C 
เงินส ำรองที่ได้จัดสรรจำกก ำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดกำรบัญชี 91,500 91,500 D 
ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจัดสรร 126,996 118,911 E 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม    

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 23,970 24,433 F 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 32,058 31,233 G 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ (4,186) (1,312) H 

รำยกำรอ่ืนของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผู้เป็นเจ้ำของ - -  
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 367,272 361,199  

รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ - -  
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที ่1 ที่เปน็ส่วนของเจ้ำของ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์) 
รวมรายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

(563) 
(563) 

(497) 
(497) 

 
I 
 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 366,709 360,702  
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 86 116 J 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 366,795 360,818  

เงินกองทุนช้ันที่ 2     
เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ 14,768 17,721 K 
เงินส ำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) 25,198 24,523 L 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 8 6 M 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 39,974 42,250  
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น  406,769 403,068  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใตห้ลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1                                                                                                                                                                                     หน่วย : ล้ำนบำท                 

รายการ 
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 แหล่งอ้างอิงของ

รายการที่เกีย่วขอ้ง
กับเงินกองทุน 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

สินทรัพย์ 
 

  

 
เงินสด 51,782 66,338  

 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 514,488 394,612  

 
สิทธิในกำรเรียกคืนหลกัทรัพย์ 8 7  

 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 26,103 24,471  

 
เงินลงทุนสุทธ ิ 514,825 546,614  

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1,362 1,327  

 

เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
    เงินให้สินเชื่อแกลู่กหนี ้ 1,978,947 1,941,586 

 

  ดอกเบี้ยค้ำงรับ 3,888 4,653  

  
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ  1,982,835 1,946,239  

 
    หัก  รำยได้รอตัดบัญชี (556) (493)  

 
    หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (127,396) (116,809)  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน (25,198) (24,523) L 

      หัก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (2,522) (2,710)  

  
  รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ   1,852,361 1,826,227  

 
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง 1,291 686  

 
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ 11,298 12,263  

 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 44,366 45,231  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิ 704 829  

 
    ส่วนที่หักจำกเงินกองทุน (563) (497) I 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,535 3,348  

 ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 3,928 3,542  
 หลักประกันที่น ำไปวำงกับคู่สัญญำทำงกำรเงิน 2,698 4,367  

 
สินทรัพย์อ่ืนสุทธิ 12,383 14,368  

 
รวมสินทรัพย์ 3,041,132 2,944,230  

หนี้สิน    

 
เงินรับฝำก 2,297,918 2,178,141  

 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 114,537 130,928  

 
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 13,065 12,326  

 
ภำระในกำรส่งคืนหลักทรัพย์ 869 273  

 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 19,530 26,714  

 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 131,595 137,815  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 14,768 17,721 K 

 
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง 1,291 686  

 
ประมำณกำรหนี้สิน 12,848 12,941  

 
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,751 5,702  

 
หนี้สินอื่น 58,939 59,459  

 
รวมหนี้สิน 2,656,343 2,564,985  
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1                                                                                                                                                            หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 แหล่งอ้างอิงของ

รายการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินกองทุน 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

ส่วนของเจ้าของ 
 

  

 
ทุนเรือนหุ้น 

 
  

 
ทุนจดทะเบียน 

 
  

  
หุ้นบุริมสิทธิ 17 17  

  
หุ้นสำมัญ 39,983 39,983  

 
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว    

    หุ้นสำมัญ 19,088 19,088 A 

 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
  

 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 56,346 56,346 B 

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 52,282 55,239  

 
     ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 51,842 54,354           F, G, H 

 
ก ำไรสะสม 

 
  

 
จัดสรรแล้ว 

 
  

  
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 21,500 21,000 C 

  
อ่ืน ๆ  91,500 91,500 D 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 143,816 135,842  

  ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน 126,996 118,911 E 
  รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 384,532 379,015  

 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 257 230  

 
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 86 116 J 

  ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 8 6 M 
  รวมส่วนของเจ้าของ 384,789 379,245  

  รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,041,132 2,944,230  

หมำยเหตุ 
1 งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
  ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 


