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บทนา
ธนำคำรตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ และกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี เป็นส่วน
สำคัญต่อควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำรและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (“กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
ของธนำคำร”) ธนำคำรจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำ งต่อเนื่องและให้ควำมสำคัญว่ำ ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินของธนำคำรมีเงินกองทุนเพียงพอเพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจ
ธนำคำรเล็งเห็นว่ำกำรใช้กลไกตลำดในกำรกำกับดูแล จะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีกำรเปิดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับเงินกองทุน ระดับควำมเสี่ยง กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร (Full Consolidation Basis) ซึ่งกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
ธนำคำรมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนตำม Basel III-หลักกำรที่ 3 โดยข้อมูลเชิงปริมำณเกี่ยวกับโครงสร้ำงและ
ควำมเพีย งพอของเงิน กองทุน และกำรประเมิน ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจะเปิดเผยเป็นรำยครึ่ง ปี รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูล กำรดำรง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำย (Higher Loss Absorbency) จำกกำรที่ ธปท.จัดให้ธนำคำรอยู่ในกลุ่มธนำคำรพำณิชย์ที่
มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ( Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) ในเดือนกันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ สำหรับกำร
เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภำพ ธนำคำรจะจัดให้มีกำรทบทวนเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงอย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยเฉพำะข้อมูลที่มีนัยสำคัญบนเว็บไซด์ของธนำคำร ภำยใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ
ธนำคำรกรุงเทพ/นักลงทุนสัมพันธ์” ภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้นงวด

ขอบเขตการบังคับใช้
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรดำรงเงินกองทุนครอบคลุมทั้งในระดับธนำคำร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำร (Full Consolidation Basis) รวมทั้งสิ้น 10 บริษัท ประกอบด้วย
 ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ในฐำนะบริษัทแม่
 บำงกอกแบงค์ เบอร์ฮำด (Bangkok Bank Berhad) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
 ธนำคำรกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด (Bangkok Bank (China)) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ประกอบธุ รกิจจัดกำรกองทุน
 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน บำงกอกแคปปิตอล จำกัด ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุน
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจธุรกิจหลักทรัพย์
 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ทวี ประกอบธุรกิจบริหำรสินทรัพย์
 บีบีแอล โนมินี (เท็มพำตัน) เบอร์ฮำด (BBL Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.) ประกอบธุรกิจสนับสนุน
 บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด (BBL (Cayman)) ประกอบธุรกิจกำรเงิน
 บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ทั้ง นี้ งบกำรเงิน ที่ใ ช้พิจำรณำควำมเพีย งพอของเงินกองทุน ภำยใต้ห ลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกลุ่ มธุรกิจทำงกำรเงิน ของ
ธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (ดูตำรำงที่ 6)
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1. โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน
1.1 โครงสร้างเงินกองทุน
โครงสร้ำงเงินกองทุน ของธนำคำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมแนวทำง Basel III ของ ธปท.
แบ่งออกเป็น เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน
(Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)
 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ ประกอบด้วย
1) ทุนชำระแล้ว
2) ส่วนเกิน(ต่ำกว่ำ)มูลค่ำหุ้นสำมัญ
3) ทุนสำรองตำมกฎหมำย
4) เงินสำรองที่จัดสรรจำกกำไรสุทธิ
5) กำไรสุทธิคงเหลือหลังกำรจัดสรร
6) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
7) รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
8) รำยกำรหักต่ำง ๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น
 เงิน กองทุน ชั้น ที่ 1 ที่เ ป็น ตรำสำรทำงกำรเงิน ประกอบด้ว ยส่ว นได้เ สีย ที่ไ ม่มีอำนำจควบคุม ที่นับ เป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1
 เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
1) ตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิระยะยำวที่มีสิทธิด้อยกว่ำผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ
2) เงินสำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision) รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ทั้งนี้ ในกำรนำแนวทำง Basel III มำบังคับใช้ ธปท. มีกำรผ่อนปรนสำหรับรำยกำรที่กำหนดเพิ่มเติมให้ทยอยนับเข้ำหรือหัก
ออกจำกเงินกองทุนในอัตรำร้อยละ20 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ในส่วนของตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรรองรับผลขำดทุน (Loss Absorption) ในกรณีที่
ธนำคำรไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ (At the Point of Non-viability) กล่ำวคือไม่มีเงื่อนไขให้สำมำรถแปลงเป็นหุ้นสำมัญหรือ
ตัดเป็นหนี้สูญ เมื่อทำงกำรตัดสินใจจะเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ธนำคำร ธปท.กำหนดให้ทยอยลดนับ เป็นเงินกองทุน ในอัตรำร้อย
ละ 10 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2565
ตารางที่ 1: โครงสร้างเงินกองทุน
หน่วย : ล้ำนบำท

เงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
366,709
360,702
366,795
360,818
406,769
403,068

ธนาคาร
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
352,369
347,373
352,369
347,373
391,470
388,788
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1.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกำรบริหำรควำมเพียงพอของเงินกองทุนของธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร มีเป้ำหมำยที่ จะดำรงฐำนะ
ของเงินกองทุนในระดับเพียงพอที่จะสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรขยำยธุรกิจภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งในระดับธนำคำร
และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร ตลอดจนควำมคำดหวังของตลำด
กระบวนกำรบริหำรเงิน กองทุน ของธนำคำรเป็น ไปตำมหลัก เกณฑ์ก ำรกำกับ ดูแ ลเงิน กองทุน โดยทำงกำรโดยมีก ำร
ประเมินควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนภำยใต้กระบวนกำร ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีนัยสำคัญแบบมองไปข้ำงหน้ำ ทั้งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ
บริหำรควำมเสี่ย งและพิจำรณำระดับ ของเงิน กองทุน ที่เ พีย งพอและสอดคล้อ งกับ ควำมเสี่ย งของธนำคำรได้อ ย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพทั้งนี้ ธนำคำรจะจัดให้มีกระบวนกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรต่อไป
ธนำคำรคำนวณควำมเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของธปท.ทั้งในระดับธนำคำรและระดับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรโดยใช้วิธี Standardized Approach (SA) สำหรับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด และควำม
เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
ภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III ธปท.กำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร
พำณิชย์ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเป็น 3 อัตรำส่วน ได้แก่ อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 4.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 6.00 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่
ต่ำกว่ำร้อยละ 8.50 และกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดย
ให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก มำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 จนอัตรำส่วนที่เพิ่ม
มำกกว่ำ ร้อ ยละ 2.50 ตั้ง แต่วัน ที่ 1 มกรำคม 2562 เป็น ต้นไป นอกจำกนี้ใ นเดือ นกัน ยำยน 2560 ธปท.ได้อ อกประกำศเรื่อ ง แนว
ทำงกำรระบุและกำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ยงเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) โดย
กำหนดให้ธนำคำรในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ที่มีนัยต่อควำมเสี่ย งเชิง ระบบต้อ งดำรงเงิน กองทุน ส่วนเพิ่มเพื่อ รองรับ ควำมเสียหำย
(Higher Loss Absorbency) ในรูปของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนขั้น ต่ำอีกร้อยละ 1 โดยให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวที่ ร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 และ
ดำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นในปี 2560 ธนำคำรต้องดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของต่อ สิน ทรัพ ย์เ สี่ย ง มำกกว่ำร้อ ยละ 5.75 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง มำกกว่ำร้อยละ 7.25 และ
อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงมำกกว่ำร้อยละ 9.75 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 7.50 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็นมำกกว่ำร้อยละ9.00
และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ11.50 และตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 อัตรำส่วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 8.00 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง จะเป็น
มำกกว่ำร้อยละ 9.50 และอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นมำกกว่ำร้อยละ 12.00
นอกจำกนี้ ธปท. อำจกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับควำมเสี่ยงเชิงระบบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขำ
ลง (Countercyclical Buffer) เพิ่มอีกสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมี
เงินกองทุนเพียงพอในกำรรองรับเงินกองทุนส่วนเพิ่มดังกล่ำวแล้ว
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ตารางที่ 2: ความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
16.35%
16.40%
16.35%
16.40%
18.13%
18.32%

ธนาคาร
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
16.14%
16.23%
16.14%
16.23%
17.93%
18.17%

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Full Consolidation Basis)

ระดับธนาคาร (Solo Basis)

หมำยเหตุ :

ธปท. กำหนดให้ดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) โดย
กำหนดให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกมำกกว่ำร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 จนกว่ำ
อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มมำกกว่ำร้อยละ 2.50 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562เป็นต้นไป และให้ดำรงเงิน กองทุน ส่วนเพิ่มเพื่อ
รองรับ ควำมเสียหำยสำหรับ ธนำคำรพำณิช ย์ที่มีนัยต่อ ควำมเสี่ยงเชิงระบบ (Higher Loss Absorbency) ในรูป ของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ โดยกำหนดให้ทยอยดำรงอัตรำส่วนเงิน กองทุน ส่วนเพิ่ มอีก ร้อ ยละ 0.5 เริ่ม
ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 และดำรงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป
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ตารางที่ 3: องค์ประกอบเงินกองทุน
หน่วย : ล้ำนบำท

องค์ประกอบเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
ทุนชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่จัดสรรจำกกำไรสุทธิ
กำไรสุทธิคงเหลือจำกกำรจัดสรร
1

รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ*

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคาร
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
366,795
360,818
352,369
347,373
366,709
360,702
352,369
347,373
19,088
19,088
19,088
19,088
56,346
56,346
56,346
56,346
21,500
21,000
21,500
21,000
91,500
91,500
91,500
91,500
126,996
118,911
111,206
104,926
51,842

54,354

53,237

54,977

(563)
86

(497)
116

(508)
-

(464)
-

86
39,974

116
42,250

39,101

41,415

14,768
25,198

17,721
24,523

14,768
24,333

17,721
23,694

8
406,769

6
403,068

391,470

388,788

2

รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น

ส่วนของเจ้ำของ*
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1
3
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม*
เงินกองทุนชั้นที่ 2
5

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ*
เงินสำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)
4
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม*
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย

*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก)
หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2557 - 2561
1
รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
2
3
4

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ส่วนที่นับเป็น
ยอดคงเหลือที่
(หักออก) จะทยอยนับเข้า
เงินกองทุน
(หักออก)

ธนาคาร
ส่วนที่นับเป็น
ยอดคงเหลือที่
(หักออก) จะทยอยนับเข้า
เงินกองทุน
(หักออก)

51,842

(380)

53,237
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รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ

(563)

(141)

(508)

(128)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่เป็น Additional Tier 1

86

(43)

-

-

8

3

-

-

14,768

(14,768)

14,768

(14,768)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2556 - 2565
5
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

5

*องค์ประกอบของเงินกองทุนที่จะมีการทยอยนับเข้า(หักออก)
หน่วย : ล้ำนบำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 20 ต่อปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2557 - 2561
1
รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
2
3

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ส่วนที่นับเป็น
ยอดคงเหลือที่
(หักออก) จะทยอยนับเข้า
เงินกองทุน
(หักออก)

ธนาคาร
ส่วนที่นับเป็น
ยอดคงเหลือที่
(หักออก) จะทยอยนับเข้า
เงินกองทุน
(หักออก)

54,354

61

54,977

565

รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ

(497)

(331)

(464)

(309)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่เป็น Additional Tier 1

116

(76)

-

-

4

6

4

-

-

5

17,721

(17,721)

17,721

(17,721)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
กำรทยอยนับเข้ำ(หักออก)ที่อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2556 - 2565
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
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ตารางที่ 4: เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
หน่วย : ล้ำนบำท

ประเภทความเสี่ยง
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภำพ
- ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง
ประเทศ (MDB1) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ
และรัฐวิสำหกิจ (PSE2) ที่ใช้น้ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ภำครัฐบำล
- ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSE) ที่ใช้น้ำหนักควำม
เสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน
- ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของ
รัฐและรัฐวิสำหกิจ (PSE) ที่ใช้น้ำหนักควำมเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
- ลูกหนี้รำยย่อย
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
- สินทรัพย์อื่น
ลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
- ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
- ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน
- ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
- ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
เงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รวมเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1
Multilateral Development Banks
2
Non-central Government Public Sector Entities

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคาร
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
172,625
168,996
168,705
165,139
170,307
167,194
166,443
163,371

1,677

2,046

1,676

2,046

7,663

8,541

7,158

7,959

125,442
13,342
7,358
14,825
2,318
3,259
2,565
108
586
14,775
190,659

120,767
13,784
7,211
14,845
1,802
3,525
2,783
144
598
14,478
186,999

120,250
13,247
7,358
16,754
2,262
3,148
2,541
607
13,713
185,566

116,013
13,689
7,210
16,454
1,768
3,381
2,777
604
13,366
181,886
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
หุ้นสามัญ
ผู้ออก

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

รุ่นหรือหมำยเลขของตรำสำร (ISIN Code)

TH0001010006

การนับตราสารเข้าเป็นเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของเงินกองทุน
คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ Basel III
คุณสมบัติที่ขำดตำมหลักเกณฑ์ Basel III
กำรทยอยลดนับเงินกองทุน
จัดอยู่ในระดับธนำคำรพำณิชย์ / ระดับกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงิน
จำนวนที่นับเป็นเงินกองทุน (สุทธิจำกกำร
ทยอยลดนับ) (ล้ำนบำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value)
กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี
วันที่ออก (Original Date)
กำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน
วันครบกำหนด (Original Maturity Date)
ธนำคำรสำมำรถไถ่ถอนก่อนได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้กำกับดูแล

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ
ฮ่องกง
USY0606WBQ25 (Reg S)
US059895AH54 (144A)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
TH0001032C09

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ครบถ้วน
นับได้เต็มจำนวน
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์

เงินกองทุนชั้นที่ 2
ไม่ครบถ้วน
ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption
ทยอยลดนับปีละ 10%
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์

เงินกองทุนชั้นที่ 2
ไม่ครบถ้วน
ขำดคุณสมบัติ Loss Absorption
ทยอยลดนับปีละ 10%
ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับ
ธนำคำรพำณิชย์

19,088

4,768

10,000

10 บำท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Multiple
ไม่มีกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน
ไม่มีวันครบกำหนด

1,000 เหรียญสหรัฐ
หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
28 มกรำคม 2542
มีกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน
15 มีนำคม 2572

1,000 บำท
หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
7 ธันวำคม 2555
มีกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน
7 ธันวำคม 2565

ไม่สำมำรถ

ไม่สำมำรถ

ไม่สำมำรถ

วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภำระผูกพันในกำร
ไถ่ถอนและจำนวนเงินในกำรไถ่ถอน

-

ธนำคำรมีสิทธิที่จะไถ่ถอนในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยภำษีหรือกำรตีควำม
กฎหมำยภำษีของประเทศไทยและ/หรือ
ฮ่องกง ซึ่งมีผลทำให้ธนำคำรมีภำระต้อง
ชำระเงินเพิ่มเติม (Additional Amounts) ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับภำษีหัก ณ ที่จ่ำย โดยจะต้อง
ไถ่ถอนทั้งจำนวนในรำคำที่ตรำไว้รวม
ดอกเบี้ยคงค้ำง

7 ธันวำคม 2560 / ไถ่ถอนทั้งจำนวน

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง

-

ทุกวันหลังวันออกหุ้นกู้

วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจำก
วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
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ตารางที่ 5: คุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน (ต่อ)
หุ้นสามัญ
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตัว
อัตรำผลตอบแทน
Dividend Stopper
ธนำคำรมีอำนำจเต็มที่ในกำรยกเลิกกำรจ่ำย
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทั้งหมด
หรือบำงส่วน หรือตำมคำสั่งที่ได้รับจำกธปท.
เงื่อนไขที่เป็นแรงจูงใจให้ธนำคำรไถ่ถอนก่อน
กำหนด เช่น กำหนดอัตรำผลตอบแทนให้
สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (Step Up)
กำรสะสมผลตอบแทน
สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้
คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ (Write Down)
สถำนะของลำดับกำรด้อยสิทธิในกรณีที่มีกำร
ชำระบัญชี

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2

ธนำคำรเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินปันผล
ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล
ไม่มี

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
9.025 %ต่อปี
ไม่มี

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
4.375 %ต่อปี
ไม่มี

มีอำนำจเต็มที่

ตำมคำสั่งที่ได้รับจำกธปท.

ตำมคำสั่งที่ได้รับจำกธปท.

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถ
ไม่มีกำรลดมูลค่ำ

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถ
ไม่มีกำรลดมูลค่ำ
ผู้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิจะได้รับชำระเงิน
ในลำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน
และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร ในกรณีที่
ธนำคำรเลิกกิจกำร

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถ
ไม่มีกำรลดมูลค่ำ
ผู้ถือตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิจะได้รับชำระเงิน
ในลำดับหลังจำกเจ้ำหนี้บุริมสิทธิ ผู้ฝำกเงิน
และเจ้ำหนี้สำมัญของธนำคำร ในกรณีที่
ธนำคำรเลิกกิจกำร

ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับชำระเงินเป็นลำดับ
สุดท้ำย ในกรณีที่ธนำคำรเลิกกิจกำร
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินสำรองที่ได้จัดสรรจำกกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดกำรบัญชี
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยของตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ
รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผู้เป็นเจ้ำของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก
รำยกำรปรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์)
รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น Additional Tier 1
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิ
เงินสำรองสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General Provision)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

30 มิถุนายน 2560
จานวนเงิน

31 ธันวาคม 2559
จานวนเงิน

แหล่งอ้างอิง
ในงบการเงิน

19,088
56,346
21,500
91,500
126,996

19,088
56,346
21,000
91,500
118,911

A
B
C
D
E

23,970
32,058
(4,186)
367,272
-

24,433
31,233
(1,312)
361,199
-

F
G
H

(563)
(563)
366,709

(497)
(497)
360,702

I

86
366,795

116
360,818

J

14,768
25,198
8
39,974
406,769

17,721
24,523
6
42,250
403,068

K
L
M
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1
รายการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

จานวนเงิน

จานวนเงิน

สินทรัพย์
เงินสด
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
สิทธิในกำรเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รำยได้รอตัดบัญชี
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภำระของลูกค้ำจำกกำรรับรอง
ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
ส่วนที่หักจำกเงินกองทุน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
หลักประกันที่นำไปวำงกับคู่สัญญำทำงกำรเงิน
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

51,782
514,488
8
26,103
514,825
1,362

66,338
394,612
7
24,471
546,614
1,327

1,978,947
3,888
1,982,835
(556)
(127,396)
(25,198)
(2,522)
1,852,361
1,291
11,298
44,366
704
(563)
3,535
3,928
2,698
12,383
3,041,132

1,941,586
4,653
1,946,239
(493)
(116,809)
(24,523)
(2,710)
1,826,227
686
12,263
45,231
829
(497)
3,348
3,542
4,367
14,368
2,944,230

หนี้สิน
เงินรับฝำก
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ภำระในกำรส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน
ภำระของธนำคำรจำกกำรรับรอง
ประมำณกำรหนี้สิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

2,297,918
114,537
13,065
869
19,530
131,595
14,768
1,291
12,848
5,751
58,939
2,656,343

2,178,141
130,928
12,326
273
26,714
137,815
17,721
686
12,941
5,702
59,459
2,564,985

หน่วย : ล้ำนบำท
แหล่งอ้างอิงของ
รายการที่เกีย่ วข้อง
กับเงินกองทุน

L

I

K
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ตารางที่ 6: การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1
รายการ

หน่วย : ล้ำนบำท

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

จานวนเงิน

จานวนเงิน

แหล่งอ้างอิงของ
รายการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินกองทุน

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ
17
17
หุ้นสำมัญ
39,983
39,983
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ
19,088
19,088
A
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
56,346
56,346
B
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
52,282
55,239
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน
51,842
54,354
F, G, H
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
21,500
21,000
C
อื่น ๆ
91,500
91,500
D
ยังไม่ได้จัดสรร
143,816
135,842
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุน
126,996
118,911
E
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
384,532
379,015
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
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
งบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับดู แลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ
ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน
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