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65�%�+' Internal Rating Based (IRB)  
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3. &���4A��7������<�'�	� �(�&�D�&��(����� 31 *��(�+ 2558 
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เอกสารแนบ 2

หวัข�อ 2  การกระทบยอดรายการทีเ่กี่ยวข�องกับเงินกองทนุ 

หน�วย :  ล�านบาท

จํานวนที่เป�ดเผยในงบการเงินที่เผยแพร�

ต�อสาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน 

(ก)

จํานวนที่เป�ดเผยในงบการเงินภายใต�

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลกลุ�มธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ�างอิง

(ค)

1. เงินสด 1,180.48                                 1,180.48                              

2. รายการระหว�างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 38,057.99                               38,057.99                             

3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย) -                                        -                                     

4. สินทรัพย)ตราสารอนุพันธ) -                                        -                                     

5. เงินลงทุนสุทธิ 14,795.46                               14,795.46                             

6. เงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมสุทธิ 207.23                                   240.04                                

7. เงินให.สินเชื่อแก�ลูกหนี้และดอกเบี้ยค.างรับสุทธิ

7.1 เงินให.สินเชื่อแก�ลูกหนี้ 286,017.31                              286,017.31                           

7.2 ดอกเบี้ยค.างรับ 556.42                                   572.38                                

     รวมเงินให.สินเชื่อแก�ลูกหนี้และดอกเบี้ยค.างรับ 286,573.73                             286,589.69                           

7.3 หัก  รายได.รอตัดบัญชี 23,233.48-                               23,233.48-                             

7.4 หัก  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,950.42-                                 6,950.42-                              

7.5 หัก  ค�าเผื่อการปรับมูลค�าจากการปรับโครงสร.างหนี้ -                                        -                                     

     รวมเงินให.สินเชื่อแก�ลูกหนี้และดอกเบี้ยค.างรับสุทธิ 256,389.83                             256,405.79                           

8. ภาระของลูกค.าจากการรับรอง

9. ทรัพย)สินรอการขายสุทธิ 120.90                                   120.90                                

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ)สุทธิ 2,483.76                                 2,483.76                              

11. ค�าความนิยมและสินทรัพย)ไม�มีตัวตนอื่นสุทธิ 324.93                                   324.93                                I

12. สินทรัพย)ภาษีเงินได.รอตัดบัญชี 295.07                                   296.07                                

13. สินทรัพย)อื่นสุทธิ 3,800.89                                 3,800.89                              

รวมสินทรัพย- 317,656.54                             317,706.32                           

รายการที่เกี่ยวข�องกับเงินกองทุน ประจํางวด 31 ธ.ค. 2557

สินทรัพย-
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จํานวนที่เป�ดเผยในงบการเงินที่เผยแพร�

ต�อสาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน 

(ก)

จํานวนที่เป�ดเผยในงบการเงินภายใต�

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลกลุ�มธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ�างอิง

(ค)

14. เงินรับฝาก 205,383.79                              205,416.63                           

15. รายการระหว�างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,897.49                               10,897.49                             

16. หนี้สินจ�ายคืนเมื่อทวงถาม 399.92                                   399.92                                

17. ภาระในการส�งคืนหลักทรัพย)

18. หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให.แสดงด.วยมูลค�ายุติธรรม

19. หนี้สินตราสารอนุพันธ) 40.73                                     40.73                                  

20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู.ยืม

20.1  หุ.นกู.ด.อยสิทธิไม�มีประกัน 6,643.00                                 6,643.00                              K

20.2  หุ.นกู.ไม�ด.อยสิทธิไม�มีประกัน 51,056.90                               51,056.90                             

20.3  หุ.นกู.ไม�ด.อยสิทธิมีผู.ค้ําประกัน -                                        -                                     

20.4  ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช.เงิน 7,706.32                                 7,706.32                              

21. ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง

22. ประมาณการหนี้สิน 403.57                                   403.57                                

23. หนี้สินภาษีเงินได.รอตัดบัญชี 29.16                                     30.16                                  

24. หนี้สินอื่น 9,272.43                                 9,287.91                              

รวมหนี้สิน 291,833.30                             291,882.62                           

25. ส�วนของเจ�าของ

25.1 ทุนเรือนหุ.น

25.1.1 ทุนจดทะเบียน

25.1.1.1   หุ.นบุริมสิทธิ 0.34                                      0.34                                    

25.1.1.2   หุ.นสามัญ 8,006.69                                 8,006.69                              

25.1.2 ทุนที่ออกและชําระแล.ว

25.1.2.1   หุ.นบุริมสิทธิ 0.34                                      0.34                                    J

25.1.2.2   หุ.นสามัญ 8,006.22                                 8,006.22                              A

25.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.น

25.3 ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าหุ.น

25.3.1 ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าหุ.นบุริมสิทธิ

25.3.2 ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าหุ.นสามัญ 1,697.67                                 1,697.67                              B

รายการที่เกี่ยวข�องกับเงินกองทุน ประจํางวด 31 ธนัวาคม 2557

หนี้สิน
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จํานวนที่เป�ดเผยในงบการเงินที่เผยแพร�

ต�อสาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน 

(ก)

จํานวนที่เป�ดเผยในงบการเงินภายใต�

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลกลุ�มธรุกิจ

ทางการเงิน

(ข)

การอ�างอิง

(ค)

25.4 ส�วนเกินทุนหุ.นทุนซื้อคืน - หุ.นบุริมสิทธิ

25.5 ส�วนเกินทุนหุ.นทุนซื้อคืน - หุ.นสามัญ

25.6 องค)ประกอบอื่นของส�วนของเจ.าของ

25.6.1 ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย) 909.25                                   909.25                                 E 

25.6.2 ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค�าของเงินลงทุนในตราสารทุน 68.88                                     68.88                                   F 

25.6.3 ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค�าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 32.60                                     32.60                                  G

25.6.4 ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงิน

25.6.5 ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) จากการประเมินมูลค�ายุติธรรมตราสารปKองกันความเสี่ยงสําหรับการปKองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (ส�วนที่มี

ประสิทธิผล)

9.64-                                      9.64-                                    H

25.6.6
ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) จากการประเมินมูลค�ายุติธรรมตราสารปKองกันความเสี่ยงสําหรับการปKองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน

หน�วยงานต�างประเทศ (ส�วนที่มีประสิทธิผล)

25.6.7 ส�วนแบ�งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร�วม

25.7 กําไร (ขาดทุน) สะสม

25.7.1 จัดสรรแล.ว

25.7.1.1   ทุนสํารองตามกฎหมาย 596.30                                   596.30                                C

25.7.1.2   อื่น ๆ 11,064.26                             D

25.7.2 ยังไม�ได.จัดสรร 14,429.07                               3,364.81                              

25.8 หัก หุ.นทุนซื้อคืน - หุ.นบุริมสิทธิ

25.9 หัก หุ.นทุนซื้อคืน - หุ.นสามัญ

รวมส�วนของบริษัทใหญ�

25.10 ส�วนได.เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 93.01                                     93.01                                  

รวมส�วนของเจ�าของ 25,823.69                               25,823.69                            

รวมหนี้สินและส�วนของเจ�าของ 317,656.99                             317,706.32                           

รายการที่เกี่ยวข�องกับเงินกองทุน ประจํางวด 31 ธนัวาคม 2557
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การเป�ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กี่ยวข�องกับเงินกองทนุ

หน�วย :  ล�านบาท

องค-ประกอบของเงินกองทุนตาม

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลที่รายงานโดย

กลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(ง)

แหล�งที่มาของการอ�างอิงในงบ

การเงินภายใต�หลักเกณฑ-การกํากับ

ดแูลกลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

1 8,006.22                                 A

2

3 1,697.67                                 B

4 496.20                                   C

5

6 11,064.26                               D

7

7.1 909.25                                    E 

7.2 68.88                                      F 

7.3 6.52                                       G

(ทยอยนับปSละ 20% เริ่ม ม.ค. 57)

7.4

7.5 9.64-                                       H 

7.6

8

9

10 22,239.36                               

11

12

13

14 -                                        

15

การเปลี่ยนแปลงมูลค�ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ)สําหรับธุรกรรมปKองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช.วิธี Fair value option

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

ผลขาดทุนสุทธิ

กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค�ายุติธรรมตราสารอนุพันธ)สําหรับการปKองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)

กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค�ายุติธรรมตราสารอนุพันธ)สําหรับการปKองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน�วยงานต�างประเทศ 

(Hedges of a net investment in a foreign operation)

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู.เปgนเจ.าของ (Owner changes)

รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย)เฉพาะส�วนของผู.ถือหุ.นที่ไม�มีอํานาจควบคุมที่สามารถนับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนส�วนของ

เจ.าของของกลุ�มธุรกิจทางการเงิน

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของก�อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

การเปลี่ยนแปลงในส�วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห.องชุดในอาคารชุด

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค�างบการเงินจากการดําเนินงานในต�างประเทศ

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป?นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ

ทุนชําระแล.ว (หุ.นสามัญ) หลังหักหุ.นสามัญซื้อคืน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นสามัญ

ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าหุ.นสามัญ (สุทธิ) 

ทุนสํารองตามกฎหมาย

เงินสํารองที่ได.จัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชี

รายการ
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องค-ประกอบของเงินกองทุนตาม

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลที่รายงานโดย

กลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(ง)

แหล�งที่มาของการอ�างอิงในงบ

การเงินภายใต�หลักเกณฑ-การกํากับ

ดแูลกลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

16

17 64.99                                      I

(ทยอยนับปSละ 20% เริ่ม ม.ค. 57)

18 392.35                                   

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 457.33                                   

31 21,782.03                               

32 0.34                                      J

33

34

35

เงินที่ได.รับจากการออกหุ.นบุริมสิทธิชนิดไม�สะสมเงินปkนผล หลังหักหุ.นบุริมสิทธิชนิดไม�สะสมเงินปkนผลซื้อคืน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นบุริมสนิทธิชนิดไม�สะสมเงินปkนผล

เงินที่ได.รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด.อยกว�าผู.ฝากเงิน เจ.าหนี้สามัญ และเจ.าหนี้ด.อยสิทธิทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู.ถือตราสารทาง

การเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2

ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าตราสารตามข.อ 32 ถึง 34 ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินได.รับ

เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือ

หุ.นเกินร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของแต�ละบริษัทนั้น

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินในส�วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินมีจํานวนไม�เพียงพอให.

หักจนครบเต็มจํานวน

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป?นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน

การถือตราสารทุนไขว.กันระหว�างธนาคารพาณิชย)กับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ทั้งทางตรงและทางอ.อม

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนส�วนของเจ.าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ

กลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข.อ 21 และ 22

มูลค�าของตราสารทุนอ.างอิงที่นับเข.าเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนส�วนของเจ.าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเปgนผู.ซื้อ

อนุพันธ)ทางการเงินด.านตราสารทุน (Equity derivatives)

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร�วมลงทุนเข.าไปลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือ

หุ.นไม�เกินร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของแต�ละบริษัทนั้น

รายการ

ค�าความนิยม

สินทรัพย)ไม�มีตัวตนอื่น (นอกเหนือจากค�าความนิยม)

สินทรัพย)ภาษีเงินได.รอการตัดบัญชี

สํารองส�วนขาด (Shortfall of provision)

กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย)เปgนหลักทรัพย) (Securitisation)
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องค-ประกอบของเงินกองทุนตาม

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลที่รายงานโดย

กลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(ง)

แหล�งที่มาของการอ�างอิงในงบ

การเงินภายใต�หลักเกณฑ-การกํากับ

ดแูลกลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

36

37 0.34                                      

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 -                                        

48 0.34                                      

49 21,782.36                               

50

51

52 6,643.00                                 K

53

54 713.79                                   

55 280.14                                   

ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าตราสารตามข.อ 50 ถึง 52 ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินได.รับ

เงินสํารองสําหรับสินทรัพย)จัดชั้นปกติ (General provision)

เงินสํารองส�วนเกิน (Surplus of provision)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน (AT1)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการที่สามารถนับเป?นเงินกองทุนชั้นที่ 2

เงินที่ได.รับจากการออกหุ.นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปkนผล หลังหักหุ.นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปkนผลซื้อคืน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปkนผล

เงินที่ได.รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด.อยกว�าผู.ฝากเงินและเจ.าหนี้สามัญ

มูลค�าของตราสารทางการเงินอ.างอิงที่นับเข.าเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณี

เปgนผู.ซื้ออนุพันธ)ทางการเงินด.านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเปgนผู.ขายข.อตกลงรับประกันความเสี่ยงด.านเครดิต 

(Credit Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นไม�เกิน

ร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นเกินร.อยละ

 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส�วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจํานวนไม�เพียงพอให.หักจนครบเต็มจํานวน

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงินก�อนรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 

การถือตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว.กันระหว�างธนาคารพาณิชย)กับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย)หรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ.อม

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุ

ในข.อ 39 และ 40

รายการ

รายการของบริษัทลูกเฉพาะส�วนของผู.ถือหุ.นที่ไม�มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินของ

กลุ�มธุรกิจทางการเงิน
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องค-ประกอบของเงินกองทุนตาม

หลักเกณฑ-การกํากับดแูลที่รายงานโดย

กลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(ง)

แหล�งที่มาของการอ�างอิงในงบ

การเงินภายใต�หลักเกณฑ-การกํากับ

ดแูลกลุ�มธรุกิจทางการเงิน

(จ)

56

57 7,636.93                                 

58

59

60

61

62

63

64

65

66 -                                        

67 7,636.93                                 

68 29,419.29                               

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นไม�เกิน

ร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นเกินร.อยละ

 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 2 

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2)

รายการ

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC = T1+T2)

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 

การถือตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว.กันระหว�างธนาคารพาณิชย)กับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย)หรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ.อม

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข.อ 59 และ 60

มูลค�าของตราสารทางการเงินอ.างอิงที่นับเข.าเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเปgนผู.ซื้ออนุพันธ)ทาง

การเงินด.านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเปgนผู.ขายข.อตกลงรับประกันความเสี่ยงด.านเครดิต (Credit 

Derivatives)

รายการของบริษัทลูกเฉพาะส�วนของผู.ถือหุ.นที่ไม�มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ�มธุรกิจทางการเงิน

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก�อนรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล
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เอกสารแนบ 3

หวัข�อ 3  การเป�ดเผยมูลค�าของเงินกองทนุในช�วงการทยอยนับเข�าหรือทยอยหกัตามหลักเกณฑ- Basel III (Transitional period)

หน�วย : ล�านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต.องมีการ

ทยอยนับเข.าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน

อนาคตตามหลักเกณฑ) Basel III

1 8,006.22                                 

2

3 1,697.67                                 

4 496.20                                   

5

6 11,064.26                               

7

7.1 การเปลี่ยนแปลงในส�วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห.องชุดในอาคารชุด 909.25                                   

7.2 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารทุน 68.88                                     

7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้ 6.52                                      26.08                                          

7.4 กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค�างบการเงินจากการดําเนินงานในต�างประเทศ

7.5 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค�ายุติธรรมตราสารอนุพันธ)สําหรับการปKองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 9.64-                                      

7.6 กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค�ายุติธรรมตราสารอนุพันธ)สําหรับการปKองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน�วยงานต�างประเทศ (Hedges 

of a net investment in a foreign operation)

8

9

10 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของก�อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล 22,239.36                               

เงินสํารองที่ได.จัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชี

กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู.เปgนเจ.าของ (Owner changes)

รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย)เฉพาะส�วนของผู.ถือหุ.นที่ไม�มีอํานาจควบคุมที่สามารถนับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนส�วนของ

เจ.าของของกลุ�มธุรกิจทางการเงิน

มูลค�าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจํางวด 31 ธ.ค. 2557

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป?นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ

ทุนชําระแล.ว (หุ.นสามัญ) หลังหักหุ.นสามัญซื้อคืน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นสามัญ

ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าหุ.นสามัญ (สุทธิ)

ทุนสํารองตามกฎหมาย
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต.องมีการ

ทยอยนับเข.าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน

อนาคตตามหลักเกณฑ) Basel III

11

12 กําไร (ขาดทุน) สะสมที่เกิดจากการเลือกใช.วิธี Fair value option

13

14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ -

15

16 ค�าความนิยม

17 64.99                                     259.94                                        

18 392.35                                   

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ 457.33                                   

31 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1) 21,782.03                               

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร�วมลงทุนเข.าไปลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือ

หุ.นไม�เกินร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของแต�ละบริษัทนั้น

เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือ

หุ.นเกินร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของแต�ละบริษัทนั้น

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินในส�วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินมีจํานวนไม�เพียงพอให.

หักจนครบเต็มจํานวน

สํารองส�วนขาด (Shortfall of provision)

กําไรจากการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพย)เปgนหลักทรัพย) (Securitisation)

การถือตราสารทุนไขว.กันระหว�างธนาคารพาณิชย)กับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร) ทั้งทางตรงและทางอ.อม

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนส�วนของเจ.าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ

กลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข.อ 21 และ 22

มูลค�าของตราสารทุนอ.างอิงที่นับเข.าเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนส�วนของเจ.าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเปgนผู.ซื้อ

อนุพันธ)ทางการเงินด.านตราสารทุน (Equity derivatives)

การเปลี่ยนแปลงมูลค�ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ)สําหรับธุรกรรมปKองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นส�วนของเจ�าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

ผลขาดทุนสุทธิ

สินทรัพย)ไม�มีตัวตนอื่น (นอกเหนือจากค�าความนิยม)

สินทรัพย)ภาษีเงินได.รอการตัดบัญชี

มูลค�าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจํางวด 31 ธ.ค. 2557
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต.องมีการ

ทยอยนับเข.าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน

อนาคตตามหลักเกณฑ) Basel III

32 0.34                                      

33

34

35

36

37 รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงินก�อนรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล 0.34                                      

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน -                                       

48 0.34                                      

49 21,782.36                               

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นเกินร.อย

ละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส�วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจํานวนไม�เพียงพอให.หักจนครบเต็มจํานวน

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน (AT1)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1

การถือตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว.กันระหว�างธนาคารพาณิชย)กับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย)หรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ.อม

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุ

ในข.อ 39 และ 40

มูลค�าของตราสารทางการเงินอ.างอิงที่นับเข.าเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณี

เปgนผู.ซื้ออนุพันธ)ทางการเงินด.านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเปgนผู.ขายข.อตกลงรับประกันความเสี่ยงด.านเครดิต 

(Credit Derivatives)

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นไม�เกิน

ร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

เงินที่ได.รับจากการออกหุ.นบุริมสิทธิชนิดไม�สะสมเงินปkนผล หลังหักหุ.นบุริมสิทธิชนิดไม�สะสมเงินปkนผลซื้อคืน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นบุริมสนิทธิชนิดไม�สะสมเงินปkนผล

เงินที่ได.รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด.อยกว�าผู.ฝากเงิน เจ.าหนี้สามัญ และเจ.าหนี้ด.อยสิทธิทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู.ถือตราสารทาง

การเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 

ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าตราสารตามข.อ 32 ถึง 34 ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินได.รับ

รายการของบริษัทลูกเฉพาะส�วนของผู.ถือหุ.นที่ไม�มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปgนตราสารทางการเงินของ

กลุ�มธุรกิจทางการเงิน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป?นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป?นตราสารทางการเงิน

มูลค�าของเงินกองทนุ รายการนบั รายการปรับ และรายการหกั ประจํางวด 31 ธ.ค. 2557
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต.องมีการ

ทยอยนับเข.าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน

อนาคตตามหลักเกณฑ) Basel III

50

51

52 6,643.00                                 -3,243.00

53

54 713.79                                   

55 280.14                                   

56

57 7,636.93                                 

58

59

60

61

62

63

64

65

66 -                                       

67 7,636.93                                

68 29,419.29                               

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2)

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC = T1+T2)

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่ระบุในข.อ 59 และ 60

มูลค�าของตราสารทางการเงินอ.างอิงที่นับเข.าเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ�มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเปgนผู.ซื้ออนุพันธ)ทาง

การเงินด.านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเปgนผู.ขายข.อตกลงรับประกันความเสี่ยงด.านเครดิต (Credit 

Derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นไม�เกิน

ร.อยละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินถือหุ.นเกินร.อย

ละ 10 ของจํานวนหุ.นที่จําหน�ายได.แล.วทั้งหมดของบริษัทนั้น

รายการอื่นตามที่ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูลของเงินกองทุนชั้นที่ 2 

รายการของบริษัทลูกเฉพาะส�วนของผู.ถือหุ.นที่ไม�มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุ�มธุรกิจทางการเงิน

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก�อนรายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ-การกํากับดแูล

การซื้อคืนตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 

การถือตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว.กันระหว�างธนาคารพาณิชย)กับบริษัทที่ทําธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน

เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นับเปgนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย)หรือบริษัทเงินทุนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ.อม

เงินที่ได.รับจากการออกหุ.นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปkนผล หลังหักหุ.นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปkนผลซื้อคืน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ.นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปkนผล

เงินที่ได.รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด.อยกว�าผู.ฝากเงินและเจ.าหนี้สามัญ

ส�วนเกิน (ต่ํากว�า) มูลค�าตราสารตามข.อ 50 ถึง 52 ที่กลุ�มธุรกิจทางการเงินได.รับ

เงินสํารองสําหรับสินทรัพย)จัดชั้นปกติ (General provision)

เงินสํารองส�วนเกิน (Surplus of provision)

เงินกองทุนชั้นที่ 2: รายการที่สามารถนับเป?นเงินกองทุนชั้นที่ 2

มูลค�าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจํางวด 31 ธ.ค. 2557
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