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การเปดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการที 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
1.  บทนํา 

ธนาคารบริหารความเสียงด้วยหลกัการรักษาสมดุลระหว่างความเสียงและการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจ

เตบิโตอย่างมนัคงในระยะยาว ทงัด้านรายได้ กําไร คุณภาพสนิทรัพย์ ฐานะสภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินกองทุน 

ทงัระดบัธนาคารและกลุ่มธรุกิจทางการเงนิ 

ธนาคารได้ดําเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทังใน 

ระดับธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยถือปฏิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 

การกํากับดแูลเงินกองทนุตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลกัการ 

 หลกัการที 1 การดํารงเงนิกองทนุขนัตํา 

กําหนดให้ธนาคารต้องดํารงเงินกองทนุรองรับความเสียงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตักิาร  

ธนาคารต้องดํารงเงนิกองทนุชนัที 1 ทีเป็นสว่นของเจ้าของ เพิมขนึจากอตัราส่วนเงินกองทนุขันตํา 

 หลกัการที 2 การกํากบัดแูลโดยทางการ 

กําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทนุสงูกว่าเงินกองทุนขันตําตาม Pillar I เพอืรองรับความเสียงทีไม่ครอบคลมุทงั

ในภาวะปกติและภาวะวกิฤต 

กําหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสียงทีดีโดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของ

เงนิกองทนุ (ICAAP) โดยคํานงึถงึความเสียงทุกด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตทีเหมาะสม 

 หลกัการที 3 การใช้กลไกตลาดในการกํากบัดูแล 

กําหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัการดํารงเงินกองทุน ระดบัความเสียงและระบบบริหารความเสียง

ของตนเอง เพือให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกียวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมลูดงักล่าววิเคราะห์และประเมิน

ความเสียงของธนาคาร ซงึจะเป็นกลไกตลาดทีสําคญัในการผลกัดนัให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสียงทีดี 

นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการกบักบัดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.  ขอบเขตการเปดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนีเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนและการประเมินความเสียงด้านต่าง ๆ  

ในระดบัธนาคาร (Solo Basis) และระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยมีรายละเอียดกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงนิตามภาพที 1 

นอกจากนี ยงัมีการเปิดเผยข้อมลูทีธนาคารเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เกียวข้องตามหลกัการเปิดเผยข้อมลูทีดี  
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ภาพที 1 รายชอืและประเภทธุรกิจของบรษัิทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายชือและประเภทธุรกิจ 

ลาํดับ รายชือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง จํากดั  KTIBJ เช่าซือ 

2 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซงิ จํากดั  KTBL เช่าซือ 

3 บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) KTC ธรุกจิบตัรเครดิต 

4 บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี จํากดั  KTBA Holding Company 

5 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนกรุงไทย จํากดั (มหาชน) KTAM จดัการกองทุน 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมิีโก้ จํากดั * KT-ZMICO หลกัทรพัย์ 

7 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) KTAXA ประกนัชีวติ 

8 บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จํากดั (มหาชน) KPI ประกนัวินาศภยั 

9 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั KTBLAW บริการด้านกฎหมาย 

10 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากดั KTBCS บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

11 บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั KTBGS งานบริการทวัไป 

12 บริษัท เคทีซี นาโน จาํกดั KTC NANO สินเชอืรายย่อย 

13 บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากดั KTC PICO BKK สินเชอืรายย่อย 
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รายชือและประเภทธุรกิจ 

14 บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากดั KTC PICO CBI สินเชอืรายย่อย 

15 บริษัท เคทีซี พิโก (ปทมุธานี) จํากดั KTC PICO PTE สินเชอืรายย่อย 

16 บริษัท เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) จํากดั KTC PICO SPK สินเชอืรายย่อย 

17 บริษัท เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) จํากดั KTC PICO SKN สินเชอืรายย่อย 

18 บริษัท เคทีซี พรีเพด จํากดั KTC PP บริการการชําระเงนิภายใต้การกํากบั 

19 บริษัท อนิฟินิธสั บาย กรุงไทย จํากดั INF บริการ Digital Platform 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุม่ Full Consolidation หมายถงึการจดัทํางบการเงินรวมของธนาคารและงบการเงินของ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัททีธนาคารถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมทงัการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้อง

ตงัแต่ร้อยละ 50 ขนึไปของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทนนั ยกเว้นบริษัทลูกทีประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือประกนัชีวิต ไมต้่องนํามาจดัทํางบการเงินรวม 

บริษัททีนํามาจดัทํางบการเงินรวมกลุ่ม Full Consolidation มีจํานวน 16 บริษัท ได้แก ่บริษัท กรุงไทย ไอบเีจ ลสิซงิ จํากดั

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซงิ จํากดั บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี จํากดั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากดั บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั บริษัท เคทีซี นาโน จํากดั บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากดั 

บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด  

บริษัท เคทีซ ีพิโก (สมุทรสาคร) จํากดั บริษทั เคทีซ ีพรีเพด จํากดั และบริษทั อนิฟินิธสั บาย กรุงไทย จํากดั 

บริษัททีไม่ได้นํามาจัดทํางบการเงินรวมกลุ่ม Full Consolidation มีจํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
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3. ตัวชีวดัความเสียงทีสําคัญ 

ตารางที 1 ตัวชีวดัความเสียงทีสําคัญ 
หน่วย: ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 

งวดสินสุดวนัที 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

1. มลูค่าเงินกองทุน1/ 

1.1 เงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ  314,011 314,467 294,365 293,683 

1.2 เงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของหลงัหกัเงนิสํารองตามวิธี ECL ทงัจํานวน  314,011 314,467 294,365 293,683 

1.3 เงินกองทนุชนัที 1   334,118 315,755 313,012 293,683 

1.4 เงินกองทนุชนัที 1 หลงัหกัเงินสํารองตามวิธี ECL ทงัจํานวน  334,118 315,755 313,012 293,683 

1.5 เงินกองทนุทงัสิน   400,990 382,104 378,887 359,015 

1.6 เงินกองทนุทงัสินหลงัหกัเงินสํารองตามวิธี ECL ทงัจํานวน   400,990 382,104 378,887 359,015 

2. มลูค่าสินทรัพย์เสียง 

2.1  สินทรัพย์เสียงทงัสิน  2,042,328 1,999,516 1,957,953 1,913,769 

3. อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสยีง 

3.1 อตัราส่วนเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ   15.38% 15.73% 15.03% 15.35% 

3.2 อตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของหลงัหกัเงินสํารองตาม วิธี ECL ทงัจํานวน 15.38% 15.73% 15.03% 15.35% 

3.3 อตัราส่วนเงินกองทนุชนัที 1  16.36% 15.79% 15.99% 15.35% 

3.4 อตัราส่วนเงินกองทนุชนัที 1 หลงัหกัเงินสํารองตามวิธี ECL ทงัจํานวน   16.36% 15.79% 15.99% 15.35% 

3.5 อตัราส่วนเงินกองทนุทงัสิน  19.63% 19.11% 19.35% 18.76% 

3.6 อตัราส่วนเงินกองทนุทงัสินหลงัหกัเงินสํารองด้วยวิธี ECL ทงัจํานวน  19.63% 19.11% 19.35% 18.76% 

4. อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม 

4.1 อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิมเพอืรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต  2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

4.2 อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิมเพือรองรับความเสียงเชิงระบบทีอาจเกดิขนึ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง   - - - - 

4.3 อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิมเพอืรองรบัความเสียหายสําหรับธนาคาร พาณิชย์ทีมีนยัต่อ

ความเสียงเชงิระบบในประเทศ   
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

4.4 อตัราส่วนของเงนิกองทุนส่วนเพิมทงัสิน   3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 

4.5 อตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเปนส่วนของเจ้าของ ทคีงเหลือหลงัจากการดํารงเงินกองทุนขนัตํา2/ 10.88% 11.23% 10.53% 10.85% 

5. การดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีมีความรุนแรง (LCR) 3/ 

5.1 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทงัสิน     841,621  884,574 

5.2 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั      461,112  470,585 

5.3 LCR    183% 188% 

 
 
 
 
 
 
1/เงนิกองทุนส่วนทีเป็นของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพิมขนึจากปีทีผ่านมา จากการเพิมขนึของเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) 

เนืองจากเมือวนัที 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ซงึ

มีข้อกาํหนดให้ธนาคารฯ สามารถ ตดัหนีตามตราสารเป็นหนสีูญได้ภายใต้เงอืนไขทีกําหนด โดยตราสารดงักล่าวเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศจํานวน 600 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายใต้วงเงินตามทีได้รับอนมุตัิจากมติทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี เมือวนัที 11 เมษายน 2555 ซงึธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนมุติัให้นบั

เข้าเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ตงัแต่วนัที 25 มีนาคม 2564 
2/อตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเปนส่วนของเจ้าของ ทีคงเหลือหลงัจากการดํารงเงินกองทุนขนึตาํ คํานวณจากอตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเปนส่วนของเจ้าของลบด้วย

อตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเปนส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ทีต้องดํารงขนึตาํตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3/ อ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ LCR ทีเปิดเผยอยูใ่นหน้าเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/lcr-disclosures 



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการที 3 8 

 

4.  เงนิกองทุน (Capital) 

4.1  โครงสรา้งเงินกองทุน (Capital structure) 

การดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ได้แบ่งเงินกองทุนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็น 

ส่วนของเจ้าของ เงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน และเงินกองทนุชนัที 2 โดยรายละเอียดของเงนิกองทุนแต่ละ

ประเภท มดีงันี 

เงนิกองทนุชนัที 1 ทีเปนส่วนของเจา้ของ ประกอบด้วยเงินกองทนุทีมคีณุภาพสงูทีสดุ ได้แก่ 

 ทนุชําระแล้วของหุ้นสามญั 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 ทนุสํารองตามกฎหมาย 

 กําไรสะสมจดัสรรแล้ว 

 องค์ประกอบอนืของส่วนของเจ้าของ เชน่ การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดนิ อาคารหรือสิงปลูกสร้าง 

รวมถงึกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุเผือขาย 

เงนิกองทนุชนัที 1 ทีเปนตราสารทางการเงนิ ประกอบด้วยเงนิกองทนุทีมีคณุภาพสูง ได้แก ่

 เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนีสามัญ และเจ้าหนีด้อยสิทธิ 

ทกุประเภท รวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินทีนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 2 

 รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้ นทีไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีสามารถนับเป็น

เงนิกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกจิทางการเงิน 

เงนิกองทนุชนัที 2 ประกอบด้วย 

 เงนิทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทมีีสทิธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนีสามญั 

 เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชันปกติ โดยกําหนดให้นับเข้าเป็นเงินกองทุนชันที 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของ

ยอดสนิทรัพย์เสียงด้านเครดิต 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนรวม จํานวน 378,887 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของ

เจ้าของ จํานวน 294,365 ล้านบาท เงินกองทุนชนัที 1 จํานวน 313,012 ล้านบาท และเงินกองทุนชนัที 2 จํานวน 65,875

ล้านบาท ในขณะทีกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนรวม จํานวน 400,990 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชนัที 1 

ทีเป็นส่วนของเจ้าของ จํานวน 314,011 ล้านบาท เงินกองทุนชันที 1 จํานวน 334,118 ล้านบาท และเงินกองทุนชนัที 2 

จํานวน 66,872 ล้านบาท รายละเอยีดตามตารางที 2 
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ตารางที 2 โครงสรา้งเงนิกองทนุ 
หน่วย : ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกจิทางการเงิน เฉพาะธนาคาร 

งวดสนิสดุวันที 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

เงนิกองทนุชันที 1 334,118 315,755 313,012 293,683 

เงนิกองทนุชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 314,011 314,467 294,365 293,683 

ทนุชําระแล้ว(หุ้นสามญั) 71,977 71,977 71,977 71,977 

สว่นเกิน(ตํากว่า)มลูค่าหุ้น(สทุธิ) 20,834 20,834 20,834 20,834 

เงินทไีด้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนดิไม่สะสมเงินปันผล 28 28 28 28 

ทนุสํารองตามกฎหมาย 7,201 7,201 7,201 7,201 

เงินสํารองทจีัดสรรจากกําไรสทุธิ - - - - 

กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 208,071 205,207 190,793 187,929 

รายการอืนของส่วนของเจ้าของ 23,754 30,963 15,817 16,661 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนสะสม 23,754 30,963 15,817 16,661 

รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผู้เป็นเจ้าของ - - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัท1ีทเีป็นส่วนของเจ้าของ 17,854 21,743 12,285 10,947 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัที1ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 17,854 21,743 12,285 10,947 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัที1ทเีป็นตราสารทางการเงินในส่วนทเีหลือในกรณีที

เงินกองทนุชันท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิมีจํานวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบ

เต็มจํานวน 

- - - - 

เงนิกองทนุชันที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน 20,107 1,288 18,647 - 

เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทมีีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินเจ้าหนีสามญัและ

เจ้าหนีด้อยสิทธิทกุประเภทรวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินทีนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 2 
18,647 - 18,647 - 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นทีไมมี่อํานาจควบคุมและบคุคลภายนอกที

สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชันท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
1,460 1,288 - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงิน - - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัที 1 ทเีป็นตราสารทางการเงิน - - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัที 2ในสว่นทีเหลือในกรณีทีเงินกองทนุชนัท ี2 มี

จํานวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเต็มจํานวน 
- - - - 

เงนิกองทนุชันที 2  66,872 66,349 65,875 65,332 

เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทมีีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนีสามญั 44,000 44,000 44,000 44,000 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชนัปกติ 22,872 22,349 21,875 21,332 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นทีไม่มอํีานาจควบคุมและบคุคลภายนอกที

สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชนัท ี2 ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 
- - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชนัท ี2 - - - - 

เงนิกองทนุทังสนิตามกฎหมาย 400,990 382,104 378,887 359,015 

ตราสารทางการเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นับเปนเงินกองทุนชนัที 1 (Additional Tier 1) 

เมือวนัท ี25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิทีสามารถนบัเป็นเงนิกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตรา

สารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ โดยตราสารดงักลา่วเสนอขายแกผู่้ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศจํานวน 

600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายใต้วงเงินตามทีได้รับอนุมัติจากมติทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี เมือวันที 11 

เมษายน 2555 ซงึธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนมุตัิให้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงนิ (Additional 

Tier 1) ตงัแตว่นัที 25 มีนาคม 2564  

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2563 ธนาคารมีเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) จํานวน 18,647 ล้านบาท 
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ตราสารทางการเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นับเปนเงินกองทุนชันที 2 (Subordinated Debt Tier 2) 

ณ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีตราสารทางการเงินทีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชันที 2 ได้ จํานวน 2 รุ่น มีมูลค่ารวม 

44,000 ล้านบาท 

หุ้นกู้ วันทอีอก 
จาํนวนทีออก อตัราดอกเบีย อตัราดอกเบีย วันทคีรบ

กาํหนด 

วันทมีสิีทธิไถ่ถอน 

(ล้านบาท) (ปีท ี1-5) (ปีท ี6-10) ก่อนกาํหนด 

KTB27NA 23 พ.ย. 60 20,000.00 3.40% 23 พ.ย. 70 23 พ.ย. 65 

KTB297A 12 ก.ค. 62 24,000.00 3.70% 12 ก.ค.72 12 ก.ค.67 

รวมนับเป็นเงนิกองทุนชันท ี2  

ณ 30 มิถุนายน 2564 44,000.00 

 

4.2  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 

อยู่ที 15.03% และ 15.38% ตามลําดบั อตัราส่วนเงนิกองทนุชันที 1 (Tier 1 ratio) อยูที่ 15.99% และ 16.36% ตามลําดบั 

อตัราส่วนเงินกองทุนทงัสิน (Total capital ratio) อยู่ที 19.35% และ 19.63% ตามลําดับ ซงึสงูกว่าเกณฑ์ขนัตาํทีธนาคาร

กฎหมายกําหนด CET1 ratio ไม่ตํากว่า 4.5% Tier 1 ratio ไม่ตํากว่า 6.0% และ Total capital ratio ไม่ตํากว่า 8.5% และ

สูงกว่า Conservation buffer 2.5%และ D-SIBs 1.00% ซงึคิดเป็น CET1 ratio 8.00% Tier 1 ratio 9.50% และ Total 

capital ratio 12.00% คอ่นข้างมาก 

ตารางที 3 อตัราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุนต่อสินทรพัย์เสียง 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 

งวดสินสุดวันท ี 30 ม.ิย. 64 31 ธ.ค. 63 30 ม.ิย. 64 31 ธ.ค. 63 

อตัราสว่นเงินกองทุนชนัที 1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 15.38% 15.73% 15.03% 15.35% 

อตัราสว่นเงินกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) 16.36% 15.79% 15.99% 15.35% 

อตัราสว่นเงินกองทุนทังสิน (Total capital ratio) 19.63% 19.11% 19.35% 18.76% 

 

อัตราส่วนการดาํรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อตัราส่วน

เงนิกองทุนขันตาํ 

Conservation 

buffer 
D-SIBs รวม 

อตัราสว่นเงินกองทุนชนัที 1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 4.50% 2.50% 1.00% 8.00% 

อตัราสว่นเงินกองทุนชนัที 1 (Tier 1 ratio) 6.00% 2.50% 1.00% 9.50% 

อตัราสว่นเงินกองทุนทังสิน (Total capital ratio) 8.50% 2.50% 1.00% 12.00% 
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ปัจจุบนัธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach: SA) ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเพือรองรับ

ความเสียง สําหรับความเสียงด้านเครดติ ด้านตลาด และด้านปฏิบติัการ 

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนรวม จํานวน 378,887 ล้านบาท ใช้เงินกองทุนรองรับความเสียงด้านเครดิต 

ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ จํานวน 166,427 ล้านบาท ดงันนั ธนาคารยงัมีเงินกองทนุส่วนเกิน จํานวน 212,460 ล้านบาท 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรวม จํานวน 400,990 ล้านบาท ใช้เงินกองทุนสําหรับความเสียงทุกประเภทจํานวน 

173,599 ล้านบาท ดงันนั กลุม่ธรุกจิทางการเงินมีเงินกองทุนส่วนเกนิ จํานวน 227,391 ล้านบาท 
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ตารางที 4 มูลค่าเงนิกองทุนขันตาทีต้องดํารงแยกตามประเภทความเสียงและประเภทสินทรพัย์ โดยวธีิ SA 
หน่วย : ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกจิทางการเงิน เฉพาะธนาคาร 

งวดสนิสดุวันที 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

สําหรับความเสียงด้านเครดติ 155,530 151,956 148,752 145,056 

ลกูหนีทไีมด้่อยคุณภาพ 153,473 149,776 146,698 142,881 

ลกูหนีภาครัฐบาลและลกูหนีทใีช้นาํหนกัความเสียงเหมือนกบัลูกหนีภาครัฐบาล1/ 427 787 427 787 

ลกูหนีสถาบันการเงินและลกูหนทีีใช้นาํหนกัความเสียงเหมือนกบัลกูหนสีถาบันการเงิน2/ 7,062 6,048 6,990 6,012 

ลกูหนีธรุกิจเอกชนและลกูหนทีใีช้นาํหนกัความเสียงเหมือนกบัลกูหนีธรุกิจเอกชน3/ 74,524 74,332 73,990 73,827 

ลกูหนีรายยอ่ย 38,906 37,464 38,783 37,335 

สินเชือเพือทีอยูอ่าศัย 14,482 14,087 14,482 14,087 

สินทรัพย์อืน 18,072 17,058 12,026 10,833 

ลกูหนีด้อยคณุภาพ 2,057 2,180 2,054 2,175 

สําหรับความเสียงด้านตลาด 4,301 4,060 4,299 4,060 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย 3,116 2,637 3,106 2,649 

ความเสียงด้านราคาตราสารทนุ 14 29 8 6 

ความเสียงด้านอตัราแลกเปลียน  1,168 1,389 1,185 1,405 

ความเสียงด้านราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 3 4 - - 

สําหรับความเสียงด้านปฏิบัติการ 13,768 13,923 13,376 13,554 

รวมมูลค่าเงินกองทนุขันตําทต้ีองดํารง 173,599 169,939 166,427 162,670 

รวมมูลค่าสินทรัพย์เสียงทงัสนิ 2,042,328 1,999,516 1,957,953 1,913,769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ ลูกหนีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพอืการพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทีใช้นาํหนักความเสียง 

เหมือนกบัลูกหนีภาครัฐบาล 
2/ ลูกหนีสถาบนัการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ ทีใช้นําหนกัความเสียงเหมือนกบัลูกหนีสถาบนัการเงิน 
3/ ลูกหนีธุรกิจเอกชน รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์การของรฐั และรัฐวสิาหกิจ ทีใช้นําหนกัความเสียงเหมือนกบัลูกหนีธุรกิจเอกชน  
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ตารางที 5 คุณสมบติัทีสําคัญของตราสารทางการเงนิทีนับเปนเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ  

หัวข้อ หุ้นบุริมสิทธ ิ

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150020Z01, TH0150020Z19, TH0150020R19 

  การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทนุชนัที 1 ที

เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชนัที 2)  
เงินกองทนุชันที 1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ 

4 มคีณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม่ มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีทีมีคุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักลา่ว ไม่มข้ีอมลู 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน  นบัได้เต็มจํานวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ 

8 จํานวนทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 28 

9 มลูคา่ทตีราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย : บาท) มีการเปลียนแปลง Par value จาก 10 บาท เป็น 5.15 บาท 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี สว่นของเจ้าของ 

11 วนัทีออกตราสารทางการเงนิ (Original date) ไม่มข้ีอมลู 

12 ตราสารทางการเงินทีไมมี่การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนดระยะเวลาการ

ชําระคืน 
ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 

13 วนัครบกําหนด (Original maturity date) ไม่มีข้อมลู 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินกอ่นได้รับการอนมุตัิจากผู้

กํากบัดแูลหรือไม่ 
ไม่มีสิทธิการไถถ่อน 

15 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอน วนัทีมีภาระผูกพนัในการไถถ่อนและจํานวนเงินในการไถ่ถอน ไม่มข้ีอมลู 

16 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) ไม่มข้ีอมลู 

  ดอกเบียและผลตอบแทนอืนใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงทีหรือลอยตวั อตัราลอยตวั 

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอืนทเีกียวข้อง เงินปันผลเช่นเดียวกบัหุ้นสามญั+ 

เงินปันผลในอตัราคงทีร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

19 ม ีdividend stopper หรือไม่ ไม่ม ีdividend stopper 

20 ธนาคารพาณิชย์มีอํานาจเต็มทใีนการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใดได้

เองทงัหมด หรือบางส่วน หรือตามคําสงัทไีด้รับ  
มอีาํนาจตดัสินใจได้เองทงัหมด 

21 มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม ่เช่น มีเงือนไขใน

การกําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขึนในลักษณะขันบันได (step up)  
ไม่มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีทีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงือนไขในการแปลงสภาพทีธนาคารพาณิชย์นนั

กําหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทงัจํานวนหรือบางส่วน ไม่มข้ีอมลู 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 

29 คณุสมบตัใินการลดมูลคา่ ม ีตามทีธนาคารกําหนด 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบุการลดมลูคา่ทธีนาคารพาณิชย์นนักําหนดไว้ จาก 10 บาท เป็น 5.15 บาท 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าทงัจํานวนหรือบางส่วน ไม่มีข้อมลู 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชวัคราว ไม่มข้ีอมลู 

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชวัคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มข้ีอมลู 

34 สถานะของลําดบัการด้อยสิทธิในกรณีทีมีการชําระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินทด้ีอยสิทธิกว่า) 
เทียบเทา่หุ้นสามญั 
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ตารางที 5 คุณสมบติัทีสําคัญของตราสารทางการเงินทีนับเปนเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หัวข้อ เงนิกองทุนชันท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน XS2313655677 
 

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชันท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทนุชนัที 1 

ทเีป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชนัที 2)  
เงินกองทนุชันที 1 ทเีป็นตราสารทางการเงิน 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม่ มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีทีมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน  นบัเป็นเงินกองทนุได้เต็มจํานวนและไม่ทยอยลดการนบัเป็นเงินกองทนุ 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ 

8 จํานวนทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 18,647 

9 มลูคา่ทีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย : บาท) 1,000 USD 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีสินทีวดัด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 

11 วนัทีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 25 มนีาคม 2564 

12 ตราสารทางการเงินทีไมมี่การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนดระยะเวลา

การชําระคืน 
ไมม่ีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 

13 วนัครบกําหนด (Original maturity date) ไม่มีวนัครบกําหนด 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินกอ่นได้รับการอนมุตัิจากผู้

กํากบัดแูลหรือไม่ 
มสีิทธิในการไถ่ถอนก่อนกําหนดเมือได้รับอนมุตัิจาก ธปท. 

15 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอน วนัทีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน 25 มีนาคม 2569 

16 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนักําหนดชําระดอกเบียแต่ละครังภายหลงัจากวนัแรกทสีามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสาร 
 

ดอกเบียและผลตอบแทนอืนใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงทีหรือลอยตวั อตัราคงท ี

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอืนทีเกียวข้อง 4.40% จนถงึวนัแรกทีธนาคารสามารถใช้สิทธไิถ่ถอนก่อนกําหนดครังแรก  

 (First Call Date) โดยภายหลงัจากนนัอตัราดอกเบียจะเปลยีนแปลงไปตาม

เงือนไขทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

19 มี dividend stopper หรือไม่ มี dividend stopper 

20 ธนาคารพาณิชย์มีอาํนาจเต็มทใีนการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใด

ได้เองทงัหมด หรือบางส่วน หรือตามคําสงัทีได้รับ  
มอํีานาจเต็มที 

21 มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม ่เช่น มีเงือนไข

ในการกําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขึนในลักษณะขันบันได (step up)  
ไม่มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีทีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงือนไขในการแปลงสภาพทีธนาคารพาณิชยน์นั

กําหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทงัจํานวนหรือบางส่วน ไม่มข้ีอมลู 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มข้ีอมลู 

29 คณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบุการลดมลูคา่ทีธนาคารพาณิชย์นนักําหนดไว้ การทีเงินกองทนุชนัที 1 ทเีป็นสว่นของเจ้าของของผู้ออกตราสารลดลงตํากว่า 

ร้อยละ 5.15 ไมว่่าจะเป็นทรีะดบักลุ่มหรือระดบัธนาคารพาณชิย์ 

และ/หรือ 

การทีธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงานของทางราชการทีมอีํานาจอืนใด  

("หน่วยงานทีมีอํานาจ") ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ 

เช่น การให้เงินเพิมทนุแก่ผู้ออกตราสารเงนิกองทนุ ซงึหากไม่มีความชว่ยเหลือทางการเงิน

ดงักลา่วจะทําให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไมส่ามารถดําเนนิกิจการตอ่ไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าทงัจํานวนหรือบางส่วน อาจลดทงัจํานวนหรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชวัคราว ถาวร 

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชวัคราว ให้อธบิายกระบวนการในการลดดงักล่าว ไม่มีข้อมลู 

34 สถานะของลําดบัการด้อยสิทธใินกรณีทีมีการชําระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินทีด้อยสิทธิกว่า) 
หุ้นสามญั, หุ้นบริุมสิทธิ 



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการที 3 15 

 

ตารางที 5 คุณสมบติัทีสําคัญของตราสารทางการเงินทีนับเปนเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หัวข้อ KTB27NA 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150037B00 
 

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชันท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทนุชนัที 1 

ทเีป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชนัที 2)  
เงินกองทนุชันที 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม่ มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีทีมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักลา่ว ไม่มข้ีอมลู 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน  นบัเป็นเงินกองทนุได้เต็มจํานวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ 

8 จํานวนทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 20,000 

9 มลูคา่ทีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย : บาท) 1,000 บาท 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีสินทีวดัด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 

11 วนัทีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 พฤศจิกายน 2560 

12 ตราสารทางการเงินทีไมมี่การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนดระยะเวลา

การชําระคืน 
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 

13 วนัครบกําหนด (Original maturity date) 23 พฤศจิกายน 2570 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินกอ่นได้รับการอนมุตัิจากผู้

กํากบัดแูลหรือไม่ 
มสีิทธิในการไถ่ถอนก่อนกําหนดเมือได้รับอนมุตัิจาก ธปท. 

15 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอน วนัทีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน 23 พฤศจิกายน 2565 

16 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนักําหนดชําระดอกเบียแต่ละครังภายหลงัจากวนัแรกทีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
 

ดอกเบียและผลตอบแทนอืนใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงทีหรือลอยตวั อตัราคงท ี

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอืนทีเกียวข้อง 3.40% 

19 มี dividend stopper หรือไม่ ไม่ม ีdividend stopper 

20 ธนาคารพาณิชย์มีอาํนาจเต็มทใีนการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใด

ได้เองทงัหมด หรือบางส่วน หรือตามคําสงัทีได้รับ  
ไม่มีอาํนาจตดัสินใจได้เอง 

21 มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม ่เช่น มีเงือนไข

ในการกําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขึนในลักษณะขันบันได (step up)  
ไม่มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีทีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงือนไขในการแปลงสภาพทีธนาคารพาณิชยน์นั

กําหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทงัจํานวนหรือบางส่วน ไม่มีข้อมลู 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มข้ีอมลู 

29 คณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบุการลดมลูคา่ทีธนาคารพาณิชย์นนักําหนดไว้ การทีธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการทีมอีํานาจอืนใด 

 ("หนว่ยงานทีมีอํานาจ") ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแกผู่้ออกตราสาร

เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิมทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึงหากไมมี่ 

ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทําให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไมส่ามารถ

ดําเนนิกิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าทงัจํานวนหรือบางส่วน อาจลดทงัจํานวนหรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชวัคราว ถาวร 

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชวัคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว ไม่มีข้อมลู 

34 สถานะของลําดบัการด้อยสิทธใินกรณีทีมีการชําระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินทีด้อยสิทธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสิทธ,ิHybrid Bond 

  



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการที 3 16 

 

ตารางที 5 คุณสมบติัทีสําคัญของตราสารทางการเงินทีนับเปนเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หัวข้อ KTB297A 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150039707 
 

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชันท ี1 ทเีป็นส่วนของเจ้าของ/เงินกองทนุชนัที 1 

ทเีป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชนัที 2)  เงินกองทนุชันที 2 

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม่ มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ Basel III 

5 กรณีทีมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักลา่ว ไม่มข้ีอมลู 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน  นบัเป็นเงินกองทนุได้เต็มจํานวน 

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณชิย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ 

8 จํานวนทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 24,000 

9 มลูคา่ทีตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หนว่ย : บาท) 1,000 บาท 

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีสินทีวดัด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 

11 วนัทีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 12 กรกฎาคม 2562 

12 ตราสารทางการเงินทีไมมี่การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนดระยะเวลา

การชําระคืน 
มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน 

13 วนัครบกําหนด (Original maturity date) 12 กรกฎาคม 2572 

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินกอ่นได้รับการอนมุตัิจากผู้

กํากบัดแูลหรือไม่ 
มสีิทธิในการไถ่ถอนก่อนกําหนดเมือได้รับอนมุตัิจาก ธปท. 

15 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอน วนัทีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจํานวนเงนิในการไถ่ถอน 12 กรกฎาคม 2567 

16 วนัทมีสีิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนักําหนดชําระดอกเบียแต่ละครังภายหลงัจากวนัแรกทีสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
 

ดอกเบียและผลตอบแทนอืนใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงทีหรือลอยตวั อตัราคงท ี

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอืนทีเกียวข้อง 3.70% 

19 มี dividend stopper หรือไม่ ไม่ม ีdividend stopper 

20 ธนาคารพาณิชย์มีอาํนาจเต็มทใีนการยกเลิกการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนอืนใด

ได้เองทงัหมด หรือบางส่วน หรือตามคําสงัทีได้รับ  
ไม่มีอาํนาจตดัสินใจได้เอง 

21 มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม ่เช่น มีเงือนไข

ในการกําหนดอตัราผลตอบแทนให้สูงขึนในลักษณะขันบันได (step up)  
ไม่มีเงือนไขทีเป็นแรงจูงใจ 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24 กรณีทีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงือนไขในการแปลงสภาพทีธนาคารพาณิชยน์นั

กําหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทงัจํานวนหรือบางส่วน ไม่มข้ีอมลู 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินทีมีการแปลงสภาพไป ไม่มข้ีอมลู 

29 คณุสมบตัใินการลดมูลคา่ มคีณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบุการลดมลูคา่ทีธนาคารพาณิชย์นนักําหนดไว้ การทีธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการทีมอีํานาจอืนใด 

 ("หนว่ยงานทีมีอํานาจ") ตดัสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแกผู่้ออกตราสาร

เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิมทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึงหากไมมี่ 

ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทําให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไมส่ามารถ

ดําเนนิกิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าทงัจํานวนหรือบางส่วน อาจลดทงัจํานวนหรือบางสว่น 

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชวัคราว ถาวร 

33 หากเป็นการลดมลูคา่ชวัคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว ไม่มีข้อมลู 

34 สถานะของลําดบัการด้อยสิทธใินกรณีทีมีการชําระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินทีด้อยสิทธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสิทธ,ิHybrid Bond 
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ตารางที 6 การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์กํากับรวมกลุ่ม 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการทเีกยีวข้องกับเงินกองทุน ประจาํงวดมิถุนายน 2564 

จํานวนทเีปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ ก/ 

จาํนวนทเีปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงิน ข/ 

การอ้างอิง 

สินทรัพย์    

เงินสด 55,338 55,315  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 519,541 519,408  

สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 23,632 23,976  

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 72,766 72,763  

เงินลงทุนสทุธิ 248,284 249,824  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 23,045 32,599  

เงินให้สินเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ    

เงินให้สินเชอืแก่ลูกหนี 2,486,283 2,417,143  

ดอกเบียค้างรับ 16,876 16,388  

รวมเงินให้สินเชือแกลู่กหนีและดอกเบียค้างรบั 2,503,159 2,433,531  

หกั  รายได้รอตดับญัชี 385 1,153  

หกั  ค่าเผือผลขาดทนุด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขนึ 163,414 156,473  

ค่าเผือผลขาดทนุด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขนึทีนบัเป็นเงนิกองทนุ - 22,872 Q 

ค่าเผือผลขาดทนุด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขนึทไีมน่บัเป็นเงนิกองทนุ - 133,601  

รวมเงินให้สินเชือแกลู่กหนีและดอกเบียค้างรบัสทุธิ 2,339,360 2,275,905  

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 32,632 32,640  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 24,334 26,457  

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอนืสุทธิ 6,969 6,991  

ค่าความนิยมสุทธิ - 300 L 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอนืสทุธิ 6,969 6,691 M 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 6,038 4,628 N 

สินทรัพย์อืนสทุธิ 52,908 56,059  

รวมสินทรัพย์ 3,404,847 3,356,565  

หนีสิน    

เงินรบัฝาก 2,493,121 2,494,378  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 267,143 269,176  

หนสีินจ่ายคืนเมือทวงถาม 4,588 4,588  

หนสีินตราสารอนพุนัธ์ 68,490 68,534  

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม 131,899 91,117  

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 44,000 44,000  

ตราสารทีนบัเป็นเงนิกองทุน 44,000 44,000 P 

ตราสารทีไม่นบัเป็นเงินกองทุน - -  

ตราสารหนีด้อยสิทธิทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 18,647 18,647  

ตราสารทีนบัเป็นเงนิกองทุน 18,647 18,647  

ตราสารทีไม่นบัเป็นเงินกองทุน - -  

อนื ๆ - ไม่นบัเป็นเงินกองทนุ 69,252 28,470  

ประมาณการหนีสิน 21,157 20,883  

หนสีินภาษีเงินได้รอตดับญัชี - 183  

หนสีินอนื 62,588 62,023  

รวมหนีสิน 3,048,986 3,010,882  
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ตารางที 6 การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์กํากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการทเีกยีวข้องกับเงินกองทุน ประจาํงวดมิถุนายน 2564 

จํานวนทเีปิดเผยในงบ

การเงินทีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ ก/ 

จาํนวนทเีปิดเผยในงบ

การเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ 

ทางการเงิน ข/ 

การอ้างอิง 

ส่วนของเจ้าของ    

ทนุทีออกและชําระแล้ว 72,005 72,005  

หุ้นบุริมสิทธิ 28 28 A 

หุ้นสามญั 71,977 71,977 B 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 20,834 20,834  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นบุริมสิทธิ - -  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 20,834 20,834 C 

ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น -660 -  

 องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 24,600 24,704  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 8,547 8,256  

นบัเข้าเป็นเงินกองทุน 8,023 8,023 F 

ไม่นบัเข้าเป็นเงินกองทุน 524 233  

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมลูค่าของเงินลงทุน 8,413 15,680  

ส่วนเกินทุนทีเกดิจากการเปลียนแปลงมลูค่าของตราสารทุน 7,638 8,866 G 

ส่วนเกินทุนทีเกดิจากการเปลียนแปลงมลูค่าของตราสารหนี 775 6,814 H 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน 9 -23 I 

ส่วนเกิน (ตํากว่า) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสียง

สําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (ส่วนทีมีประสิทธิผล) 76 74 
J 

องค์ประกอบอืนๆ 7,555 717  

กําไรสะสม 226,460 225,469  

จดัสรรแล้ว 7,201 215,272  

ทุนสํารองตามกฎหมาย 7,201 7,201 D 

คงเหลือหลงัจากการจดัสรร - 208,071 E 

ยงัไม่ได้จดัสรร 219,259 10,197  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิยงัไม่ได้จดัสรร 219,259 13,649  

อนื ๆ - -3,452 K 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 343,239 343,012  

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 12,622 2,671  

รวมส่วนของเจ้าของ 355,861 345,683  

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,404,847 3,356,565  

 

 

 

 

 

ก/ งบการเงินทีเผยแพร่ต่อสาธารณะหมายถงึงบการเงินแบบกลุ่มธุรกจิทางการเงินทีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย 

บริษัทแม่ และบริษัทย่อย ทุกบริษัทภายใต้โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

ข/ งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัทําภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธรุกิจทางการเงินนีจะไม่รวมถึงบริษัทที

ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัททีถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50  
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ตารางที 6 การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์กํากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ

เงนิกองทุนบดูแลที

รายงานโดยกลุ่มธุรกจิ

ทางการเงนิ 

แหล่งทมีาของการ

อ้างอิงในงบการเงนิ 

เงนิกองทุนชันท ี1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ   

ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) 72,005 A + B 

สว่นเกิน (ตํากว่า) มลูคา่หุ้น (สทุธิ) 20,834 C 

ทนุสํารองตามกฎหมาย 7,201 D 

เงินสํารองทีจัดสรรจากกําไรสทุธิ -  

กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 208,071 E 

รายการอืนของส่วนของเจ้าของ 23,754  

การเปลียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาทดีิน อาคาร  8,023 F 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย 15,680  

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขายของตราสารทนุ  8,866 G 

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขายของตราสารหนี 6,814 H 

กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนนิงานในต่างประเทศ  -23 I 

กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยตุิธรรมตราสารป้องกันความเสียงสําหรับการป้องกันความเสียง 

ในกระแสเงินสด (ส่วนทีมปีระสิทธผิล) 74 
J 

รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผู้เป็นเจ้าของ -  

รวมเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 331,865  

รายการหักเงนิกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)   

ผลขาดทนุสทุธิ -3,485 K 

คา่ความนิยม -240 L 1/ 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอืน (นอกเหนือจากคา่ความนยิม) -6,691 M 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -4,505 N 2/ 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นทีนบัเป็นเงินกองทนุชันท ี1 ทเีป็น 

สว่นของเจ้าของของสถาบันการเงินอืนหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอืน  -131 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นของบริษัททีกลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุ้น 

เกินกวา่ร้อยละ10 ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้แล้วทงัหมดของแต่ละบริษัทนนั -2,802 
 

รวมรายการหักเงนิกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ -17,854  

รวมเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 314,011  

เงนิกองทุนชันท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)   

เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงนิ เจ้าหนีสามญั และเจ้าหนีด้อยสิทธิ 

ทกุประเภท ซงึรวมถงึผู้ ถือตราสารทางการเงินทีนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 2  18,647 
O 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นทไีมมี่อํานาจควบคุมและบคุคลภายนอกทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชันท ี1 

ทเีป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน 1,460 
 

รวมเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหัก 20,107  

รายการหักเงนิกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)   

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทนีบัเป็นเงินกองทนุชนัท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอืนหรือ 

กลุ่มธรุกิจทางการเงินอืน - 
 

รวมรายการหักเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน -  

รวมเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 20,107  

รวมเงินกองทุนชันที 1 (T1 = CET1+AT1) 334,118  
 

 

 

 

1/  สทุธิหลงัหกัหนสีินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
2/ สทุธิเฉพาะทีเกยีวข้องกบัผลการดําเนินงาน  
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ตารางที 6 การกระทบยอดของเงนิกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์กํากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ

เงนิกองทุนบดูแลที

รายงานโดยกลุ่มธุรกจิ

ทางการเงนิ 

แหล่งทมีาของการ

อ้างอิงในงบการเงนิ 

เงนิกองทุนชันท ี2: รายการทีสามารถนับเป็นเงนิกองทุนชันที 2    

เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงนิและเจ้าหนีสามญั 44,000 P 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชันปกต ิ(General provision) 22,872 Q 3/ 

รวมเงินกองทุนชนัที 2 ก่อนรายการหัก 66,872  

รวมรายการหักเงนิกองทุนชนัที 2  -  

รวมเงินกองทุนชันที 2 (T2) 66,872  

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทังสนิ (TC = T1+T2) 400,990  

3/ ร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสียงด้านเครดิต 

ตารางที 7 มูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III สําหรบัธนาคาร 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิถุนายน 2564 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 

ทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชันท ี1 :   

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ   

รายการทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 306,650  - 

หกั รายการหกัจากเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (12,285) - 

เงนิกองทนุชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของสทุธิ 294,365   

เงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน   

รายการทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน 18,647  - 

หกั  รายการหกัจากเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน -  

เงนิกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินสทุธิ 18,647   

รวมเงนิกองทุนชันท ี1  313,012  

เงินกองทุนชันท ี2 :    

รายการทีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 2 65,875  (44,000) 

หกั  รายการหกัจากเงินกองทนุชนัที 2 -  

รวมเงนิกองทุนชันท ี2  65,875   

รวมเงนิกองทุนทังสินตามกฎหมาย 378,887   
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ตารางที 7 มูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III สําหรบั 
กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิถุนายน 2564 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 

ทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชนัท ี1 334,118  

เงินกองทุนชันท ี1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 314,011  

ทนุชําระแล้ว (หุ้นสามญั) 71,977  

ส่วนเกิน (ตํากว่า) มลูค่าหุ้น (สทุธิ) 20,834  

เงินทีได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงนิปันผล 28  

ทนุสํารองตามกฎหมาย 7,201  

เงินสํารองทีจดัสรรจากกาํไรสุทธิ -  

กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 208,071  

รายการอืนของส่วนของเจ้าของ 23,754  

การเปลียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาทีดิน อาคาร  8,023  

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขาย 15,680  

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขายของตราสารทุน  8,866  

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขายของตราสารหนี 6,814 - 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ  (23) - 

กําไร (ขาดทุน) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสียงสําหรบั

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge Reserve)  74 

 

ส่วนเกิน (ตํากว่า) จากการประเมินมลูค่ายตุิธรรมตราสารป้องกนัความเสียง

สําหรับการป้องกนัความเสียงในเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

(Hedge of Net Investment in Foreign Operation) - 

 

รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกดิจากผู้ เป็นเจ้าของ -  

รายการของบริษัทลูกทีประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มี

อํานาจควบคมุทีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน - 

 

รายการหกัจากเงินกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ  (17,854)  

ขาดทนุสุทธิ (3,485)  

ค่าความนิยม (240)  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (6,691) - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (4,505)  

เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นที

นบัเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอนื

หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน  (131) 

 

เงนิลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทนุในใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นของ

บริษัททีกลุ่มธรุกิจทางการเงินถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ10 ของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้แล้วทังหมดของแต่ละบริษัทนนั (2,802) 
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ตารางที 7 มูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III  
สําหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิถุนายน 2564 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที

จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 

ทยอยหกัเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชันท ี1 ทเีป็นตราสารทางการเงนิ 20,107  

เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมสีิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงนิ เจ้าหนี

สามญั และเจ้าหนด้ีอยสิทธิทุกประเภท ซงึรวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินที

นบัเป็นเงนิกองทุนชนัที 2 18,647 

 

รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคุมและบุคคลภายนอกที

สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชนัที 1 ทีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 1,460 

 

รายการหกัจากเงินกองทุนชนัท ี1 ทีเป็นตราสารทางการเงิน -  

เงนิลงทุนในตราสารทางการเงินทีนบัเป็นเงินกองทนุชนัที 1 ทีเป็นตราสาร

ทางการเงินของสถาบนัการเงินอืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอนื  - 

 

เงินกองทุนชนัท ี2  66,872  

เงินทีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีทีมสีิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงนิและเจ้าหนีสามญั 44,000 -44,000 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชนัปกติ 22,872  

รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคมุและบุคคลภายนอก

ทีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชนัที 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน - 

 

รายการหกัจากเงินกองทุนชนัท ี2 -  

เงินกองทุนทังสินตามกฎหมาย 400,990  
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