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การเปิดเผยขอ้มูลตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการท่ี 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

1.  บทน า 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้วยหลกัการรักษาสมดลุระหว่างความเสี่ยงและการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจ
เติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาว ทัง้ด้านรายได้ ก าไร คณุภาพสนิทรัพย์ ฐานะสภาพคลอ่ง และความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ทัง้ระดบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารได้ด าเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้ใน 
ระดบัธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 

การก ากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลกัการ 

 หลกัการท่ี 1 การด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า 

ก าหนดให้ธนาคารต้องด ารงเงินกองทนุรองรับความเสีย่งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ  
ธนาคารต้องด ารงเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ เพิ่มขึน้จากอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต ่า 

 หลกัการท่ี 2 การก ากบัดแูลโดยทางการ 

ก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทนุสงูกวา่เงินกองทนุขัน้ต ่าตาม Pillar I เพื่อรองรับความเสีย่งที่ไมค่รอบคลมุทัง้
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

ก าหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีโดยธนาคารต้องมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทนุ (ICAAP) โดยค านงึถึงความเสีย่งทกุด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม 

 หลกัการท่ี 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากบัดแูล 

ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทนุ ระดบัความเสีย่งและระบบบริหารความเสี่ยง
ของตนเอง เพื่อให้บคุคลภายนอกหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมลูดงักลา่ววิเคราะห์และประเมิน
ความเสีย่งของธนาคาร ซึง่จะเป็นกลไกตลาดที่ส าคญัในการผลกัดนัให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสีย่งทีด่ี 
นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการกบักบัดแูลโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.  ขอบเขตการเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนีเ้ป็นการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนและการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  
ในระดบัธนาคาร (Solo Basis) และระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยมีรายละเอียดกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินตามภาพที่ 1 

นอกจากนี ้ยงัมีการเปิดเผยข้อมลูที่ธนาคารเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เก่ียวข้องตามหลกัการเปิดเผยข้อมลูที่ดี  
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ภาพท่ี 1 รายช่ือและประเภทธุรกิจของบรษัิทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อและประเภทธุรกิจ 
ล าดับ รายชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากดั KTMIZUHO เช่าซือ้ 

2 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั  KTBL เช่าซือ้ 
3 บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTC ธุรกิจบตัรเครดิต 

4 บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั  KTBA Holding Company 

5 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTAM จดัการกองทนุ 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากดั * KTX หลกัทรัพย์ 

7 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) KTAXA ประกนัชีวิต 

8 บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) KPI ประกนัวินาศภยั 

9 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั KTBLAW บริการด้านกฎหมาย 

10 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั KTBCS บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั KTBGS งานบริการทัว่ไป 

12 บริษัท เคทีซี นาโน จ ากดั KTC NANO สินเช่ือรายยอ่ย 

13 บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั KTC PICO BKK สินเช่ือรายยอ่ย 
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รายช่ือและประเภทธุรกิจ 

14 บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบรีุ) จ ากดั KTC PICO CBI สินเช่ือรายยอ่ย 

15 บริษัท เคทีซี พิโก (ปทมุธานี) จ ากดั KTC PICO PTE สินเช่ือรายยอ่ย 

16 บริษัท เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) จ ากดั KTC PICO SPK สินเช่ือรายยอ่ย 

17 บริษัท เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) จ ากดั KTC PICO SKN สินเช่ือรายยอ่ย 

18 บริษัท เคทีซี พรีเพด จ ากดั KTC PP บริการการช าระเงินภายใต้การก ากบั 

19 บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั INF บริการ Digital Platform 

20 บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ ากดั ARISE บริการบคุลากรและทรัพยากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจดัท างบการเงินรวมของกลุม่ Full Consolidation หมายถึงการจดัท างบการเงินรวมของธนาคารและงบการเงินของ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินเฉพาะบริษัทท่ีธนาคารถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมทัง้การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง
ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ ยกเว้นบริษัทลกูที่ประกอบธุรกิจประกนัภยั 
หรือประกนัชีวิต ไมต้่องน ามาจดัท างบการเงินรวม 

บริษัทที่น ามาจดัท างบการเงินรวมกลุม่ Full Consolidation มีจ านวน 17 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ ากดั 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จ ากดั บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั  
บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด บริษัท เคทีซี นาโน จ ากัด บริษัท เคทีซี พิ โก (กรุงเทพฯ) จ ากดั  
บริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากัด  
บริษัท เคทีซี  พิโก (สมุทรสาคร) จ ากัด  บริษัท เคทีซี  พรีเพด จ ากัด  บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด  และ  
บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธสั จ ากดั 

บริษัทที่ไม่ได้น ามาจัดท างบการเงินรวมกลุ่ม Full Consolidation มีจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และบริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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3. ตัวชี้วดัความเส่ียงท่ีส าคัญ 

ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคัญ 
หน่วย: ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 

1. มูลค่าเงินกองทุน1/ 

1.1 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ   319,516  328,180  309,640  309,038 
1.2 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน   319,516  328,180  309,640  309,038 
1.3 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1    339,573  348,252  328,287  327,685 
1.4 เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวธีิ ECL ทัง้จ านวน   339,573  348,252  328,287  327,685 
1.5 เงินกองทนุทัง้สิน้    425,173  415,548  413,559  393,995 
1.6 เงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน    425,173  415,548  413,559  393,995 

2. มูลค่าสินทรัพย์เส่ียง2/ 

2.1  สินทรัพย์เสี่ยงทัง้สิน้  2,082,879 2,065,350 2,051,231 1,981,545 
3. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

3.1 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ   15.34% 15.89% 15.10% 15.60% 
3.2 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของหลงัหกัเงินส ารองตาม วิธี ECL ทัง้จ านวน 15.34% 15.89% 15.10% 15.60% 
3.3 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1  16.30% 16.86% 16.00% 16.54% 
3.4 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน   16.30% 16.86% 16.00% 16.54% 
3.5 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้  20.41% 20.12% 20.16% 19.88% 
3.6 อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้หลงัหกัเงินส ารองด้วยวิธี ECL ทัง้จ านวน  20.41% 20.12% 20.16% 19.88% 

4. อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 
4.1 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต  2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
4.2 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสี่ยงเชิงระบบท่ีอาจเกิดขึน้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง   - - - - 
4.3 อตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่มเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคาร พาณิชย์ท่ีมีนัยต่อ

ความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ   
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

4.4 อตัราสว่นของเงินกองทนุสว่นเพิ่มทัง้สิน้   3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
4.5 อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเปนสว่นของเจ้าของ ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขัน้ต ่า3/ 10.84% 11.39% 10.60% 11.10% 

5. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR) 4/ 
5.1 ปริมาณสินทรัพย์สภาพคลอ่งทัง้สิน้    851,699 935,114 
5.2 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสทุธิใน 30 วนั     451,712 475,793 
5.3 LCR    188% 196% 

 

 

 

 

 

 
1/เงินกองทนุทัง้สิน้สว่นท่ีเป็นของธนาคาร และกลุม่ธุรกิจทางการเงินเพิ่มขึน้ 4.97% และ 2.32% ตามลาดบัจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 2 เน่ืองจากการจ าหน่ายตราสารด้อยสิทธิครัง้ท่ี 1/2565 มลูค่า 18,080 ล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนมุติัให้ธนาคารนบัเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายตรา
สารด้อยสิทธิให้เป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2565 
2/สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเพ่ิมขึน้ 0.85% และ 3.52% ตามลาดบัจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 สว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของเงินให้สินเช่ือในกลุ่ม 
PSEs, Corporate and Retail และการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์อ่ืน 
3/อัตราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเปนส่วนของเจ้าของ ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขึน้ต ่า ค านวณจากอตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเปนส่วนของเจ้าของลบด้วย
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเปนสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) ท่ีต้องด ารงขึน้ต ่า 4.5% ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
4/ อ้างอิงจากการเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ LCR ท่ีเปิดเผยอยูใ่นหน้าเว็บไซต์ https://krungthai.com/th/investor-relations/financial-information/lcr-disclosures  
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4.  เงินกองทุน (Capital) 

4.1  โครงสรา้งเงินกองทุน (Capital structure) 

การด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III ได้แบ่งเงินกองทุนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็น 
สว่นของเจ้าของ เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน และเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 โดยรายละเอียดของเงินกองทนุแตล่ะ
ประเภท มีดงันี ้

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ประกอบด้วยเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพสงูที่สดุ ได้แก่ 

 ทนุช าระแล้วของหุ้นสามญั 

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

 ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว 

 องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ เช่น การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง 
รวมถึงก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขาย 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน ประกอบด้วยเงินกองทนุท่ีมีคณุภาพสงู ได้แก่ 

 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนีส้ามญั และเจ้าหนีด้้อยสิทธิ  
ทกุประเภท รวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

 รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็น
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 ประกอบด้วย 

 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 

 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชัน้ปกติ โดยก าหนดให้นบัเข้าเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของ
ยอดสนิทรัพย์เสีย่งด้านเครดิต 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 ธนาคารมีเงินกองทุนรวม จ านวน 413,559 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ จ านวน 309,640 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ที่ 1 จ านวน 328,287 ล้านบาท และเงินกองทนุชัน้ที่ 2 จ านวน 85,272 
ล้านบาท ในขณะที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทนุรวม จ านวน 425,173 ล้านบาท เป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 
ที่เป็นส่วนของเจ้าของ จ านวน 319,516 ล้านบาท เงินกองทนุชัน้ที่ 1 จ านวน 339,573 ล้านบาท และเงินกองทุนชัน้ที่ 2 
จ านวน 85,600 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 โครงสรา้งเงินกองทุน 
หน่วย : ล้านบาท 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 339,573 348,252 328,287 327,685 
เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 319,516 328,180 309,640 309,038 

ทนุช าระแล้ว(หุ้นสามญั) 71,977 71,977 71,977 71,977 
สว่นเกิน(ต ่ากว่า)มลูค่าหุ้น(สทุธิ) 20,834 20,834 20,834 20,834 
เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 28 28 28 28 
ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201 7,201 7,201 7,201 
เงินส ารองที่จดัสรรจากก าไรสทุธิ - - - - 
ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 224,059 219,611 204,506 199,942 
รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 13,129 29,670 20,122 23,461 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสะสม 13,129 29,670 20,122 23,461 
รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ - - - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี1ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (17,712) (21,141) (15,028) (14,405) 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี1ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (17,712) (21,141) (15,028) (14,405) 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี1ที่เป็นตราสารทางการเงินในสว่นท่ีเหลอืในกรณี
ที่เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอให้หกัจน
ครบเต็มจ านวน 

- - - - 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 20,057 20,072 18,647 18,647 
เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินเจ้าหนีส้ามญัและ

เจ้าหนีด้้อยสิทธิทกุประเภทรวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 
18,647 18,647 18,647 18,647 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคมุและบุคคลภายนอกที่
สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

1,410 1,425 - - 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
รายการหักจากเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน - - - - 
รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2ในสว่นท่ีเหลอืในกรณีที่เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 มี
จ านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเต็มจ านวน 

- - - - 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2  85,600 67,296 85,272 66,310 
เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 62,080 44,000 62,080 44,000 
เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ 23,520 23,296 23,192 22,310 
รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกที่

สามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ที่ 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
- - - - 

รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ที่ 2 - - - - 
เงนิกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 425,173 415,548 413,559 393,995 

ตราสารทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional Tier 1) 

เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารด้อยสทิธิที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตรา
สารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ โดยตราสารดงักลา่วเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศจ านวน 
600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายใต้วงเงินตามที่ได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี เมื่อวันที 11 
เมษายน 2555 ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้อนมุตัใิห้นบัเข้าเป็นเงินกองทนุชัน้ที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional 
Tier 1) ตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 2564  

ณ วนัที่ 30 มถินุายน 2565 ธนาคารมีเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) จ านวน 18,647 ล้านบาท 
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ตราสารทางการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Subordinated Debt Tier 2) 

ณ 30 มิถุนายน 2565 ธนาคารมีตราสารทางการเงินที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ที่ 2 ได้ จ านวน 3 รุ่น มีมูลค่ารวม 
62,080 ล้านบาท ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2565 ธนาคารได้ออกตราสาร Subordinated Debt Tier 2 รุ่นใหม่ (KTB324A) เมื่อ
วนัท่ี 12 เมษายน 2565 มลูคา่ 18,080 ล้านบาท 

หุ้นกู้ วันที่ออก 
จ านวนที่ออก อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ วันที่ครบ

ก าหนด 
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน 

(ล้านบาท) (ปีที่ 1-5) (ปีที่ 6-10) ก่อนก าหนด 
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 
KTB324A 12 เม.ย. 65 18,080.00 3.25% 12 เม.ย. 75 12 เม.ย. 70 

รวมนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2  
ณ 30 มิถุนายน 2565 62,080.00 

 

4.2  ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) 
อยูท่ี่ 15.10% และ 15.34% ตามล าดบั อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (Tier 1 ratio) อยูท่ี่ 16.00% และ 16.30% ตามล าดบั 
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total capital ratio) อยู่ที่ 20.16% และ 20.41% ตามล าดบั ซึ่งสงูกวา่เกณฑ์ขัน้ต ่าที่ธนาคาร
กฎหมายก าหนด CET1 ratio ไมต่ ่ากวา่ 4.5% Tier 1 ratio ไมต่ ่ากวา่ 6.0% และ Total capital ratio ไมต่ ่ากวา่ 8.5% และ
สูงกว่า Conservation buffer 2.5%และ D-SIBs 1.00% ซึ่งคิดเป็น CET1 ratio 8.00% Tier 1 ratio 9.50% และ Total 
capital ratio 12.00% คอ่นข้างมาก 

ตารางท่ี 3 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสินทรพัย์เส่ียง 

  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 
งวดสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) 15.34% 15.89% 15.10% 15.60% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 (Tier 1 ratio) 16.30% 16.86% 16.00% 16.54% 
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total capital ratio) 20.41% 20.12% 20.16% 19.88% 

 

อัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราส่วน
เงนิกองทุนขัน้ต ่า 

Conservation 
buffer 

D-SIBs รวม 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ (CET1 ratio) 4.50% 2.50% 1.00% 8.00% 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 (Tier 1 ratio) 6.00% 2.50% 1.00% 9.50% 
อตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ (Total capital ratio) 8.50% 2.50% 1.00% 12.00% 
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ปัจจุบนัธนาคารใช้วิธีมาตรฐาน (Standardized Approach: SA) ในการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเพื่อรองรับ
ความเสีย่ง ส าหรับความเสีย่งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ธนาคารมีเงินกองทนุรวม จ านวน 413,559 ล้านบาท ใช้เงินกองทนุรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต 
ด้านตลาด และด้านปฏิบตัิการ จ านวน 174,353 ล้านบาท ดงันัน้ ธนาคารยงัมีเงินกองทนุสว่นเกิน จ านวน 239,206 ล้านบาท 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรวม จ านวน 425,173 ล้านบาท ใช้เงินกองทุนส าหรับความเสี่ยงทุกประเภทจ านวน 
177,042 ล้านบาท ดงันัน้ กลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุสว่นเกิน จ านวน 248,131 ล้านบาท 

 
  

309,640 

157,706 

18,647 

3,657 

85,272 

413,559 12,990 

174,353 

239,206 

CET1 Additional tier 1 Tier 2 Capital Supply Credit risk Market risk Operational risk Capital Demand Excess Capital

ความเพียงพอของเงนิกองทุน (เฉพาะธนาคาร)
ณ 30 มิถุนายน 2565

319,516 

159,932 

20,057 

3,669 

85,600 

425,173 13,441 

177,042 

248,131 

CET1 Additional tier 1 Tier 2 Capital Supply Credit risk Market risk Operational riskCapital Demand Excess Capital

ความเพียงพอของเงนิกองทุน (กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ)
ณ 30 มิถุนายน 2565
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ตารางท่ี 4 มูลค่าเงินกองทุนข้ันต่าท่ีต้องด ารงแยกตามประเภทความเส่ียงและประเภทสินทรพัย์ โดยวธิี SA 

หน่วย : ล้านบาท 
  กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ เฉพาะธนาคาร 

งวดสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 30 มิ.ย. 65 31 ธ.ค. 64 
ส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ 159,932 158,412 157,706 151,706 
ลกูหนีท้ี่ไม่ด้อยคณุภาพ 157,689 156,415 155,470 149,716 

ลกูหนีภ้าครัฐบาลและลกูหนีท้ี่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล1/ 395 405 395 405 
ลกูหนีส้ถาบนัการเงินและลกูหนีท้ี่ใช้น า้หนักความเสีย่งเหมือนกับลกูหนีส้ถาบนัการเงิน2/ 7,855 6,380 7,819 6,303 
ลกูหนีธุ้รกิจเอกชนและลกูหนีท้ี่ใช้น า้หนกัความเสีย่งเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน3/ 79,975 77,375 79,392 76,732 
ลกูหนีร้ายย่อย 40,517 39,809 40,420 39,729 
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 15,365 14,669 15,365 14,669 
สนิทรัพย์อื่น 13,582 17,777 12,079 11,878 

ลกูหนีด้้อยคณุภาพ 2,243 1,998 2,236 1,991 
ส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 3,669 3,500 3,657 3,487 
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 3,100 2,635 3,096 2,630 
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ 5 4 3 - 
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น  534 836 558 857 
ความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ 30 25 - - 
ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 13,441 13,642 12,990 13,238 
รวมมูลค่าเงนิกองทุนขัน้ต ่าที่ต้องด ารง 177,042 175,555 174,353 168,431 
รวมมูลค่าสินทรัพย์เส่ียงทัง้สิน้ 2,082,879 2,065,350 2,051,231 1,981,545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ ลกูหนีภ้าครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจท่ีใช้น า้หนกัความเสี่ยง 
เหมือนกบัลกูหนีภ้าครัฐบาล 

2/ ลกูหนีส้ถาบนัการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีใช้น า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีส้ถาบนัการเงิน 
3/ ลกูหนีธุ้รกิจเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ท่ีใช้น า้หนกัความเสี่ยงเหมือนกบัลกูหนีธุ้รกิจเอกชน  
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ตารางท่ี 5 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

หวัข้อ หุ้นบุริมสิทธิ 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150020Z01, TH0150020Z19, TH0150020R19 
  การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่
เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทุนชัน้ท่ี 2)  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 28 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) มีการเปลีย่นแปลง Par value จาก 10 บาท เป็น 5.15 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี สว่นของเจ้าของ 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) ไม่มีข้อมลู 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลาการ

ช าระคืน 
ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไม่มีข้อมลู 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
ไม่มีสทิธิการไถ่ถอน 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน ไม่มีข้อมลู 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) ไม่มีข้อมลู 
  ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราลอยตวั 
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เงินปันผลเช่นเดียวกบัหุ้นสามญั+ 

เงินปันผลในอตัราคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้

เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
มีอ านาจตดัสนิใจได้เองทัง้หมด 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไขใน
การก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มี ตามที่ธนาคารก าหนด 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ จาก 10 บาท เป็น 5.15 บาท 
31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ไม่มีข้อมลู 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
เทียบเท่าหุ้นสามญั 
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ตารางท่ี 5 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หวัข้อ เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน XS2313655677  

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชัน้ท่ี 2)  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ านวนและไม่ทยอยลดการนบัเป็นเงินกองทนุ 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 18,647 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 USD 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 25 มีนาคม 2564 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
ไมม่ีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไม่มีวนัครบก าหนด 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
มีสทิธิในการไถ่ถอนกอ่นก าหนดเมื่อได้รับอนมุติัจาก ธปท. 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 25 มีนาคม 2569 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละครัง้ภายหลงัจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสาร  

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที ่
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 4.40% จนถงึวนัแรกที่ธนาคารสามารถใช้สทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนดครัง้แรก  

 (First Call Date) โดยภายหลงัจากนัน้อตัราดอกเบีย้จะเปลีย่นแปลงไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

19 มี dividend stopper หรือไม ่ มี dividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด

ได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
มีอ านาจเต็มที ่

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มีคณุสมบติัในการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ การที่เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของของผู้ออกตราสารลดลงต ่ากว่า 

ร้อยละ 5.15 ไม่ว่าจะเป็นท่ีระดบักลุม่หรือระดบัธนาคารพาณิชย์ 
และ/หรือ 

การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มีอ านาจอื่นใด  
("หน่วยงานที่มีอ านาจ") ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ 
เช่น การให้เงินเพิม่ทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึง่หากไม่มีความช่วยเหลอืทางการเงิน

ดงักลา่วจะท าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจลดทัง้จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ถาวร 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
หุ้นสามญั, หุ้นบริุมสทิธิ 



 

การเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ Basel III หลกัการท่ี 3 15 

 

ตารางท่ี 5 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หวัข้อ KTB27NA 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150037B00  

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชัน้ท่ี 2)  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 20,000 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 23 พฤศจิกายน 2560 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 23 พฤศจิกายน 2570 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
มีสทิธิในการไถ่ถอนกอ่นก าหนดเมื่อได้รับอนมุติัจาก ธปท. 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 23 พฤศจิกายน 2565 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้   

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที ่
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 3.40% 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด

ได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
ไม่มอี านาจตดัสนิใจได้เอง 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มีคณุสมบติัในการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มีอ านาจอื่นใด 

 ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิ่มทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึง่หากไม่มี 

ความช่วยเหลอืทางการเงินดังกลา่วจะท าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจลดทัง้จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ถาวร 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสทิธิ,Hybrid Bond 
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ตารางท่ี 5 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หวัข้อ KTB297A 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH0150039707  

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชัน้ท่ี 2)  เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 24,000 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 12 กรกฎาคม 2562 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 12 กรกฎาคม 2572 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
มีสทิธิในการไถ่ถอนกอ่นก าหนดเมื่อได้รับอนมุติัจาก ธปท. 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 12 กรกฎาคม 2567 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้   

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที ่
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 3.70% 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด

ได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
ไม่มอี านาจตดัสนิใจได้เอง 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มีคณุสมบติัในการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มีอ านาจอื่นใด 

 ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิ่มทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึง่หากไม่มี 

ความช่วยเหลอืทางการเงินดังกลา่วจะท าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจลดทัง้จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ถาวร 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสทิธิ,Hybrid Bond 
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ตารางท่ี 5 คุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนส าหรบัธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หวัข้อ KTB324A 
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน Krung Thai Bank Public Company Limited 
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน TH015003C401  

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ/เงินกองทุนชัน้ที่ 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน/เงินกองทนุชัน้ท่ี 2)  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

4 มีคณุสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม ่ มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
5 กรณีที่มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบติัดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจ านวน  นบัเป็นเงินกองทุนได้เต็มจ านวน 
7 จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์  ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 18,080 
9 มลูค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1,000 บาท 
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) 12 เมษายน 2565 
12 ตราสารทางการเงินท่ีไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนดระยะเวลา

การช าระคืน 
มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) 12 เมษายน 2575 
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุติัจากผู้

ก ากบัดแูลหรือไม่ 
มีสทิธิในการไถ่ถอนกอ่นก าหนดเมื่อได้รับอนมุติัจาก ธปท. 

15 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 12 กรกฎาคม 2570 
16 วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) วนัก าหนดช าระดอกเบีย้แต่ละครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้   

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอืน่ใด  

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที ่
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 3.25% 
19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่ม ีdividend stopper 
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด

ได้เองทัง้หมด หรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ  
ไม่มอี านาจตดัสนิใจได้เอง 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (step up)  

ไม่มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจงูใจ 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ 
24 กรณีที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย์นัน้

ก าหนดไว้ (Conversion trigger) 
ไม่มีข้อมลู 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางสว่น ไม่มีข้อมลู 
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) ไม่มีข้อมลู 
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป ไม่มีข้อมลู 
29 คณุสมบติัในการลดมลูค่า มีคณุสมบติัในการลดมลูค่า 
30 กรณีมีการลดมลูค่า ให้ระบกุารลดมลูค่าที่ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่มีอ านาจอื่นใด 

 ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุ เช่น การให้เงินเพิ่มทนุแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซึง่หากไม่มี 

ความช่วยเหลอืทางการเงินดังกลา่วจะท าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ 

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางสว่น อาจลดทัง้จ านวนหรือบางสว่น 
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว ถาวร 
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว ไม่มีข้อมลู 
34 สถานะของล าดับการด้อยสทิธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินท่ีด้อยสทิธิกว่า) 
หุ้นสามญั,หุ้นบริุมสทิธิ,Hybrid Bond 
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ตารางท่ี 6 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เก่ียวข้องกับเงินกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2565 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ ก/ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ข/ 

การอ้างอิง 

สินทรัพย์    

เงินสด 55,511 55,494  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 542,875 542,623  
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 13,931 14,391  

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 90,817 90,838  

เงินลงทนุสทุธิ 252,512 253,242  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 8,851 19,916  
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ    

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,635,307 2,561,466  

ดอกเบีย้ค้างรับ 20,639 20,053  

รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 2,655,946 2,581,519  

หกั  รายได้รอตดับญัชี (390) (1,203)  

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (174,969) (167,727)  
ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ - (23,520) Q 

ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ - (144,207)  

สว่นปรับมลูค่าจากการป้องกนัความเสี่ยง - (108)  
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 2,480,587 2,412,481  

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 40,702 40,734  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 31,109 33,572  

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืนสทุธิ 11,636 12,112  

ค่าความนิยมสทุธิ - 300 L 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืนสทุธิ 11,636 11,812 M 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 5,036 3,445 N 

สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ 31,479 32,839  
รวมสินทรัพย์ 3,565,046 3,511,687  
หนีสิ้น    

เงินรับฝาก 2,603,600 2,605,912  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 259,142 256,889  

หนีส้ินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,969 4,969  

หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 2,699 2,699  

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 89,459 89,338  
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 155,545 117,215  

หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 62,080 62,080  

ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ 62,080 62,080 P 
ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ - -  

ตราสารหนีด้้อยสทิธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ 18,647 18,647  

ตราสารท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ 18,647 18,647  

ตราสารท่ีไมน่บัเป็นเงินกองทนุ - -  

อ่ืน ๆ - ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ 74,818 36,488  

ประมาณการหนีส้ิน 18,188 17,935  

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี - 14  
หนีส้ินอ่ืน 61,509 58,663  

รวมหนีสิ้น 3,195,111 3,153,634  
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ตารางท่ี 6 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที่เก่ียวข้องกับเงินกองทุน ประจ างวดมิถุนายน 2565 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ ก/ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ข/ 

การอ้างอิง 

ส่วนของเจ้าของ    

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 72,005 72,005  

หุ้นบริุมสิทธิ 28 28 A 

หุ้นสามญั 71,977 71,977 B 

 สว่นเกินมลูค่าหุ้น 20,834 20,834  

สว่นเกินมลูค่าหุ้นบริุมสิทธิ - -  

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 20,834 20,834 C 

สว่นต ่ากวา่ทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้น (660) -  

 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 13,672 13,578  
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 14,296 14,005  

นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ 13,734 13,734 F 

ไมน่บัเข้าเป็นเงินกองทนุ 562 271  

สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ 7,064 150  

สว่นเกินทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของตราสารทนุ 8,849 10,036 G 

สว่นเกินทนุท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของตราสารหนี ้ (1,785) (9,886) H 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงิน 67 29 I 

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี่ยง
ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด (สว่นท่ีมีประสิทธิผล) (566) (784) 

J 

องค์ประกอบอ่ืนๆ (7,189) 178  

ก าไรสะสม 249,536 248,926  

จดัสรรแล้ว 7,201 231,260  

ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201 7,201 D 

คงเหลือหลงัจากการจดัสรร - 224,059 E 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 242,335 17,666  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิยงัไมไ่ด้จดัสรร 242,335 19,684  

อ่ืน ๆ - (2,018) K 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 355,387 355,343  

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 14,548 2,710  
รวมส่วนของเจ้าของ 369,935 358,053  
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,565,046 3,511,687  

 

 
 
 
 

 
ก/ งบการเงินท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะหมายถึงงบการเงินแบบกลุม่ธุรกิจทางการเงินท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินประกอบด้วย 
บริษัทแม ่และบริษัทยอ่ย ทกุบริษัทภายใต้โครงสร้างกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

ข/ งบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน จดัท าภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินนีจ้ะไมร่วมถึงบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือประกนัชีวิต และบริษัทท่ีถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50  
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ตารางท่ี 6 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนบดแูลที่

รายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   
ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 72,005 A + B 

สว่นเกิน (ต ่ากว่า) มลูค่าหุ้น (สทุธิ) 20,834 C 

ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201 D 

เงินส ารองที่จดัสรรจากก าไรสทุธิ -  

ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 224,059 E 

รายการอื่นของสว่นของเจ้าของ 13,129  

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร  13,734 F 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 150  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารทนุ  10,036 G 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนี ้ (9,886) H 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ  29 I 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสีย่งส าหรับการป้องกนัความเสีย่ง 
ในกระแสเงินสด (สว่นท่ีมีประสทิธิผล) 

(784) 
J 

รายการอื่นของการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ -  
รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหกั 337,228  

รายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)   

ผลขาดทุนสทุธิ (2,018) K 

ค่าความนิยม (240) L 1/ 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (11,812) M 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี (3,491) N 2/ 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็น 
สว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุม่ธุรกจิทางการเงินอื่น  (151) 

 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้น 
เกินกว่าร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษัทนัน้ - 

 

รวมรายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (17,712)  

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 319,516  

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1)   

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนีส้ามญั และเจ้าหนีด้้อยสทิธิ 
ทกุประเภท ซึง่รวมถงึผู้ถือตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2  18,647 

O 

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคมุและบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 1,410 

 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกั 20,057  

รายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1)   

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่นหรือ 
กลุม่ธุรกิจทางการเงินอื่น - 

 

รวมรายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ -  

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 20,057  

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 339,573  
 

 

 

 

1/  สทุธิหลงัหกัหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
2/ สทุธิเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัผลการด าเนินงาน  
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ตารางท่ี 6 การกระทบยอดของเงินกองทุนตามงบการเงินรวมภายใต้เกณฑ์ก ากับรวมกลุ่ม (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนบดแูลที่

รายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิ 

แหล่งที่มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ 

เงนิกองทุนชัน้ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2    

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท้ี่มีสทิธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 62,080 P 

เงินส ารองส าหรับสนิทรัพย์จดัชัน้ปกติ (General provision) 23,520 Q 3/ 

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 ก่อนรายการหกั 85,600  

รวมรายการหกัเงนิกองทุนชัน้ที่ 2  -  

รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 (T2) 85,600  

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทัง้สิน้ (TC = T1+T2) 425,173  

3/ ร้อยละ 1.25 ของยอดสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต 

ตารางท่ี 7 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III ส าหรบัธนาคาร 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 30 มิถุนายน 2565 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 
เงินกองทุนชัน้ที่ 1 :   

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ   

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 324,668  - 

หกั รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ (15,028) - 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของสทุธิ 309,640   

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน   

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 18,647 - 
หกั  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินสทุธิ 18,647  

รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 1  328,287   

เงินกองทุนชัน้ที่ 2 :    

รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 85,272 (62,080) 

หกั  รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  

รวมเงินกองทุนชัน้ที่ 2  85,272   
รวมเงินกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 413,559   
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ตารางท่ี 7 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III ส าหรบั 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 30 มิถุนายน 2565 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 339,573  

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 319,516  

ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามญั) 71,977  

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูค่าหุ้น (สทุธิ) 20,834  

เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 28  

ทนุส ารองตามกฎหมาย 7,201  

เงินส ารองท่ีจดัสรรจากก าไรสทุธิ -  

ก าไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 224,059  

รายการอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 13,129  

การเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร  13,734  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 150  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารทนุ  10,036  
ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหนี ้ (9,886) - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ  29  - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี่ยงส าหรับ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash Flow Hedge Reserve)  (784) 

 

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมลูค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี่ยง
ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
(Hedge of Net Investment in Foreign Operation) - 

 

รายการอ่ืนของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ -  
รายการของบริษัทลกูท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ี

อ านาจควบคมุท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของของ
กลุม่ธุรกิจทางการเงิน - 

 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ  (17,712)  

ขาดทนุสทุธิ (2,018)  

ค่าความนิยม (240)  

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (11,812) - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (3,491)  

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของของสถาบนัการเงินอ่ืน
หรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอ่ืน  (151) 

 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของ
บริษัทท่ีกลุม่ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษัทนัน้ - 
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ตารางท่ี 7 มูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรอืทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III  

ส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 30 มิถุนายน 2565 

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต 

ตามหลักเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 20,057  

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสทิธิในหนีท่ี้มีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงิน เจ้าหนี ้
สามญั และเจ้าหนีด้้อยสิทธิทกุประเภท ซึง่รวมถึงผู้ ถือตราสารทางการเงินท่ี
นบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

18,647  

รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอกท่ี
สามารถนับเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

1,410  

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -  

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นตราสาร
ทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอ่ืน  - 

 

เงินกองทุนชัน้ที่ 2  85,600  

เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้มีสิทธิด้อยกวา่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนีส้ามญั 62,080 (62,080) 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จดัชัน้ปกติ 23,520  
รายการของบริษัทลกูเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุและบคุคลภายนอก

ท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 ของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน - 
 

รายการหกัจากเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 -  

เงินกองทุนทัง้สิน้ตามกฎหมาย 425,173  
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