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การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel III 
ขอมูลรายครึ่งป ณ 30 มิถุนายน 2556 

1. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จํากดั (มหาชน) ("ธนาคาร") ดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดํารงเงนิกองทุน

สาํหรบัธนาคารพาณิชย ์ตามหลกัเกณฑ ์Basel III หลกัการที� 3 โดยขอ้มูลที�เปิดเผยครอบคลุมเฉพาะธนาคารพาณิชย ์

ไม่รวมบรษิัทย่อยของธนาคาร และการเปิดเผยขอ้มูลธนาคารเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส. 

4/2556 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลการดํารงเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชย ์ซึ�งได้อ้างองิหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแล

เงนิกองทุนสาํหรบัธนาคารพาณิชยต์ามหลกัเกณฑ ์Basel III 

2. หลักเกณฑ Basel III 

 จากวกิฤตการเงนิโลกและปญัหาของสถาบนัการเงนิที�เกดิขึEนในหลายประเทศในช่วงปี 2550-2551 ที�ผ่านมา 

ประกอบกบัสถาบนัการเงนิมกีารดําเนินธุรกจิที�มคีวามซบัซอ้นมากขึEน ชีEใหเ้หน็ถงึความจําเป็นในการทบทวนแนวคดิ

การกํากบัดูแลระบบการเงนิ ซึ�งส่วนหนึ�งคอืการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารดํารงเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III 

เพื�อใหส้ถาบนัการเงนิมเีงนิกองทุนที�มคีุณภาพดขีึEน และปรมิาณสงูขึEน สามารถรองรบัความเสยีหายที�อาจเกดิขึEนทั Eงใน

ภาวะปกต ิและภาวะวกิฤตได ้

ภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III ที�มผีลบงัคบัใชใ้นระดบัเฉพาะธนาคารเมื�อวนัที� 1 มกราคม 2556 นั Eน ไดม้กีาร

ปรบัปรุงแนวทางการดาํรงเงนิกองทุนทั Eงในเชงิคุณภาพและปรมิาณ เพื�อใหธ้นาคารพาณิชยม์คีวามมั �นคงและแขง็แกร่ง

มากขึEน กล่าวคือ ในเชิงคุณภาพกําหนดให้องค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นเงินกองทุนที�มี

คุณภาพดทีี�สุดเป็นหลกั คอื เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) ซึ�ง

ประกอบดว้ย หุน้สามญั และกาํไรสะสม เป็นหลกั เพื�อใหเ้งนิกองทุนที�แทจ้รงิที�ตอ้งใชร้องรบัความเสยีหายที�อาจเกดิขึEน 

มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นในปริมาณที�มากเพียงพอและเป็นองค์ประกอบหลกัของเงินกองทุนโดยรวม รวมถึงยงัได้

ปรบัปรุงคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิที�สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณิชยใ์หม้ลีกัษณะคลา้ยทุนมาก

ขึEน สาํหรบัในสว่นของเชงิปรมิาณนั Eน กาํหนดใหเ้พิ�มอตัราสว่นเงนิกองทุนชั Eนที� 1 จากเดมิกําหนดไวต้้องไม่ตํ�ากว่ารอ้ย

ละ 4.25 เปลี�ยนเป็นไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 6.00 แทน และไดเ้พิ�มเตมิอตัราส่วนเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของไว้

ต้องไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 4.50 โดยได้คงอตัราส่วนเงนิกองทุนทั EงสิEนไว้ที�ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 8.50 นอกจากนีE ได้ปรบัปรุง

วธิกีารคาํนวณสนิทรพัยเ์สี�ยงดา้นเครดติของธุรกรรมที�มคีวามซบัซอ้นใหส้ามารถสะทอ้นความเสี�ยงไดด้ยีิ�งขึEนดว้ย 

3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงินกองทุน 

ธนาคารมนีโยบายการดํารงเงนิกองทุนที�เพยีงพอรองรบัความเสี�ยงด้านต่างๆ ที�เผชญิ รวมถงึการขยายตวั

ทางธุรกจิในอนาคต โดยเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขั Eนตํ�าที�ต้องดํารงไดถู้กกําหนดเอาไวแ้ลว้

ในขอ้ความความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้(Risk Appetite Statement) ของธนาคาร ที�ได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
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ธนาคาร ทั EงนีE เป้าหมายการดํารงเงินกองทุนและระดบัเงนิกองทุนขั Eนตํ�าดงักล่าว จะต้องไม่ตํ�ากว่าข้อกําหนดของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งกําหนดไว้ที�ร้อยละ 8.50 เสมอ ซึ�งระดับเงินกองทุนขั Eนตํ�า และเป้าหมายการดํารง

เงนิกองทุนที�ธนาคารกาํหนดขึEน ไดส้ะทอ้นถงึวตัถุประสงคห์ลกัต่างๆ ดงันีE  

� มกีารดาํรงเงนิกองทุนสงูกว่าเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขั Eนตํ�าที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในอตัรา

ร้อยละ 8.50 ของสินทรัพย์เสี�ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนขั Eนตํ�า เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�มี

นยัสาํคญัอื�นซึ�งไม่รวมอยู่ในเกณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขั Eนตํ�าภายใตเ้กณฑก์ารดาํรงเงนิกองทุนขั Eนตํ�า 

� ดํารงเงนิกองทุนให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และระดบัของความ

เบี�ยงเบนจากความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) ซึ�งกาํหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร 

� คํานึงถึงระดบัเงนิกองทุนภายใต้ภาวะวกิฤต และต้องมแีผนรองรบัการรกัษาระดบัเงนิกองทุนภายใต้

ภาวะวกิฤต ไม่ใหต้ํ�าไปกว่าเกณฑท์ี�กาํหนด 

� ดํารงเงนิกองทุนใหเ้พยีงพอกบัความเสี�ยงที�มนีัยสาํคญัตามเกณฑ์การกํากบัดูแลโดยทางการที�ธนาคาร

เผชญิอยู ่

� คาํนึงถงึผลกระทบที�มต่ีอผูถ้อืหุน้ในการดาํรงเงนิกองทุน 

3.2 โครงสรางเงินกองทุน 

เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ของธนาคารประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 สว่น คอื ทุนชําระแลว้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 

และกําไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร ในขณะที�เงนิกองทุนชั Eนที� 2 ของธนาคารจะประกอบดว้ยเงนิสาํรองสาํหรบั

สนิทรพัยจ์ดัชั Eนปกติเป็นสาํคญั ทั EงนีE เงนิกองทุนของธนาคารมคีวามแขง็แกร่ง มอีงคป์ระกอบหลกัเป็นหุน้สามญัและ

กําไรสะสม หรอืที�เรยีกว่า Common Equity Tier 1 (CET1) ซึ�งถอืเป็นเงนิกองทุนที�มคีุณภาพสงูสุด สามารถรองรบั

ความเสี�ยงและผลขาดทุนไดด้ทีี�สุด โดยเงนิกองทุนของธนาคารมสีดัส่วนของ CET1 เป็นสดัส่วนที�สูงถึงร้อยละ 95.2 

ของเงนิกองทุนทั EงสิEน ซึ�งแสดงใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งทางดา้นเงนิกองทุนของธนาคารภายใต้หลกัเกณฑ ์Basel III 

รวมถงึรองรบัความเสี�ยงดา้นอื�นๆ และการขยายตวัทางธุรกจิของธนาคาร  

 

ตารางที� 1  เงนิกองทุน หน่วย : ลา้นบาท
30 มิถนุายน 2556

 เงินกองทุนชั �นที� 1 25,906.72
 เงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของ (Common Equity Tier 1) 25,906.72

ทุนชําระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซืEอคนื 8,349.10
ส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) มลูค่าหุน้สามญั (สุทธ)ิ 9,128.06
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 829.82
เงนิสาํรองที�ไดจ้ดัสรรจากกําไรสทุธิ 0.38
กาํไรสทุธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 11,340.47
รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของ 3,741.10

เงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) -                           
เงินกองทุนชั �นที� 2 1,303.89

เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั Eนปกติ 1,303.89
เงินกองทุนทั �งสิ�นตามกฎหมาย 27,210.61

รายการ
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 

ธนาคารไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) เป็นอย่างมาก เพื�อใหม้ั �นใจว่าธนาคารจะมกีลยุทธใ์นการรกัษาระดบัเงนิกองทุนใหส้งู

กว่าเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุนที�กําหนดไว้ พรอ้มทั Eงมวีธิกีารหรอืเครื�องมอืที�จะช่วยเสรมิสรา้งและประเมนิความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนอย่างเหมาะสม ซึ�งเพยีงพอที�จะรองรบัความเสี�ยงต่างๆ จากการดาํเนินธุรกจิของธนาคารทั Eงใน

ภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต 

กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน

องคก์ร เพื�อใหเ้กดิความสอดคลอ้งระหว่างผลการดําเนินงานของธนาคาร กบัเป้าหมาย กลยุทธ ์แผนธุรกจิ และความ

เสี�ยงที�ยอมรบัได้ตามที�คณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ โดยมกีารกําหนดเป้าหมายการดํารงเงนิกองทุน และมกีาร

ทบทวนเป้าหมายการดาํรงเงนิกองทุนดงักล่าวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั Eง หรอืทนัททีี�มกีารเปลี�ยนแปลง

ที�มผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อระดบัเงนิกองทุน 

สาํหรบัการดํารงเงนิกองทุนตามเกณฑ ์Basel III หลกัการที� 1 ธนาคารไดม้กีารดํารงเงนิกองทุนโดยใชว้ธิ ี

Standardised Approach (SA) สาํหรบัความเสี�ยงดา้นเครดติ และวธิ ีBasic Indicator Approach (BIA) สาํหรบัความ

เสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร ในขณะที�ธนาคารไม่ต้องดํารงเงนิกองทุนสาํหรบัความเสี�ยงดา้นตลาดที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราดอกเบีEย ราคาตราสารทุน อตัราแลกเปลี�ยน และราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ อนัเนื�องมาจากปรมิาณธุรกรรมใน

บญัชเีพื�อการคา้ของธนาคาร ยงัอยู่ในระดบัที�ยงัไม่ถงึระดบัที�มนียัสาํคญัตามเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2556 ธนาคารมอีตัราสว่นเงนิกองทุนทั EงสิEนต่อสนิทรพัยเ์สี�ยงเท่ากบั รอ้ยละ 13.45 โดย

มอีตัราสว่นเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง และอตัราส่วนเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ ต่อสนิทรพัย์

เสี�ยง  เท่ากบั รอ้ยละ 12.80  

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั EงสิEนต่อสินทรัพย์เสี�ยงสูงกว่าร้อยละ 8.50 อัตราส่วน

เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง สงูกว่ารอ้ยละ 6.00 และอตัราส่วนเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ

สนิทรพัยเ์สี�ยง สงูกว่ารอ้ยละ 4.50 ตามที�ต้องดํารงตามกฎเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดอยู่อย่างมาก ซึ�ง

เป็นการสะทอ้นถงึความแขง็แกร่งของเงนิกองทุนของธนาคาร  เพื�อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ รวมถงึเหตุการณ์ที�

ไม่ไดค้าดหมายในอนาคต 
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ตารางที� 2  มลูค่าเงนิกองทุนขั Eนตํ�าที�ต้องดํารงสาํหรบัความเสี�ยงดา้นเครดติ แยกตามประเภทสนิทรพัย ์โดยวธิ ีSA หน่วย : ลา้นบาท

เงินกองทุนขั �นตํ�าสาํหรบัความเสี�ยงด้านเครดิตแยกตามประเภทของสินทรพัย ์โดยวิธี SA 30 มิถนุายน 2556

ลูกหนี�ที�ไมด้่อยคณุภาพ 15,513.54

-                      

809.58

4,574.33

ลกูหนีEรายย่อย 8,261.28
สนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 9.54
สนิทรพัยอ์ื�น 1,858.81

ลูกหนี�ด้อยคณุภาพ 289.19
First-to-default Credit derivatives และ Securitisation -                           
รวมมูลคา่เงินกองทุนขั �นตํ�าที�ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี�ยงด้านเครดิตทั �งหมดที�คาํนวณด้วยวิธี SA 15,802.73

ลกูหนีEธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�
ใชนํ้Eาหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลกูหนีEธุรกจิเอกชน

ลกูหนีEภาครฐับาล ธนาคารกลาง ธนาคารเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ที�ใชนํ้Eาหนักความ
เสี�ยงเหมอืนกบัลูกหนีEภาครฐับาล
ลกูหนีEสถาบนัการเงนิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น องคก์รของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs)
 ที�ใชนํ้Eาหนกัความเสี�ยงเหมอืนกบัลกูหนีEสถาบนัการเงนิ และบรษิทัหลกัทรพัย์

ตารางที� 3 เงนิกองทุนขั Eนตํ�าที�ตอ้งดาํรงสาํหรบัความเสี�ยงดา้นปฏบิตักิาร หน่วย : ลา้นบาท
30 มิถนุายน 2556

     คาํนวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 1,394.33
รวมมูลคา่เงินกองทุนขั �นตํ�าที�ต้องดาํรงสาํหรบัความเสี�ยงด้านปฏิบติัการ 1,394.33

เงินกองทุนขั �นตํ�าสาํหรบัความเสี�ยงด้านปฏิบติัการ

ตารางที� 4 อตัราส่วนการดาํรงเงนิกองทุน หน่วย : รอ้ยละ

เงนิกองทุนทั EงสิEน ต่อ สนิทรพัยเ์สี�ยง

เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ต่อ สนิทรพัยเ์สี�ยง

เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของ ต่อ สนิทรพัยเ์สี�ยง

12.80

12.80

8.50

6.00

4.50

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของ
ธนาคาร

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนขั �นตํ�าตาม
เกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

13.45

30 มิถนุายน 2556

อตัราส่วน
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การเปดเผยขอมูลเงินกองทุนเพ่ิมเติมภายใตหลักเกณฑ Basel III 

 

ตารางที� 5 ขอ้มูลคุณสมบตัทิี�สาํคญัของตราสารทางการเงนิที�นบัเป็นเงนิกองทุน

หวัข้อ เงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ (CET 1)

ผูอ้อกตราสารทางการเงนิ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)
รุ่นหรอืหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงนิ -
การนบัตราสารทางการเงนิเขา้เป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย

     ประเภทของตราสารทางการเงนิ (เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของ / เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงนิ / เงนิกองทุนชั Eนที� 2) เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของ
     มคุีณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรอืไม่ มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ ์Basel III
     กรณีที�มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบตัดิงักล่าว -
     ตอ้งทยอยลดนบัหรอืนับไดเ้ตม็จาํนวน นับไดเ้ตม็จาํนวน
     จดัอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย ์/ ระดบักลุ่ม / ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย ์ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์
จาํนวนที�สามารถนบัเป็นเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ (หน่วย : ลา้นบาท) 17,477.16
มลูค่าที�ตราไวข้องตราสารทางการเงนิ (Par value) (หน่วย : บาท) 10.00
การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี สว่นของเจา้ของ
วนัที�ออกตราสารทางการเงนิ (Original date) 3 ตุลาคม 2548*

ตราสารทางการเงนิที�ไม่มกีารกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนืหรอืมกีารกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนื ไม่มกีารกําหนดระยะเวลาการชําระคนื
     วนัครบกําหนด (Original maturity date) ไม่มรีะบุวนัครบกําหนดระยะเวลาการชําระคนื
ผูอ้อกตราสารทางการเงนิสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงนิก่อนไดร้บัการอนุมตัจิากผูก้าํกบัดแูลหรอืไม่ ไม่มสีทิธใินการไถ่ถอน
     วนัที�มสีทิธไิถ่ถอน วนัที�มภีาระผูกพนัในการไถ่ถอนและจาํนวนเงนิในการไถ่ถอน -
     วนัที�มสีทิธไิถ่ถอนในภายหลงั (ถ้าม)ี -
ดอกเบี#ยและผลตอบแทนอื &นใด

     ผลตอบแทน / เงนิปนัผลแบบคงที�หรอืลอยตวั อตัราลอยตวั
     อตัราผลตอบแทนและดชันีอื�นที�เกี�ยวขอ้ง -
     ม ีdividend stopper หรอืไม่ ไม่ม ีdividend stopper
     ธนาคารพาณิชยม์อีาํนาจเตม็ที�ในการยกเลกิการจ่ายดอกเบีEยหรอืผลตอบแทนอื�นใดไดเ้องทั Eงหมด หรอืบางสว่น หรอืตามคําสั �งที�ไดร้บั ต้องปฏบิตัติามคําสั �งที�ไดร้บั
     มเีงื�อนไขที�เป็นแรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนกาํหนดหรอืไม่ เช่น มเีงื�อนไขในการกาํหนดอตัราผลตอบแทนใหส้งูขึEนในลกัษณะขั Eนบนัได
 (step up)

ไม่มเีงื�อนไขที�เป็นแรงจงูใจ
     ไม่สะสมผลตอบแทน หรอืสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได ้หรอืไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้
     กรณีที�สามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเงื�อนไขในการแปลงสภาพที�ธนาคารพาณิชยน์ั Eนกาํหนดไว ้(Conversion trigger) -
     กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั Eงจาํนวนหรอืบางส่วน -
     กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) -
     กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทางการเงนิที�มกีารแปลงสภาพไป -
     กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงนิที�มกีารแปลงสภาพไป -
คุณสมบตัใินการลดมูลค่า ไม่มคุีณสมบตัใินการลดมูลค่า
     กรณีมกีารลดมูลค่า ใหร้ะบุการลดมูลค่าที�ธนาคารพาณิชยนั์ Eนกําหนดไว้ -
     กรณีมกีารลดมูลค่า เป็นการลดมลูค่าทั Eงจํานวนหรอืบางสว่น -
     กรณีมกีารลดมูลค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรอืชั �วคราว -
          หากเป็นการลดมลูค่าชั �วคราว ใหอ้ธบิายกระบวนการในการลดดงักล่าว -
สถานะของลําดบัการดอ้ยสทิธิ qในกรณีที�มกีารชําระบญัช ี(ใหร้ะบุประเภทของตราสารทางการเงนิที�ดอ้ยสทิธกิว่า) ไดร้บัชําระเงนิเป็นลาํดบัสดุทา้ย

หมายเหตุ: * วนัที &เริ &มดาํเนินธุรกจิธนาคารพาณิชย์
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ตารางที� 6 มลูค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนบัเขา้หรอืทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III หน่วย : ลา้นบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที�
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรอืหกั

เงินกองทุนในอนาคตตามหลกัเกณฑ์
 Basel III

เงินกองทุนชั �นที� 1 :

เงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

รายการที�สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของ 29,647.82 -
ปรบั รายการปรบัจากเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล -               -
หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของ 3,741.10 -
เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นส่วนของเจา้ของสุทธิ 25,906.72

เงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

รายการที�สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงนิ -               -
หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงนิ -               -
เงนิกองทุนชั Eนที� 1 ที�เป็นตราสารทางการเงนิสทุธิ -               

รวมเงินกองทุนชั �นที� 1 (CET1+ Additional tier 1) 25,906.72

เงินกองทุนชั �นที� 2 (Tier 2) :

รายการที�สามารถนับเป็นเงนิกองทุนชั Eนที� 2 1,303.89 -
หกั รายการหกัจากเงนิกองทุนชั Eนที� 2 -               -

รวมเงินกองทุนชั �นที� 2 1,303.89

รวมเงินกองทุนทั �งสิ�น (เงินกองทุนชั �นที� 1 และเงินกองทุนชั �นที� 2) 27,210.61

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจาํงวดมิถนุายน 2556


