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��=��  ก���������������ก������ � ��ก� �!�	��"���������#�$�%�&  
 
/0��#��������ก����� 
+��"��ก�ก$,&�� ������3"4 �����6*��� ��ก� �!���5 	�5��� ������#�$�%�&�����������>������6+���ก$,& Internal 
Rating Based Approach (IRB) ����ก��*������ ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� �����  (Common Equity Tier 1; CET1)  
� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� �� (Additional Tier 1)  3��� ��ก� �!�%�5���� 2 
��� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� 
�����  �"������V( �!�%����3���  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�"!�����*�����  � �����*������กก����ก>�	����W3	� 	��������'=5�"!��  
�!�	���� +��กX"��� � ��	���� ��	���กก��*�	!��� ก��*�	!���� �"�=�"�� �กก����	�� 3�����ก���=���� 	4���� ����� 
+����� ���. ก��"�� '(� ��)����	!���"�� �ก#���$����ก������3�����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� �4��������� 3��	�����#�&
*�4��+��+� ��)�+��  	��"���� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� ����5� ���ก������� �����*������กก����ก"!���!���	����%���
*�4	�	�� ���Y��� 3��� �����*������กก����ก+��	��3	� 	����>�"��5�����	��������ก�4����Z�ก� �� ���"��5	���W 3�����"��5����
	�����!ก����[� '(� ��)����	!���"�� #���$����ก��"�ก� ��ก� �!�3��� �%4� ก��V=�+��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 
1 *���ก����"�4� ������#�$�%�&ก�����\���������!�ก��� ก��� ��3���!�ก�	���	�!� ��)�+�� 
 
	��"���� ��ก� �!�%�5���� 2 ��5� "������V( +��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 2 � ��	���� 	��"���	�����#�&��%�5��ก+� 
3��� ��	���� 	4���ก�� "�ก�������ก��"�ก��ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 2 
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��	�� 3��� ��ก� �!�%�5���� 2 ��5�	4��>"W4���ก+��	��"��5����	����]����������������*����ก ���ก��ก��	4��"�ก�� � ��
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"�4�� : �������

30 �.	. 2556

1.  ����ก�����3�&��'(  1 16,606.84               

1.1  ����ก�����3�&��'(  1 �'( ��7�#8%�
���9��
�� (CET1) 16,606.84               

1.1.1  �!�%����3��� 8,191.71                 

1.1.2  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�"!�� (	!���) 1,120.74                 

1.1.3  � �����*������กก����ก>�	����W3	� 	��������'=5�"!��	���W -                          

1.1.4  �!�	���� +��กX"��� 984.00                    

1.1.5  � ��	���� ���*����	���กก��*�	!��� -                          

1.1.6  ก��*�	!���� �"�=�"�� �กก����	�� 6,804.32                 

1.1.7  ���ก���=���� 	4���� ����� -                          

1.1.8  ���ก������+4�  f -                          

1.1.9  ���ก��"�ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� ����� 493.94                    

1.1.9.1  ���ก��"�ก� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� �����  * 493.94                    

1.1.9.2  ���ก��"�ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� ��>�	4�����"�=� >�ก�$����� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� 

ก��� ���������*�4�#�� #�>"�"�ก�����+h������ -                          

1.2  ����ก�����3�&��'(  1 �'( ��7����#�����ก������  (Additional Tier I) 0.00                        

1.2.1  � �����*������กก����ก"!���!���	����%���*�4	�	�� ���Y��� 3��>�	����W3	� 	��������'=5�"!���!���	������ ก�4�� 0.00                        

1.2.2  � �����*������กก����ก+��	��3	� 	����>�"��5�����	��������ก�4����Z�ก� �� ���"��5	���W 3�����"��5����	�����!ก����[� -                          

'(� ���V( ���V=�+��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 2

1.2.3  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�+��	��+�� 1.2.1 3�� 1.2.2 ���*������กก����ก��"�4��+��	�����5 3�ก 0.00                        

1.2.4  ���ก��"�ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� �� -                          

1.2.4.1  ���ก��"�ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�+��	���� ก��� �� ** -                          

1.2.4.2  ���ก��"�ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 2 >�	4������"�=� >�ก�$����� ��ก� �!�%�5���� 2 �������*�4�#�� #�>"�"�ก�����+h������ -                          

2.  ����ก�����3�&��'(  2 8,104.83                 

2.1  � �����*������กก����ก"!���!���	����%���	�	�� ���Y��� 3��>�	����W3	� 	��������'=5�"!���!���	������ ก�4�� -                          

2.2  � �����*������กก����ก+��	��3	� 	����>�"��5�����	��������ก�4����Z�ก� ��3�����"��5	���W 7,518.70                 

2.3  	4���ก�� (+���ก�4�) ����4�+��	��+�� 2.1 3�� 2.2 ���������*����� -                          

2.4  � ��	���� 	��"���	�����#�&��%�5��ก+� 586.13                    

2.5  ���ก��"�ก�ก� ��ก� �!�%�5���� 2 *** -                          

3.  ����ก�������&�#�&���กG��	 24,711.67               

*  �%4� ������!�(	!���) �4��������� 	�����#�&*�4��+��+� 	�����#�&[�\�� ��*����ก��+����W%�

**  �%4� ก��'=5��=�+��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 1 �� ������#�$�%�&

***  �%4� ก��'=5��=�+��	���� ก��� ����������)�� ��ก� �!�%�5���� 2 �� ������#�$�%�&

������'( 1  ����ก�����
��I��0����#/ก�

��	ก��
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0%��J'	�J�
������ก��������ก��� Basel III 
+�����������3"4 �����6*��ก��"���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+���ก$,& Basel III '(� ������ ���>%�+�5 3+4+���i 2556 ��5� +�5 3+4
 �� $ 31 ������� 2552 ������*����������� � ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� +���ก$,&ก������ � ��ก� �!�+������ Internal Rating 
Based Approach (IRB) ��4� ��)��� ก��	��"��������	��� ���������+3��>%����� Standardised Approach (SA-OR) 	��"�������
�	��� �����l���+�ก�� '(� ก�������$� ��ก� �!���5�+���	��"��������	��� ���������+�� ���� IRB ��������������
��	����V
	�����>"��"h�V( �����	��� ���3���� 3���!$[�#�� 	�����#�&�� ������*����ก�4�>�ก�$��� ก������ � ��ก� �!���5�+���	��"���
�����	��� ���������+
������ SA ���>%��5��"��ก�����	��� � ���+���!$[�#�� 	�����#�&3+4������[�'(� �����������������ก�4� 
��
+��3���� �4�� �&���ก�������	��� +4� f ���+�� ����( V( *��3ก4 
�ก�	�����4����)�������ก��������%����"��5 (Probability of 
Default (PD)), �����	��"�������ก���(5���=����ก��������%����"��5 (Loss Given Default (LGD)) 3�� ���"��5 $ ��������ก��������%����
"��5 (Exposure at Default (EAD)) 

�����#�� #��� � ��ก� �!�+��กX"����� ��������	
ก�+���ก$,&�� ������3"4 �����6*���� ���4>���������3�h 3ก�4 3��
�#�� #�+4�ก������+��>�����+ 
��u���� ��ก� �!�+4�	�����#�&�	��� �� ��������=����������$+���ก$,&��  Basel III ��������  
IRB ���4��������� 13.32 $ 	�5� ����V!���� 2556 '(� �� � 	� ก�4���+����5�+������������ 8.50 ���ก��"��
��������3"4 �����6*�� 
>��$����� ��ก� �!�%�5���� 1 �� ���������4������������4��������� 8.95 
����+��	4��ก������ � ��ก� �!�%�5���� 1 �� ก�4���� � 	� 
ก�4���+����5�+������������ 6 

 

������'( 2  ��08�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$0%��#'(	������0���� K	ก����L�M�#�����J	� /�	%�I'  SA  

"�4�� : �������

30 �.	. 2556 31 I.0. 2555

��ก��'&�'( O8���	0��M�J 3,636.81                3,062.46                

107.61                   89.28                     

2,191.93                1,846.50                

3. ��ก"��5����4�� 1296.28 1085.76

4. 	���%=���#=��������4��6�� 41.00 40.92

5. 	�����#�&�=�� -                         -                         

��ก��'&���	0��M�J 12.84 13.44

�%��08�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$0%��#'(	������0������&����'(0���%�/�	%�I' SA 3,649.65                3,075.90                

����ก�����
�&��(��#�����$0%��#'(	������0���� K	ก����L�M�
��#�����J	� /�	%�I' SA  

1. ��ก"��5	V����ก��� �� � �&ก��ก��� 	4����� V��� � �&ก���� ��u 3����u��	�"ก� (PSEs) ���>%�

�5��"��ก�����	��� �"�=��ก����ก"��5	V����ก��� �� 3�����\��"��ก���#�&

2. ��ก"��5�!�ก���ก%� � �&ก��ก��� 	4����� V��� � �&ก���� ��u 3����u��	�"ก� (PSEs) ���>>%�

�5��"��ก�����	��� �"�=��ก����ก"��5�!�ก���ก%�
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������'( 3  ��08�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$0%��#'(	������0���� K	ก����L�M�#�����J	�  /�	%�I' IRB 

"�4�� : �������

30 �.	. 2556 31 I.0. 2555

��ก��'&�ก�� 10,258.63              9,339.26                

1. ��ก"��5	���%=���!�ก� 2,986.91                2,802.32                

2. ��ก"��5	���%=���%4�'=5� 6,975.56                6,204.09                

3. u�������ก������� ก��+��	���!� 40.78                     40.81                     

4. 	�����#�&�=�� 255.39                   292.05                   

��ก��'&������3���L��'& 530.28                   401.77                   

�%��08�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$0%��#'(	������0������&����'(0���%�/�	%�I' IRB 10,788.91              9,741.03                

����ก�����
�&��(��#�����$0%��#'(	������0���� K	ก����L�M�
��#�����J	� /�	%�I' IRB 

 
 
 
 

������'( 4  ����ก�����
�&��(���'(���������#�����$R��L�'(�ก'(	%
���ก�$���#����� /�	%�I' IRB

"�4�� : �������

30 �.	. 2556 31 I.0. 2555

      u�������ก������� +��	���!����*�����ก���ก����ก������ � ��ก� �!�
������ IRB 40.78 40.81

�%��08�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$R��L�'( �ก'(	%
���ก�$���#����� /�	%�I' IRB 40.78 40.81

����ก�����#�����$R��L�'( �ก'(	%
���ก�$���#����� /�	%�I' IRB 

 
 
 
������'( 5  ����ก�����
�&��(���'(���������#�����$0%��#'(	������S�$���ก��

30 �.	. 2556 31 I.0. 2555

�����$
������ Standardized Approach 1,332.96             1,235.22             

�%��08�����ก�����
�&��(���'(���������#�����$0%��#'(	������S�$���ก�� 1,332.96             1,235.22             

����ก�����
�&��(��#�����$0%��#'(	������S�$���ก��

 
 
 

������'( 6  �����#8%�����ก�������&�#�&��8�#�����J	��#'(	�  �����#8%�����ก�����3�&��'( 1 �8�#�����J	��#'(	�
 K�L�����#8%�����ก�����3�&��'( 1 �'(��7�#8%�
���9��
���8�#�����J	��#'(	�

"�4��: %

30 �.	. 2556 31 I.0. 2555 *

1.  ����ก�������&�#�&� �8� #�����J	��#'(	� 13.32% 12.79%

2.  � ��ก� �!�%�5���� 1 +4� 	�����#�&�	��� 8.95% 8.51%

3.  � ��ก� �!�%�5���� 1 �����)�	4���� �����  +4� 	�����#�&�	��� 8.95%

* ��+��	4�� $ 31 �.�. 2555 �� � ��)�*�+�� Basel II

�����#8%�
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หมวด ง  การเป�ดเผยข�อมูลเงินกองทุนเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ� BCBS (Composition of capital disclosure requirements) เอกสารแนบ 1

หัวข�อ 1  ข�อมูลคุณสมบัติที่สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป;นเงินกองทุน

1 ผู�ออกตราสารทางการเงิน

2 รุ�นหรือหมายเลขของผู�ออกตราสารทางการเงิน TISCO192A TISCO195A TISCO205A TISCO20DA TISCO223A TISCO22DA

การนับตราสารทางการเงินเข�าเป�นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ�ธนาคารแห�งประเทศไทย

3      ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นส�วนของเจ�าของ / เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นตราสารทาง

การเงิน / เงินกองทุนชั้นที่ 2)

เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เงินกองทุนชั้นที่ 2

4      มีคุณสมบัติเป$นไปตามหลักเกณฑ. Basel III หรือไม� ไม�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ. Basel III ไม�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ. Basel III ไม�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ. Basel III ไม�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ. Basel III มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ. Basel III ไม�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ. Basel III

5      กรณีที่มีคุณสมบัติไม�เป$นไปตามหลักเกณฑ. Basel III ให�ระบุคุณสมบัติดังกล�าว มี step up แต�ได�รับการยกเว�นตาม

ประกาศ ธปท.

มี step up แต�ได�รับการยกเว�นตาม

ประกาศ ธปท.

ไม�มี loss absorption at the 

point of non-viability แต�ได�รับ

การยกเว�นตามประกาศ ธปท.

ไม�มี loss absorption at the 

point of non-viability แต�ได�รับ

การยกเว�นตามประกาศ ธปท.

- ไม�มี loss absorption at the 

point of non-viability แต�ได�รับ

การยกเว�นตามประกาศ ธปท.

6      ต�องทยอยลดนับหรือนับได�เต็มจํานวน ทยอยลดนับ ทยอยลดนับ ทยอยลดนับ ทยอยลดนับ นับได�เต็มจํานวน ทยอยลดนับ

7      จัดอยู�ในระดับธนาคารพาณิชย. / ระดับกลุ�ม / ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย. ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย. ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย. ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย. ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย. ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย. ระดับกลุ�มและระดับธนาคารพาณิชย.

8 จํานวนที่สามารถนับเป$นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ.ของทางการ (หน�วย : ล�านบาท) 1,800 ล�านบาท 1,800 ล�านบาท 900 ล�านบาท 900 ล�านบาท 1,000 ล�านบาท 1,118.70 ล�านบาท

9 มูลค�าที่ตราไว�ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน�วย : บาท) 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี หนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัด

จําหน�าย

หนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัด

จําหน�าย

หนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัด

จําหน�าย

หนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัด

จําหน�าย

หนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัด

จําหน�าย

หนี้สินที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัด

จําหน�าย

11 วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date) 17 ก.พ. 52 25 พ.ค. 52 17 พ.ค. 53 13 ธ.ค. 53 9 มี.ค. 55 19 ธ.ค. 55

12 ตราสารทางการเงินที่ไม�มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรือมีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

13      วันครบกําหนด (Original maturity date) 17 ก.พ. 62 25 พ.ค. 62 17 พ.ค. 63 13 ธ.ค. 63 9 มี.ค. 65 19 ธ.ค. 65

14 ผู�ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ�ถอนตราสารทางการเงินก�อนได�รับการอนุมัติจากผู�กํากับดูแลหรือไม� การไถ�ถอนก�อนกําหนดต�องได�รับความ

เห็นชอบจาก ธปท.

การไถ�ถอนก�อนกําหนดต�องได�รับความ

เห็นชอบจาก ธปท.

การไถ�ถอนก�อนกําหนดต�องได�รับความ

เห็นชอบจาก ธปท.

การไถ�ถอนก�อนกําหนดต�องได�รับความ

เห็นชอบจาก ธปท.

การไถ�ถอนก�อนกําหนดต�องได�รับความ

เห็นชอบจาก ธปท.

การไถ�ถอนก�อนกําหนดต�องได�รับความ

เห็นชอบจาก ธปท.

ตารางการเป�ดเผยข�อมูลคุณสมบัติที่สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป;นเงินกองทุน (Main features of regulatory capital instruments)

หัวข�อ รายละเอยีด

ธนาคารทิสโก� จํากัด (มหาชน)
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15      วันที่มีสิทธิไถ�ถอน วันที่มีภาระผูกพนัในการไถ�ถอนและจํานวนเงินในการไถ�ถอน

16      วันที่มีสิทธิไถ�ถอนในภายหลัง (ถ�ามี)

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด

17      ผลตอบแทน / เงินปZนผลแบบคงที่หรือลอยตัว ผลตอบแทนแบบคงที่ ผลตอบแทนแบบคงที่ ผลตอบแทนแบบคงที่ ผลตอบแทนแบบคงที่ ผลตอบแทนแบบคงที่ ผลตอบแทนแบบคงที่

18      อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข�อง อัตราดอกเบี้ยคงที่ ป[ที่1-3 ร�อยละ 5.5

 ต�อป[ / ป[ที่4-7 ร�อยละ 6.0 ต�อป[ /ป[ที่

8-10 ร�อยละ 6.5 ต�อป[

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ป[ที่1-3 ร�อยละ 5.0

 ต�อป[ / ป[ที่4-7 ร�อยละ 5.5 ต�อป[ /ป[ที่

8-10 ร�อยละ 6.0 ต�อป[

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร�อยละ 5.0 ต�อป[ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร�อยละ 4.8 ต�อป[ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร�อยละ 4.85 ต�อป[ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร�อยละ 4.6 ต�อป[

19      มี dividend stopper หรือไม� ไม�มี dividend stopper ไม�มี dividend stopper ไม�มี dividend stopper ไม�มี dividend stopper ไม�มี dividend stopper ไม�มี dividend stopper

20      ธนาคารพาณิชย.มีอํานาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ�ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดได�เองทั้งหมด หรือบางส�วน หรือ

ตามคําสั่งที่ได�รับ

ต�องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได�รับ ต�องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได�รับ ต�องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได�รับ ต�องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได�รับ ต�องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได�รับ ต�องปฏิบัติตามคําสั่งที่ได�รับ

21      มีเงื่อนไขที่เป$นแรงจูงใจให�ธนาคารพาณิชย.ไถ�ถอนก�อนกําหนดหรือไม� เช�น มีเงื่อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทน

ให�สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)

มีเงื่อนไขในการกําหนดดอกเบี้ยให�

สูงขึ้นเป$นขั้นบันได

มีเงื่อนไขในการกําหนดดอกเบี้ยให�

สูงขึ้นเป$นขั้นบันได

ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี

22      ไม�สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม�สะสมผลตอบแทน ไม�สะสมผลตอบแทน ไม�สะสมผลตอบแทน ไม�สะสมผลตอบแทน ไม�สะสมผลตอบแทน ไม�สะสมผลตอบแทน

23 สามารถแปลงสภาพได� หรือไม�สามารถแปลงสภาพได� ไม�สามารถแปลงสภาพได� ไม�สามารถแปลงสภาพได� ไม�สามารถแปลงสภาพได� ไม�สามารถแปลงสภาพได� ไม�สามารถแปลงสภาพได� ไม�สามารถแปลงสภาพได�

24      กรณีที่สามารถแปลงสภาพได� ให�ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิชย.นั้นกําหนดไว� (Conversion trigger) - - - - - -

25      กรณีสามารถแปลงสภาพได� เป$นการแปลงสภาพทั้งจํานวนหรือบางส�วน - - - - - -

26      กรณีสามารถแปลงสภาพได� ให�ระบุอัตราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - - - - - -

27      กรณีสามารถแปลงสภาพได� ให�ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป - - - - - -

28      กรณีสามารถแปลงสภาพได� ให�ระบุผู�ออกตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป - - - - - -

29 คุณสมบัติในการลดมูลค�า ไม�มีคุณสมบัติในการลดมูลค�า ไม�มีคุณสมบัติในการลดมูลค�า ไม�มีคุณสมบัติในการลดมูลค�า ไม�มีคุณสมบัติในการลดมูลค�า ไม�มีคุณสมบัติในการลดมูลค�า ไม�มีคุณสมบัติในการลดมูลค�า

30      กรณีมีการลดมูลค�า ให�ระบุการลดมูลค�าที่ธนาคารพาณิชย.นั้นกําหนดไว� - - - - - -

31      กรณีมีการลดมูลค�า เป$นการลดมูลค�าทั้งจํานวนหรือบางส�วน - - - - - -

32      กรณีมีการลดมูลค�า เป$นการลดมูลค�าถาวรหรือชั่วคราว - - - - - -

33           หากเป$นการลดมูลค�าชั่วคราว ให�อธิบายกระบวนการในการลดดังกล�าว - - - - - -

34 สถานะของลําดับการด�อยสิทธิ์ในกรณีที่มีการชําระบัญชี (ให�ระบุประเภทของตราสารทางการเงินที่ด�อยสิทธิกว�า) ตราสารที่มีลักษณะคล�ายทุน /หุ�น

บุริมสิทธิ /หุ�นสามัญ

ตราสารที่มีลักษณะคล�ายทุน /หุ�น

บุริมสิทธิ /หุ�นสามัญ

ตราสารที่มีลักษณะคล�ายทุน /หุ�น

บุริมสิทธิ /หุ�นสามัญ

ตราสารที่มีลักษณะคล�ายทุน /หุ�น

บุริมสิทธิ /หุ�นสามัญ

ตราสารที่มีลักษณะคล�ายทุน /หุ�น

บุริมสิทธิ /หุ�นสามัญ

ตราสารที่มีลักษณะคล�ายทุน /หุ�น

บุริมสิทธิ /หุ�นสามัญ

(1)ก�อนวันครบรอบ 5 ป[ นับแต�วันที่ออกหุ�นกู� หากธปท.แจ�งว�าหุ�นกู�นี้ไม�สามารถนับเป$นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได�ต�อไป หรือใช�นับรวมเป$นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได�ต่ํา

กว�าร�อยละ 50 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ 

(2)ณ วันครบรอบ 5 ป[ นับแต�วันที่ออกหุ�นกู� หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ป[ หรือ 

(3)ผู�ออกหุ�นกู� แสดงได�ว�าดอกเบี้ยของหุ�นกู�ไม�สามารถนํามาหักเป$นค�าใช�จ�ายเพือ่ประโยชน.ทางภาษีของผู�ออกหุ�นกู�ได� หรือ

(4)ผู�ออกหุ�นกู�สามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เท�ากันหรือดีกว�า หรือผู�ออกหุ�นกู�มีเงินกองทุนชั้นที่1 เกินกว�าอัตราขั้นต่ํา หรือ

(5)เป$นกรณีหรือเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนดเพิม่เติมในภายหลัง

(1)หลังวันครบรอบ 5 ป[ นับแต�วันที่

ออกหุ�นกู� หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ย

ใด ๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ป[ หรือ

(2)ผู�ออกหุ�นกู� แสดงได�ว�าดอกเบี้ยของ

หุ�นกู�ไม�สามารถนํามาหักเป$นค�าใช�จ�าย

เพือ่ประโยชน.ทางภาษีของผู�ออกหุ�นกู�

ได� หรือ

(3)ถ�าผู�ออกหุ�นกู�สามารถจัดหาเงินทุน

ในจํานวนที่เท�ากันหรือดีกว�า หรือผู�

ออกหุ�นกู�มีเงินกองทุนชั้นที่1 เกินกว�า

อัตราขั้นต่ํา หรือ

(4) เป$นกรณีหรือเงื่อนไขที่ ธปท.

กําหนดเพิม่เติมในภายหลัง

(1)หลังวันครบรอบ 5 ป[ นับแต�วันที่

ออกหุ�นกู� หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ย

ใด ๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ป[ หากผู�

ออกหุ�นกู�สามารถจัดหาเงินทุนใน

จํานวนที่เท�ากันหรือดีกว�า หรือผู�ออก

หุ�นกู�มีเงินกองทุนชั้นที่1 เกินกว�าอัตรา

ขั้นต่ํา หรือ

(2)ผู�ออกหุ�นกู� แสดงได�ว�าดอกเบี้ยของ

หุ�นกู�ไม�สามารถนํามาหักเป$นค�าใช�จ�าย

เพือ่ประโยชน.ทางภาษีของผู�ออกหุ�นกู�

ได� หรือ

(3)เป$นกรณีหรือเงื่อนไขที่ ธปท.

กําหนดเพิม่เติมในภายหลัง

หัวข�อ รายละเอียด
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เอกสารแนบ 2

หนSวย : ล�านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการที่จะต�องมีการทยอยนับ

เข�าหรือทยอยหักเงินกองทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ. 

Basel III

เงินกองทุนชั้นที่ 1 :

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นส�วนของเจ�าของ (CET1)

1.1 รายการที่สามารถนับเป$นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นส�วนของเจ�าของ 17,100.77

1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นส�วนของเจ�าของตามหลักเกณฑ.การกํากับดูแล 0.00

1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นส�วนของเจ�าของ 493.94

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นส�วนของเจ�าของสุทธิ 16,606.84

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)

1.4 รายการที่สามารถนับเป$นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นตราสารทางการเงิน 0.00

1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นตราสารทางการเงิน 0.00

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป$นตราสารทางการเงินสุทธิ 0.00

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1+ Additional tier 1) 16,606.84

เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :

1.6 รายการที่สามารถนับเป$นเงินกองทุนชั้นที่ 2 8,104.83 -6,518.70

1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 0.00

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 8,104.83

รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิชย�จดทะเบียนในประเทศ 24,711.67

หัวข�อ 2 การเป�ดเผยมูลคSาของเงินกองทุนในชSวงการทยอยนับเข�าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ� Basel III (Transitional period) 

มูลคSาของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิ.ย. 2556

 
 
 
 
 
 


