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1. บทนํา 
 

กลุม่ธนชาตตระหนกัอยูเ่สมอวา่สถาบนัการเงินเป็นองค์กรสาํคญัตอ่ระบบการเงินและเศรษฐกิจ จึงต้องมีการกํากบัดแูล
ที/เหมาะสมเพื/อให้เกิดความมั/นคง นอกเหนือจากการดํารงเงินกองทนุขั Oนตํ/าเพื/อรองรับความเสี/ยงตามหลกัเกณฑ์ของ  Basel III 
หลกัการที/ 3 (Basel III - Pillar 3) แล้ว การใช้กลไกตลาด (Market Discipline) เป็นอีกปัจจยัหนึ/งที/ช่วยเสริมการกํากบัดแูลของ
ทางการ เพื/อความโปร่งใสในด้านข้อมลูการดํารงเงินกองทนุและข้อมลูความเสี/ยงของกลุม่ธนชาต กลุม่ธนชาตได้มีการเปิดเผย
ข้อมลูเชิงคณุภาพและข้อมลูเชิงปริมาณที/เกี/ยวข้องกบัการดํารงเงินกองทนุ อนัได้แก่ เงินกองทนุ ระดบัความเสี/ยง กระบวนการ
ประเมินความเสี/ยงและความเพียงพอของเงินกองทนุของกลุม่ธนชาต  เพื/อให้ผู้มีสว่นเกี/ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยง่าย
และได้รับข้อมลูที/ถกูต้องเหมาะสม 
 

2.  ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 
   

  ข้อมูลที/เปิดเผยในรายงานฉบบันี Oเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื/อง หลกัเกณฑ์การกํากับดูแล
เงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กําหนดให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี/ยวกับการดํารง
เงินกองทนุ  ณ วนัที/ 30 มิถนุายน 2560  ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนชาต  การเปิดเผยข้อมลูเกี/ยวกบั
การดํารงเงินกองทนุ  สาํหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน กลุม่ Full Consolidation ณ วนัที/ 30 มิถนุายน 2560 เปรียบเทียบกบัข้อมลู 
ณ วนัที/  31 ธนัวาคม 2559  ซึ/งเป็นไปตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                  _____________________________________________________บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทนุ  

 

2

โครงสร้างกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

 
 

3.  เงนิกองทุน  (Capital) 

3.1  โครงสร้างเงนิกองทุน (Capital   Structure) 
เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์  BASEL III ประกอบด้วย เงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของ (Common Equity Tier I : 

CET 1)  เงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทนุชั Oนที/ 2 (Tier 2)  
เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier I : CET 1) ประกอบด้วย  

• ทนุชําระแล้วของหุ้นสามญั 

• สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 

• ทนุสาํรองตามกฎหมาย 

• กําไรสทุธิคงเหลอืหลงัจากการจดัสรร 

• รายการอื/นของสว่นของเจ้าของ 

• สว่นได้เสยีที/ไมม่ีอํานาจควบคมุที/นบัเป็นเงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของ 

• รายการหกั ได้แก่ ผลขาดทนุสทุธิ คา่ความนิยม สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

 

ชื<อบริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัทในกลุ่ม ในระดับ
กลุ่ม  Full Consolidation

บริษัทที<ไม่ได้นํามาจัดทาํ 
 งบการเงนิรวม

บริษัทที<ไม่ได้นํามา
เปิดเผยข้อมูลเชิง

ปริมาณทั9งหมดของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ

ธุรกิจทางการเงนิ

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) บริษัทการลงทนุ (Holding Company) /

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ไทย /

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ/ง จํากดั ธุรกิจเชา่ซื Oอ /

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทีเอส จํากดั บริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ /

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย์ /

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั จดัการลงทนุ /

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ประกนัภยั / / /

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ประกนัชีวิต / / /

บริษัท ราชธานีลิสซิ/ง จํากดั (มหาชน) ธุรกิจเชา่ซื Oอและลิสซิ/ง /

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั บริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ /

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั บริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ /

บริษัท เนชั/นแนล ลีซซิ/ง จํากดั ธุรกิจลิสซิ/ง /

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จํากดั นายหน้าประกนัชีวิต/ประกนัวินาศภยั /

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั บริการ /

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากดั นายหน้าประกนัวินาศภยั /

บริษัท ธนชาต เทรนนิ/ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ให้บริการฝึกอบรม /

บริษัท รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จํากดั บริการ /

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จํากดั บริการ /
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เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional Tier 1) ประกอบด้วย 

• ทนุชําระแล้วของหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
เงนิกองทุนชั 9นที< 2 (Tier 2) ประกอบด้วย 

• ตราสารหนี Oด้อยสทิธิ  

• สาํรองสนิทรัพย์จดัชั Oนปกติ (นบัเป็นเงินกองทนุได้ไมเ่กิน 1.25% ของสนิทรัพย์เสี/ยงด้านเครดิตทั Oงสิ Oน) 
ณ วันที/ 30 มิถุนายน 2560  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินกองทุนทั Oงสิ Oน จํานวน 122,738 ล้านบาท มีอัตราส่วน 

การดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยงคิดเป็นร้อยละ 16.40 เกินกว่าเกณฑ์ขั Oนตํ/าที/  ธปท. กําหนดไว้ที/ ร้อยละ 9.75                                                                                                                             
ซึ/งนบัวา่มีสดัสว่นมากเพียงพอที/จะรองรับความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ Oน และการขยายธุรกิจในอนาคต 

ตารางที< 1  เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ                                                                                                                                                      

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 30 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 

เงนิกองทุนชั 9นที< 1  90,512 87,096 
เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)  90,512 87,096 
ทนุที/ออกและชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื Oอคืน 

 
10,665 10,665 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
 

2,066 2,066 
ทนุสํารองตามกฎหมาย 

 
1,278 1,278 

กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร  39,034 37,348 
รายการอื/นของสว่นของเจ้าของ  

 
2,218 1,918 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื/นสะสม 
 

1,442 1,142 
รายการอื/นของการเปลี/ยนแปลงที/เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ 

 
776 776 

รายการของบริษัทลกูที/ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที/ไมมี่อํานาจควบคมุ   
     ที/สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 55,573 53,746 
รายการหกัจากเงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของ*  (20,322) (19,925) 
เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นตราสารทางการเงนิ - - 

เงนิกองทุนชั 9นที< 2  32,226 33,132 
เงินที/ได้รับจากการออกตราสารหนี Oด้อยสิทธิของบริษัทยอ่ย 23,916 24,519 
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั Oนปกต ิ 8,310 8,613 

เงนิกองทุนทั 9งสิ 9นตามกฎหมาย  122,738 120,228 

* เชน่ ผลขาดทนุสทุธิ คา่ความนิยม สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

3.2  ความเพียงพอของเงนิกองทุน (Capital Adequacy)  

                บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการคํานวณเงินกองทนุเพื/อรองรับความเสี/ยงด้านตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ Basel III ดงันี O  

-   ความเสี/ยงด้านเครดิต ใช้วิธี Standardised Approach  

-   ความเสี/ยงด้านตลาดสาํหรับฐานะความเสี/ยงด้านตลาด ใช้วิธี Standardised Approach 

-   ความเสี/ยงด้านปฏิบตัิการ ใช้วิธี Basic Indicator Approach  
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นอกจากนี O บริษัทฯมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในอนาคต จากงบประมาณและแผนธุรกิจสําหรับ
ระยะเวลา 3 ปี  โดยค่าความเสี/ยงที/คํานวณได้จะใช้การกําหนดงบประมาณเงินกองทุนเพื/อรองรับความเสี/ยง (Risk Capital 
Budget) ซึ/งหน่วยงานนโยบายความเสี/ยงจะมีการจัดทํารายงานความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นประจําทุกเดือนเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี/ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื/อติดตามดูแลให้บริษัทฯมีเงินกองทุนหลงัจัดสรรความเสี/ยง
โดยรวม ในปริมาณที/เพียงพอที/จะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนที/วางไว้อยา่งมั/นคง 

ตารางที< 2  มูลค่าเงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดาํรงสาํหรับความเสี<ยงด้านเครดติ แยกตามประเภทสนิทรัพย์ โดยวิธี SA 
                                  หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั 9นตํ<าสาํหรับความเสี<ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA  30 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 

ลูกหนี 9ที<ไม่ด้อยคุณภาพ 
  

 
1. ลกูหนี Oภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื/อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) 

  
  

และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ/น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ที/ใช้นํ Oาหนกั 
  

  
ความเสี/ยงเหมือนกบัลกูหนี Oรัฐบาล 64 31 

 
2. ลกูหนี Oสถาบนัการเงิน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ/น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 

  
  

ที/ใช้นํ Oาหนกัความเสี/ยงหมือนกบัลกูหนี Oสถาบนัการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ 2,116 2,136 

 
3. ลกูหนี Oธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ/น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 

  
  

ที/ใช้นํ Oาหนกัความเสี/ยงหมือนกบัลกูหนี Oธุรกิจเอกชน 17,989 19,985 

 
4. ลกูหนี Oรายยอ่ย 23,889 23,734 

 
5. สินเชื/อที/อยูอ่าศยั 4,397 4,660 

 
6. สินทรัพย์อื/น 7,193 7,115 

ลูกหนี 9ด้อยคุณภาพ 839 883 
First-to-default credit derivatives และ Securitisation 17 24 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดํารงสาํหรับความเสี<ยงด้านเครดิตทั 9งหมดที<คาํนวณโดยวิธี SA 56,504 58,568 

 

 ตารางที< 3  เงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดาํรงสาํหรับความเสี<ยงด้านตลาด                                                                                                              

หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั 9นตํ<าสาํหรับความเสี<ยงด้านตลาด (ฐานะในบัญชีเพื<อการค้า) 30 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 

คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน 350 253 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดํารงสาํหรับความเสี<ยงด้านตลาด 350 253 

 

ตารางที< 4   เงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดาํรงสาํหรับความเสี<ยงด้านปฏิบัตกิาร                                                                                                                              
หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั 9นตํ<าสาํหรับความเสี<ยงด้านปฏิบัติการ 30 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 

คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 6,769 6,718 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดํารงสาํหรับความเสี<ยงด้านปฏิบัติการ 6,769 6,718 

 
 
 



 
                                  _____________________________________________________บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที< 5  อัตราส่วนเงนิกองทุนทั 9งสิ 9นต่อสนิทรัพย์เสี<ยง   และอัตราส่วนเงนิกองทุนชั 9นที< 1 ต่อสนิทรัพย์เสี<ยงของ 
               กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

                                                                                                                                                                                                       หน่วย : % 

อัตราส่วน  

30 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 

อัตราส่วน 
การดาํรง

เงนิกองทุน 
ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน 

อัตราส่วน 
การดาํรง

เงนิกองทุนขั 9นตํ<า
ตามเกณฑ์

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

อัตราส่วน 
การดาํรง

เงนิกองทุน 
ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน 

อัตราส่วน 
การดาํรง

เงนิกองทุนขั 9นตํ<า
ตามเกณฑ์

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

เงินกองทนุทั Oงสิ Oน ตอ่ สินทรัพย์เสี/ยง  16.40 9.75 15.59 9.125 

เงินกองทนุชั Oนที/ 1 ตอ่ สินทรัพย์เสี/ยง  12.09 7.25 11.30 6.625 

เงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของตอ่สินทรัพย์เสี/ยง  12.09 5.75 11.30 5.125 

 

3.3 ข้อมูลที<เกี<ยวข้องกับความเสี<ยงด้านตลาดโดยวิธีมาตรฐาน  
 

ตารางที< 6 มูลค่าเงนิกองทุนขั 9นตํ<าสาํหรับความเสี<ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน 

                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั 9นตํ<าสาํหรับความเสี<ยงด้านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน  30 มิ.ย. 2560 31 ธ.ค. 2559 

 ความเสี/ยงด้านอตัราดอกเบี Oย  295 198 
 ความเสี/ยงด้านราคาตราสารทนุ  2 4 
 ความเสี/ยงด้านอตัราแลกเปลี/ยน  53 51 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั 9นตํ<าที<ต้องดํารง 350 253 

 

 

 
 



 
                                  _____________________________________________________บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิ<มเตมิตามหลักเกณฑ์ BCBS 
 

4.1 ข้อมูลคุณสมบัตทิี<สาํคัญของตราสารทางการเงนิที<นับเป็นเงนิกองทุน  
ตารางที<  7  การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที<สาํคัญของตราสารทางการเงนิที<นับเป็นเงนิกองทุน (Main features of regulatory capital instruments)  
 

 
 

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน
  ธนาคารธนชาต จํากดั  

(มหาชน)

  ธนาคารธนชาต จํากดั  

(มหาชน)

 ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน)

 ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน)

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน  TBANK227A  TBANK22OA  TBANK24DA  TBANK25NA

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย

3
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชั 9นที; 1 ที;เป็นสว่นของเจ้าของ/                         

เงินกองทนุชั 9นที; 1 ที;เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทนุชั 9นที; 2)
 เงินกองทนุชั 9นที; 2  เงินกองทนุชั 9นที; 2  เงินกองทนุชั 9นที; 2  เงินกองทนุชั 9นที; 2

4 มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม่
   ไมม่ีคณุสมบตัิตาม  

หลกัเกณฑ์ Basel III

   ไมม่ีคณุสมบตัิตาม  

หลกัเกณฑ์ Basel III

   มีคณุสมบตัิตาม   

หลกัเกณฑ์ Basel III

   มีคณุสมบตัิตาม   

หลกัเกณฑ์ Basel III

5 กรณีที;มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลา่ว
    คณุสมบตัิของตราสาร    

ไม่สามารถรองรับผลขาดทนุได้

    คณุสมบตัิของตราสาร    

ไม่สามารถรองรับผลขาดทนุได้
 -  - 

6 ต้องทยอยลดนบัหรือนบัได้เต็มจํานวน  ทยอยลดนบัปีละ 10%  ทยอยลดนบัปีละ 10%  นบัได้เต็มจํานวน  นบัได้เต็มจํานวน

7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุม่ ระดบักลุม่ ระดบักลุม่ ระดบักลุม่

8 จํานวนที;สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ  8,497 ล้านบาท  4,018.50 ล้านบาท  13,000 ล้านบาท  7,000 ล้านบาท

9 มลูคา่ที;ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value)  1,000 บาท  1,000 บาท  1,000 บาท  1,000 บาท

10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี  รายการหนี 9สนิ  รายการหนี 9สิน  รายการหนี 9สนิ  รายการหนี 9สนิ

11 วนัที;ออกตราสารทางการเงิน (Original date)   20 กรกฎาคม 2555   19 ตลุาคม 2555   19 มิถนุายน 2557   11 พฤษภาคม 2558

12
ตราสารทางการเงินที;ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน หรือมีการกําหนดระยะเวลาการ

ชําระคืน
 มีกําหนดระยะเวลาชําระคืน  มีกําหนดระยะเวลาชําระคืน  มีกําหนดระยะเวลาชําระคืน  มีกําหนดระยะเวลาชําระคืน

หัวข้อ  รายละเอียด



 
                                  _____________________________________________________บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที<  7  การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที<สาํคัญของตราสารทางการเงนิที<นับเป็นเงนิกองทุน (Main features of regulatory capital instruments) (ต่อ) 
 

 

13 วนัครบกําหนด (Original maturity date)   20 กรกฎาคม 2565   19 ตลุาคม 2565   19 ธันวาคม 2567   11 พฤศจิกายน 2568

14
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนมุตัิจากผู้ กํากบั

ดแูลหรือไม่

 ไม่มีสทิธิในการไถ่ถอนก่อน

ได้รับอนมุตัิจากผู้ กํากบัดแูล

 ไมม่ีสิทธิในการไถ่ถอนก่อน

ได้รับอนมุตัิจากผู้ กํากบัดแูล

 ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อน

ได้รับอนมุตัิจากผู้ กํากบัดแูล

 ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อน

ได้รับอนมุตัิจากผู้ กํากบัดแูล

15 วนัที;มีสิทธิไถ่ถอน วนัที;มีภาระผกูพนัในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการไถ่ถอน

     มีสทิธิไถ่ถอนครั 9งแรก      

 วนัที; 20 กรกฎาคม 2560     

  เมื;อได้รับอนญุาตจาก      

ผู้ กํากบัดแูล โดยไถ่ถอนใน

ราคาตามมลูคา่ที;ตราไว้

     มีสทิธิไถ่ถอนครั 9งแรก      

 วนัที; 19 ตลุาคม 2560         

   เมื;อได้รับอนญุาตจาก      

ผู้ กํากบัดแูล โดยไถ่ถอนใน

ราคาตามมลูคา่ที;ตราไว้

     มีสทิธิไถ่ถอนครั 9งแรก      

 วนัที; 19 มิถนุายน 2562      

    เมื;อได้รับอนญุาตจาก     

 ผู้ กํากบัดแูล โดยไถ่ถอนใน

ราคาตามมลูคา่ที;ตราไว้

     มีสทิธิไถ่ถอนครั 9งแรก      

 วนัที; 11 พฤษภาคม 2563   

    เมื;อได้รับอนญุาตจาก     

 ผู้ กํากบัดแูล โดยไถ่ถอนใน

ราคาตามมลูคา่ที;ตราไว้

16 วนัที;มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี)

หลงัจากวนัที; 20 กรกฎาคม 

2560 เมื;อได้รับอนญุาตจาก

ผู้ กํากบัดแูล

 หลงัจากวนัที; 19 ตลุาคม 

2560 เมื;อได้รับอนญุาตจาก

ผู้ กํากบัดแูล

 หลงัจากวนัที; 19 มิถนุายน 

2562 เมื;อได้รับอนญุาตจาก

ผู้ กํากบัดแูล

หลงัจากวนัที; 11 พฤษภาคม

 2563 เมื;อได้รับอนญุาตจาก

 ผู้ กํากบัดแูล

ดอกเบี 9ยและผลตอบแทนอื;นใด  . 

17 ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที;หรือลอยตวั  อตัราคงที;  อตัราคงที;  อตัราคงที;  อตัราคงที;

ร้อยละ 4.70 ร้อยละ 4.70 ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 4.65

19 มี dividend stopper หรือไม่  ไมม่ี dividend stopper  ไม่มี dividend stopper  ไมม่ี dividend stopper  ไมม่ี dividend stopper

20
ธนาคารพาณิชย์มีอํานาจเต็มที;ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี 9ย หรือผลตอบแทนอื;นใดได้เอง

ทั 9งหมด หรือบางสว่น หรือตามคําสั;งที;ได้รับ

    ธนาคารต้องปฏิบตัิ    

ตามคําสั;งที;ได้รับ

    ธนาคารต้องปฏิบตัิ    

ตามคําสั;งที;ได้รับ

    ธนาคารต้องปฏิบตัิ    

ตามคําสั;งที;ได้รับ

    ธนาคารต้องปฏิบตัิ    

ตามคําสั;งที;ได้รับ

21
มีเงื;อนไขที;เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรือไม ่เช่น มีเงื;อนไขในการ

กําหนดอตัราผลตอบแทนให้สงูขึ 9นในลกัษณะขั 9นบนัได (step up)
 -  -  -  - 

หัวข้อ  รายละเอียด

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอื;นที;เกี;ยวข้อง



 
                                  _____________________________________________________บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที<  7  การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที<สาํคัญของตราสารทางการเงนิที<นับเป็นเงนิกองทุน (Main features of regulatory capital instruments) (ต่อ) 

 

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน  ไมส่ะสมผลตอบแทน  ไมส่ะสมผลตอบแทน  ไมส่ะสมผลตอบแทน  ไมส่ะสมผลตอบแทน

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้  ไมส่ามารถแปลงสภาพได้  ไมส่ามารถแปลงสภาพได้  สามารถแปลงสภาพได้  ไมส่ามารถแปลงสภาพได้

24
กรณีที;สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบเุงื;อนไขในการแปลงสภาพที;ธนาคารพาณิชย์นั 9นกําหนดไว้ 

(Conversion trigger)
 -  -  Gone-Concern Basis *  - 

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทั 9งจํานวนหรือบางสว่น  -  -  แปลงสภาพทั 9งจํานวน  - 

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate)  -  -  มลูคา่ตามบญัชี **  - 

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินที;มีการแปลงสภาพไป  -  - 
        เงินกองทนุชั 9นที; 1      

 ที;เป็นสว่นของเจ้าของ
 - 

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบผุู้ออกตราสารทางการเงินที;มีการแปลงสภาพไป  -  -  ธนาคารธนชาต จํากดั 

(มหาชน)
 - 

 ไมม่ีคณุสมบตัิ  ไม่มีคณุสมบตัิ  ไมม่ีคณุสมบตัิ  มีคณุสมบตัิ
 ในการลดมลูคา่  ในการลดมลูค่า  ในการลดมลูคา่  ในการลดมลูคา่

30 กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ที;ธนาคารพาณิชย์นั 9นกําหนดไว้  -  -  - 

 ในกรณีที;ผู้ออกตราสาร    

มีผลการดําเนินงานที;ไม่

สามารถดําเนินกิจการต่อไป

ได้ (At the point of  

non-viability) เพื;อรองรับ 

Gone-Concern Basis 

และทางการได้ตดัสนิใจ   

เข้าช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่ผู้ออกตราสาร ตามที;ระบุ

ไว้ในข้อ 10.1 ของ

ข้อกําหนดสทิธิ

29 คณุสมบตัิในการลดมลูคา่

หัวข้อ  รายละเอียด
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ตารางที<  7  การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที<สาํคัญของตราสารทางการเงนิที<นับเป็นเงนิกองทุน (Main features of regulatory capital instruments) (ต่อ) 
 

31 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทั 9งจํานวนหรือบางสว่น  -  -  - 
 การลดมลูคา่อาจลดทั 9ง

จํานวนหรือบางสว่น

32 กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือชั;วคราว  -  -  -   การลดมลูคา่เป็นการลดถาวร

33 หากเป็นการลดมลูค่าชั;วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักลา่ว  -  -  -  - 

34
สถานะของลําดบัการด้อยสทิธิในกรณีที;มีการชําระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง

การเงินที;ด้อยสทิธิกวา่)
 สทิธิเหนือกว่าหุ้นสามญั  สทิธิเหนือกวา่หุ้นสามญั  สทิธิเหนือกวา่หุ้นสามญั  สทิธิเหนือกวา่หุ้นสามญั

* ในกรณีที;ผู้ออกตราสารมีผลการดําเนินงานที;ไม่สามารถดําเนินกิจการตอ่ไปได้ (At the point of non-viability) และทางการได้ตดัสนิใจเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร

** Book Value ของหุ้นสามญัของผู้ออกตราสารตามที;ปรากฎในงบการเงิน เฉพาะของผู้ออกตราสารที;มีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบแล้วฉบบัลา่สดุในช่วงเกิดเหตกุารณ์ที;ต้องรองรับผลขาดทนุ

หัวข้อ  รายละเอียด
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4.2 การกระทบยอดรายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน 
ตารางที< 8 การกระทบยอดรายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวดมิถุนายน 2560 

จาํนวนที<เปิดเผยใน 
งบการเงนิรวมที<

เผยแพร่ต่อสาธารณะ – 
งบแสดงฐานะการเงิน 1/ 

จาํนวนที<เปิดเผยใน 
งบการเงนิรวมภายใต้
หลักเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน 2/ 

การอ้างอิง 

สินทรัพย์ 
   เงินสด 9,293 9,291 

 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 

  
 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 53,300 51,484 
 

หกั: คา่เผื/อหนี Oสงสยัจะสญู - นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ (186) (186) M 

รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 53,114 51,298 
 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 3,311 3,311 
 

เงินลงทนุสทุธิ 193,086 174,493 
 

 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 2,965 8,760 
 

 เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี Oและดอกเบี Oยค้างรับสทุธิ 
   

เงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี O 747,599 747,257 
 

ดอกเบี Oยค้างรับ 599 587 
 

รวมเงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี Oและดอกเบี Oยค้างรับ 748,198 747,844 
 

หกั: รายได้รอตดับญัชี (51,266) (51,266) 
 

หกั: คา่เผื/อหนี Oสงสยัจะสญู     
 

- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   (8,122) (8,122) M 
- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ   (15,152) (15,150) 

 
หกั: คา่เผื/อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี O (1) (1) 

 
รวมเงินให้สินเชื/อแก่ลกูหนี Oและดอกเบี Oยค้างรับสทุธิ 673,657 673,305 

 
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 9 9 

 
ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 5,014 5,036 

 
ที/ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 9,151 9,112 

 
คา่ความนิยม 17,538 17,528 N 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื/นสทุธิ 

   
- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   1,950 1,950 O 
- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ   532 488 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  1,040 686 

 
สินทรัพย์อื/นสทุธิ 

   
สินทรัพย์อื/น 10,281 9,180 

 
หกั: คา่เผื/อการด้อยคา่ 

   
- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   (2) (2) M 
- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ   (513) (467) 

 
รวมสินทรัพย์อื/นสทุธิ 9,766 8,711 

 
รวมสินทรัพย์ 980,426 963,978 

 1/ งบการเงินรวมที/เผยแพร่ตอ่สาธารณะ หมายถึง งบการเงินรวมที/รายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัทแม ่(Parent company)  
    และบริษัทย่อย (Subsidiary company) ทกุบริษัท 
2/ งบการเงินรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน จดัทําภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงิน                     
    จะไม่รวมถึงกิจการที/ดําเนินธุรกิจเกี/ยวกบัการประกนัภยั/ประกนัชีวิต 
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ตารางที< 8 การกระทบยอดรายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวดมิถุนายน 2560 

จาํนวนที<เปิดเผยใน 
งบการเงนิรวมที<

เผยแพร่ต่อสาธารณะ – 
งบแสดงฐานะการเงิน 1/ 

จาํนวนที<เปิดเผยใน 
งบการเงนิรวมภายใต้
หลักเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน 2/ 

การอ้างอิง  

หนี 9สินและส่วนของเจ้าของ 
   

เงินรับฝาก 665,968 666,319 
 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 78,773 78,918 
 

หนี Oสินจา่ยคืนเมื/อทวงถาม 1,966 1,966 
 

หนี Oสินตราสารอนพุนัธ์ 3,903 3,903 
 

ตราสารหนี Oที/ออกและเงินกู้ ยืม     
 

ตราสารที/นบัเป็นเงินกองทนุ 23,916 23,916 P 
ตราสารที/ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ 41,785 42,660 

 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9 9 

 
ประมาณการหนี Oสิน 3,896 3,824 

 
หนี Oสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

  
 

- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   139 139 O 
- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ   1,085 1,039 

 
หนี Oสินอื/น 34,462 17,356 

 
รวมหนี 9สิน 855,902 840,049 
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ตารางที< 8 การกระทบยอดรายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการที<เกี<ยวข้องกับเงนิกองทุน ประจาํงวดมิถุนายน 2560 

จาํนวนที<เปิดเผยใน 
งบการเงนิรวมที<

เผยแพร่ต่อสาธารณะ – 
งบแสดงฐานะการเงิน 1/ 

จาํนวนที<เปิดเผยใน 
งบการเงนิรวมภายใต้
หลักเกณฑ์การกาํกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน 2/ 

การอ้างอิง 

ส่วนของเจ้าของ 
   

ทนุเรือนหุ้น 
   

ทนุจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้ว 
   

 
หุ้นสามญั 12,065 12,065 A 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,066 2,066 B 
องค์ประกอบอื/นของสว่นของเจ้าของ 

   
สว่นเกินมลูคา่หุ้นของบริษัทยอ่ย 776 776 C 
สว่นของเงินลงทนุที/ตํ/ากวา่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 226 226 

 
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - สทุธิ 

   
- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   640 640 D 
- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ   18 18 

 
สว่นเกินทนุจากการเปลี/ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ - สทุธิ 

   
- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ 720 720 E 

- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ 42 42 
 

สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื/นในบริษัทร่วม - สทุธิ 
  

 
- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   77 77 F 
- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ   5 5 G 
- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ   322 322 

 
กําไรสะสม 

   
 จดัสรรแล้ว 

   
ทนุสํารองตามกฎหมาย 1,278 1,278 H 
สํารองหุ้นทนุซื Oอคืน 1,400 1,400 I 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
   

- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ 37,634 37,634 J 

- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ 3,286 3,286 
 

      หกั : หุ้นทนุซื Oอคืน – หุ้นสามญั (1,400) (1,400) K  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 59,155 59,155 
 

สว่นได้เสยีที/ไมมี่อํานาจควบคมุ 
   

- นบัเข้าเป็นเงินกองทนุ 55,573 55,573 L 

- ไมน่บัเป็นเงินกองทนุ 9,796 9,201 
 

รวมสว่นได้เสียที/ไมมี่อํานาจควบคมุ 65,369 64,774 
 

รวมส่วนของเจ้าของ 124,524 123,929 
 

รวมหนี 9สินและส่วนของเจ้าของ 980,426 963,978 
 

 

 



 
                                  _____________________________________________________บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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ตารางที< 9 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการที<เกี<ยวข้องกบัเงนิกองทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของ
เงนิกองทุนตาม

หลักเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลที<รายงานโดยกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน  

แหล่งที<มาของการ
อ้างอิงในงบการเงนิ
ภายใต้หลักเกณฑ์
การกาํกับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน 

เงนิกองทุนชั 9นที< 1 
  

เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของ    
ทนุที/ออกและชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื Oอคืน 10,665 A + K 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,066 B  
ทนุสํารองตามกฎหมาย 1,278 H 
กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 39,034 I + J 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื/นสะสม 

  
สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 640 D 
กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื/อขายของตราสารหนี Oและตราสารทนุ 797 E + F 
กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศของบริษัทร่วม 5 G 

รายการอื/นของการเปลี/ยนแปลงที/เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ  776 C 
รายการของบริษัทลกูที/ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที/ไมมี่อํานาจ 

 
 

ควบคมุที/สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 55,573 L 

รวมเงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการหกั 110,834 
 

รายการหกัเงินกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของ    
คา่ความนิยม (17,528) N 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (1,811) O 
เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิที/เป็นสว่นของเจ้าของ 
     ของสถาบนัการเงินอื/นหรือกลุม่ธุรกิจทางการเงินอื/น (983) 

 

รวมรายการหกัเงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของ      (20,322) 
 

เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นตราสารทางการเงนิ - 
 

รวมเงนิกองทุนชั 9นที< 1   90,512 
 

เงนิกองทุนชั 9นที< 2   
เงินที/ได้รับจากการออกตราสารหนี Oด้อยสิทธิของบริษัทยอ่ย 23,916 P 
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั Oนปกติ  8,310 M 

รวมเงนิกองทุนชั 9นที< 2   32,226 
 

รวมเงนิกองทุนทั 9งสิ 9น  122,738 
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4.3 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือหกัตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)    

ตารางที< 10 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III           
               (Transitional period) 

หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหกั ประจํางวด มิถุนายน 2560 

ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการที<จะต้องมีการทยอย

นับเข้าหรือทยอยหกั
เงนิกองทุนในอนาคตตาม

หลักเกณฑ์ Basel III 

เงนิกองทุนชั 9นที< 1  
 

เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของ    
ทนุที/ออกและชําระแล้ว (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซื Oอคืน 10,665 

 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,066 

 
ทนุสํารองตามกฎหมาย 1,278 

 
กําไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 39,034 

 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื/นสะสม 1,442 41 1/ 
รายการอื/นของการเปลี/ยนแปลงที/เกิดจากผู้ เป็นเจ้าของ  776 

 
รายการของบริษัทลกูที/ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นที/ไมมี่อํานาจ 

 
 

ควบคมุที/สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 55,573 32 1/ 

รวมเงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการหกั 110,834 
 

รายการหกัเงินกองทนุชั Oนที/ 1 ที/เป็นสว่นของเจ้าของ (20,322) (453) 2/ 
เงนิกองทุนชั 9นที< 1 ที<เป็นตราสารทางการเงนิ - 

 
รวมเงนิกองทุนชั 9นที< 1   90,512 

 
เงนิกองทุนชั 9นที< 2    
เงินที/ได้รับจากการออกตราสารหนี Oด้อยสิทธิของบริษัทยอ่ย 23,916 (12,516) 3/ 
เงินสํารองสําหรับสินทรัพย์จดัชั Oนปกติ  8,310 

 
รวมเงนิกองทุนชั 9นที< 2  32,226 

 
รวมเงนิกองทุนทั 9งสิ 9น 122,738 

 
หมายเหต ุ
1/  กําไรจากการวดัมลูคา่ตราสารหนี Oเผื/อขายและกําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ ทยอยนบัเข้าปีละ 20%                    
    ในระหวา่งชว่งปี 2557 – 2561 
2/  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน เชน่ สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจากการรวมธุรกิจหลงัหกัหนี Oสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
    ทยอยหกัปีละ 20%  ในระหวา่งชว่งปี 2557 – 2561 
3/ ตราสารทางการเงินที/นบัเป็นเงินกองทนุชั Oนที/ 2 ที/ไมมี่คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ Basel III จะถกูทยอยลดนบัปีละ 10% เริ/มตั Oงแต ่1 มกราคม 2556 
 


