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ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงเงินกองทุน เพ่ือส่งเสริมการใช้
กลไกตลาดในการกาํกบัดูแล (Market Discipline) พร้อมทั้งใหเ้กิดความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลสาํหรับบุคคลภายนอก รวมถึงผูมี้ส่วนได้
เสียใหส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินความเส่ียงรับรู้ถึงสถานะการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางเงินไดอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสมและ
เป็นการผลกัดนัใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัโฮลด้ิงและเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบ
ธุรกิจโดยการเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนโดยไม่ไดท้าํธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) แต่จะเขา้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเพ่ือ
การมีอาํนาจควบคุมกิจการ ดงันั้น การประกอบธุรกิจของบริษทัจึงแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีบริษทั
เขา้ถือหุน้โดยออ้ม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินปรับโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่ม
ธุรกิจการเงินของตนเองใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ทั้งน้ี การประกอบธุรกิจของบริษทั แบ่งตามลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งได ้4 กลุ่มประเภทธุรกิจ ประกอบดว้ย 

•   ธนาคารแลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
•   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั  ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
•   บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
•   บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ แอดไวเซอร่ี จาํกดั ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน 

สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบั Full Consolidation ตามหลกั Basel III โดยเปิดเผยขอ้มูล
ผา่นเวปไซดข์อง บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (www.lhfg.co.th) และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับงวด
ประจาํปีบญัชี 

สาํหรับวธีิการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงและการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หลกัเกณฑ ์Basel II และ Basel III ไดแ้ก่ การใชว้ธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) สาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) และใชว้ธีิ 
Basic Indicator Approach (BIA) สาํหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) กรณีความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) กลุ่มธุรกิจทาง
การเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือคา้ท่ีเกินกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาํหนดไว ้

โครงสร้างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

การดาํรงเงินกองทุนเป็นหลกัการสาํคญัของสถาบนัการเงินสาํหรับรองรับความเส่ียงและรักษาเสถียรภาพการดาํเนินธุรกิจ 
การบริหารจดัการเงินกองทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสามารถรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Basel III ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงองคป์ระกอบของเงินกองทุน ไดแ้ก่ เงินกองทุนทั้งส้ินประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common 
Equity Tier 1: CET 1) เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2) และกาํหนด
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 4.5 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 6.0 และอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 8.5 
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จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีองคป์ระกอบเงินกองทุนตามหลกัการณ์ Basel III ทั้งส้ิน
มูลค่า 21,463.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่า 15,976.13 
ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มูลค่า 5,486.96 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74.44 และร้อยละ 25.56 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ตามลาํดบั 
โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกตราสาร
หน้ีดอ้ยสิทธิอาย ุ10 ปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 ทาํใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรองรับความเส่ียงและ
การขยายตวัของการดาํเนินธุรกิจในอนาคตไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีตราสารทางการเงินท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional Tier 1) ปรากฏรายละเอียด
แสดงตาม ตารางที ่1 

 

แผนภาพที ่1   โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

 

 

                                         
 
 
 
 

 
 

 

เงนิกองทุนขั้นตํา่เพือ่รองรับความเส่ียง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดด้าํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III เพ่ือรองรับความเส่ียงแต่ละดา้นทั้งส้ินมูลค่า 12,132.43 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกองทุนขั้นตํ่าเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นเครดิตมูลค่า 11,535.71 ลา้นบาท และเงินกองทุนขั้นตํ่าเพ่ือรองรับ
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการมูลค่า 596.72 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95.08 และร้อยละ 4.92 ของมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งส้ิน ตามลาํดบั 
ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าสาํหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจาก การทาํธุรกรรมของบริษทัลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้เกินกวา่ระดบัท่ีมีนยัสาํคญัโดยรายละเอียดเงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตอ้งดาํรงเงินกองทุนรองรับความเส่ียงปรากฎรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่2 และ ตารางที ่3 

 
 
 

 

CET 1 
15,976.13 ลา้นบาท 

(74.44%) 

Tier 2 
5,486.96 ลา้นบาท 

(25.56%) 

CET 1 
14,983.08 ลา้นบาท 

(91.81%) 

Tier 2 
1,336.11 ลา้นบาท 

(8.19%) 

16,319.19 ลา้นบาท 
(100%) 

21,463.08 ลา้นบาท 
(100%) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
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แผนภาพที ่2   เงนิกองทุนขั้นตํา่ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินต้องดาํรง 

 

     

 

 

 

 

 

ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งดาํรงตามหลกัเกณฑ ์Basel III นั้น สามารถพิจารณาไดจ้ากอตัราส่วน
เงินกองทุนทั้งส้ินตามกฏหมายต่อสินทรัพยเ์ส่ียง อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง และอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น
ส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วน
เงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 15.04 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงและอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นส่วนของจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 11.19 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงกวา่อตัราส่วน
เงินกองทุนขั้นตํ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดตามหลกัเกณฑ ์Basel III คือร้อยละ 8.5 และร้อยละ 6.0 และ ร้อยละ 4.5 
ตามลาํดบั ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่4 

 
แผนภาพที ่3   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
11,535.71 ลา้นบาท 

(95.08%) 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
596.72 ลา้นบาท 

(4.92%) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
9,960.50 ลา้นบาท 

(95.07%) 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
516.56 ลา้นบาท 

(4.93%) 

10,477.06 ลา้นบาท 
(100%) 

12,132.43 ลา้นบาท 
(100%) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
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ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  มีมูลค่า 21,463.08 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III เพ่ือรองรับความเส่ียงทั้งส้ินมีมูลค่า 12,132.43 ลา้นบาท แสดงให้
เห็นวา่ ปริมาณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอยูใ่นระดบัสูงเกินกวา่ระดบัเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาํหนด คิดเป็นมูลค่า 9,330.66 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอสาํหรับรองรับความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะปกติและ
ภาวะวกิฤต รวมถึงรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดหมายไวใ้นอนาคต 

 

แผนภาพที ่4   ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ Basel III ของ BCBS* 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์Composition of 
capital disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ไดแ้ก่ ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีสาํคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน การ
กระทบยอดรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกองทุน และมูลค่าเงินกองทุนในช่วงการทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกัตามหลกัเกณฑ ์Basel III โดย
ขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ปรากฎรายละเอียดดงัแสดงตาม ตารางที ่5 ตารางที ่6 และ ตารางที ่7 

 

 
 
* BCBS: Basel Committee on Banking Supervision 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

 

ตารางที่ 1   เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

ตารางที ่2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่ทีต้่องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ SA 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

ตารางที่ 3   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยวธีิ BIA 

 
 

ตารางที่ 4   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

 

ตารางที่ 5   ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัตทิีสํ่าคญัของตราสารทางการเงนิทีนั่บเป็นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิการเงิน (Main features of 
regulatory capital instruments) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

 

ตารางที่ 6   การกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 
ตารางที่ 6.1   ตารางการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

 

ตารางที่ 6.2  ตารางแสดงการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

  
 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่รายงาน  

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างองิ 
ในงบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
(จ) 

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 

     1.  ทุนชาํระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 13,638.70  ( E ) 

     2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 0.00    

     3.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ) 642.56  ( F ) 

     4.  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 396.40  ( H ) 

     5.  เงินสาํรองท่ีไดจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี 0.00    

     6.  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 1,638.77  ( I )*1 

     7.  กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม (3.37)   

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 0.00    

          7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผื่อขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน (3.37) ( G ) *2 

          7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 0.00    

          7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
(Cash flow hedge reserve) 

0.00    

          7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

0.00    

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) 0.00    

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสามารถ
นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00    

    10.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล 16,313.05    

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล 

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

0.00    

    12.  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชว้ธีิ Fair value option 0.00    

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    14.  รวมรายการปรับตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 0.00    

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ 0.00    

    16.  ค่าความนิยม 0.00    

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (167.09) ( B )*3 

    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (169.84) ( C ) 

    19.  สาํรองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00    

    20.  กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0.00    

    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0.00    

    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัเงินทุนและ 
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

0.00    

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 21 และ 22 

0.00    

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

0.00    

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละ
บริษทันั้น 

0.00    

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและ
ธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละ
บริษทันั้น 

0.00    

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    29.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเป็นตราสารทางการเงินมีจาํนวนไม่เพียงพอ ใหห้กัจนครบเตม็จาํนวน 

0.00    

    30.  รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (336.92)   

    31.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 15,976.13    
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่รายงาน  

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างองิ 
ในงบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
(จ) 

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    

    33.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00    

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุก
ประการ ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0.00    

    35.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00    

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00    

    37.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล 0.00    

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00    

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนุน 

0.00    

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน  
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

0.00    

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 39 และ 40 

0.00    

    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน
อ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity 
Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0.00    

    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน      
ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน      
ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    46.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจาํนวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบ       
เตม็จาํนวน 

0.00    

    47.  รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 0.00    

    48.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00    

    49.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (T1 - CCE1 + AT1) 15,976.13    

เงินกองทุนช้ันที ่2: รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที ่2 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    

    51.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00    

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 3,845.20  ( D )*4 

    53.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00    

    54.  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกิต (General provision) 1,641.76  ( A )*5 

    55.  เงินสาํรองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00    

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00    

    57.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล 5,486.96    

เงินกองทุนช้ันที ่2: รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00    

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 

0.00    

    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน  
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

0.00    

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุในชอ้ 59 และ 60 

0.00    

    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็น
ผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0.00    
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่รายงาน  

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างองิ 
ในงบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การกาํกบั

ดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
(จ) 

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 
ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 
ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    66.  รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 2  0.00    

    67.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (T2) 5,486.96    

    68.  รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน (TC - T1 + T2) 21,463.08    

*1  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ยกาํไรสุทธิจดัสรรแลว้ท่ีไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้จาํนวน 
1,638.77 ลา้นบาท  กาํไรระหวา่งงวด 748.32 ลา้นบาท และรายการปรับปรุงกาํไรสะสมอ่ืน 1.42 ลา้นบาท 
*2  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ส่วนตํ่ากวา่ทุนของเงินลงทุนถือจนครบกาํหนดจาํนวน1.44  ลา้นบาท  
ส่วนเกินทุนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายจาํนวน 1.12  ลา้นบาท และส่วนตํ่ากวา่ทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนเผือ่ขายจาํนวน 3.82 ลา้นบาท  
*3  ทยอยหกัออกจากเงินกองทุนปีละ 20 %  ของจาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) รวม 5 ปี  
*4  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ตัว๋แลกเงินจาํนวน 17,036.10 ลา้นบาท  ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีมี
คุณสมบติันบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 3,845.20 ลา้นบาท และรายจ่ายรอการตดับญัชีจาํนวน 5.93 ลา้นบาท 
*5  จาํนวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จาํนวน 1,641.76  ลา้นบาท 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

 

ตารางที่ 7   การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period) 
  หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถุนายน  2558 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลกัเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 

     1.  ทุนชาํระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 13,638.70    

     2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 0.00    

     3.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั (สุทธิ) 642.56    

     4.  ทุนสาํรองตามกฎหมาย 396.40    

     5.  เงินสาํรองท่ีไดจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี 0.00    

     6.  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 1,638.77    

     7.  กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม 
 

  

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 0.00    

          7.2  กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินทุนเผื่อขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน (3.37) 0.68  

          7.3  กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 0.00  0.00  

          7.4  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

0.00    

          7.5  กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation) 

0.00  0.00  

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) 0.00    

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็น 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00  0.00  

    10.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล 16,313.05    

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล 

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve) 0.00    

    12.  กาํไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชว้ธีิ Fair value option 0.00    

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    14.  รวมรายการปรับตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 0.00    

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ 0.00    

    16.  ค่าความนิยม 0.00    

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (167.09) (130.63) 

    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (169.84)   

    19.  สาํรองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00    

    20.  กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0.00  0.00  

    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0.00    

    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

0.00    

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของ
สถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 21 และ 22 

0.00    

    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณี
เป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives) 

0.00    

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วม 
ลงทุนเขา้ไปลงทุน 

0.00    

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน  
ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0.00  0.00  

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน  
ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0.00  0.00  

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    29.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินมี
จาํนวนไม่เพียงพอ ให้หกัจนครบเตม็จาํนวน 

0.00    

    30.  รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (336.92)   

    31.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 15,976.13    
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุายน 2558 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มิถุนายน  2558 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมีการทยอยนับเข้าหรือทยอย

หักเงนิกองทุนในอนาคตตาม
หลกัเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    

    33.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00    

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุกประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อ
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0.00    

    35.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00    

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1  
ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

0.00  0.00  

    37.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล 0.00    

เงินกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00    

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนุน 0.00    

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและทางออ้ม 0.00    

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุในขอ้ 39 และ 40 

0.00    

    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนั
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0.00    

    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ถือหุน้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00  0.00  

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00  0.00  

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    46.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจาํนวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเตม็จาํนวน 0.00    

    47.  รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 0.00    

    48.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00    

    49.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (T1 - CET1 + AT1) 15,976.13    

เงินกองทุนช้ันที ่2: รายการที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที ่2 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    

    51.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00    

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 3,845.20    

    53.  ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00    

    54.  เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ(General provision) 1,641.76    

    55.  เงินสาํรองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00    

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

0.00  0.00  

    57.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ก่อนรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล 5,486.96    

เงินกองทุนช้ันที ่2: รายการหักตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแล 

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00    

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 0.00    

    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทางตรงและทางออ้ม 0.00    

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุ 
ในขอ้ 59 และ 60 

0.00    

    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้อ
อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Credit Derivatives) 

0.00    

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00  0.00  

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีทาํธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ถือหุน้เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00  0.00  

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00    

    66.  รวมรายการหกัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 2  0.00    

    67.  รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (T2) 5,486.96    

    68.  รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน (TC - T1 + T2) 21,463.08    






