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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

1. 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 การประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย 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 ตามหลกัเกณฑ ์  Basel III โดย
เปิดเผยขอ้มูลผา่นเวปไซดข์อง บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (www.lhfg.co.th) และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินสาํหรับงวดประจาํปีบญัชี 

สาํหรับวธีิการคาํนวณสินทรัพยเ์ส่ียงและการดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ ์
Basel II และ Basel III ไดแ้ก่ การใชว้ธีิมาตรฐาน (Standardised Approach) สาํหรับความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) และใชว้ธีิ Basic Indicator 
Approach (BIA) สาํหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) กรณีความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) กลุ่มธุรกิจทางการเงินยงัไม่มี
ปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือคา้ท่ีเกินกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดไว ้

2. โครงสร้างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

การดาํรงเงินกองทุนเป็นเคร่ืองมือสําคญัสําหรับการบริหารความเส่ียงและการรักษาเสถียรภาพการดาํเนินธุรกิจของสถาบนั
การเงิน ธนาคารไดต้ระหนักถึงความสําคญักบัการบริหารจดัการให้เงินกองทุนมีคุณภาพท่ีดีในปริมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

จากขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ินมูลค่า 23,353 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่า 17,670 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มูลค่า 
5,683 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75.66 และร้อยละ 24.34 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ตามลาํดบั โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก บริษทัใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิอาย ุ10 ปี จาํนวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2558 ทาํใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนรองรับความเส่ียงและการขยายตวัของการดาํเนินธุรกิจในอนาคตไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน 
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ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีตราสารทางการเงินท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional Tier 1) ปรากฏรายละเอียด
แสดงตาม ตารางที ่1 

 

แผนภาพที ่1   โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

 

 

                                         
 
 
 
 

 
 

3. เงนิกองทุนขั้นตํา่เพือ่รองรับความเส่ียง 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินไดด้าํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์ Basel III เพ่ือรองรับความเส่ียงแต่ละดา้นทั้งส้ินมูลค่า 13,638 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินกองทุนขั้นตํ่าเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นเครดิตมูลค่า 12,886 ลา้นบาท และเงินกองทุนขั้นตํ่าเพ่ือรองรับความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการมูลค่า 752 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 94.48 และร้อยละ 5.52 ของมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งส้ิน ตามลาํดบั ทั้งน้ี 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนขั้นตํ่าสาํหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจาก การทาํธุรกรรมของบริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินยงัไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้เกินกว่าระดบัท่ีมีนัยสําคญัโดยรายละเอียดเงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินตอ้งดาํรงปรากฎรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่2 และ ตารางที ่3 
 
แผนภาพที ่2   เงนิกองทุนขั้นตํา่ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินต้องดาํรง 
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4. ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยด์าํรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (Capital 

Buffer) เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์าํรงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) เพ่ิมเติมจากการดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าอีกเกินกวา่ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยให้
ทยอยดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกปีละร้อยละ 0.625  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ไปจนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนสรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนเงินกองทุน 1 ม.ค. 2559 1 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562

อตัรส่วนเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็น

ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)
5.125 5.75 6.375 7

อตัรส่วนเงินกองทนุช ัน้ที ่1

(Tier 1 ratio)
6.625 7.25 7.875 8.5

อตัราส่วนเงินกองทนุท ัง้ส้ิน

(Total capital ratio)
9.125 9.75 10.375 11

 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยู่ท่ีร้อยละ 14.56 อตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงและอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของจา้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงในอตัราท่ีเท่ากนัอยูท่ี่ร้อยละ 11.01 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสูงกวา่อตัราส่วนเงินกองทุนขั้นตํ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนดตามหลกัเกณฑ ์Basel III คือร้อยละ 9.125 ร้อยละ 6.625 และ ร้อยละ 5.125 ตามลาํดบั ปรากฏรายละเอียดแสดงตาม ตารางที ่4 

 
แผนภาพที ่3   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 
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แผนภาพที ่4   ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  มีมูลค่า 23,353 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III เพ่ือรองรับความเส่ียงทั้งส้ินมีมูลค่า 13,638 ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็น
วา่ ปริมาณเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอยูใ่นระดบัสูงเกินกวา่ระดบัเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลกัเกณฑ ์Basel III ท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาํหนด คิดเป็นมูลค่า 9,715 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอสาํหรับรองรับความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจภายใตภ้าวะปกติและภาวะ
วกิฤต รวมถึงรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดหมายไวใ้นอนาคต 

5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ 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 2559 ปรากฎรายละเอียดดงัแสดงตาม ตารางที ่5 ตารางที ่6 และ ตารางที ่7 
 
* BCBS: Basel Committee on Banking Supervision 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
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ตารางที่ 1   เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

 หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
1. เงินกองทุนช้ันที ่1 17,669.87 16,068.75

     1.1 เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 17,669.87 16,068.75

          1.1.1 ทนุชาํระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหักหุ้นสามญัซือ้คนื 13,638.70 13,638.70

          1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 0.00 0.00

          1.1.3 ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่หุ้นสามญั (สุทธิ) 642.56 642.56

          1.1.4 ทนุสาํรองตามกฎหมาย 557.00 528.70

          1.1.5 เงินสาํรองทีไ่ดจ้ัดสรรจากกาํไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชตีามมตทิีป่ระชมุใหญผู่ถื้อหุ้น หรือตามขอ้บงัคบัของ

                   ธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
0.00 0.00

          1.1.6 กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามมตทิีป่ระชมุใหญผู่ถื้อหุ้นหรือตามขอ้บงัคบัของธนาคารพาณิชย์ที่

                   จดทะเบยีนในประเทศ
2,709.57 1,638.78

          1.1.7 รายการอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 480.03 (15.44)

               1.1.7.1 กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 480.03 (15.44)

               1.1.7.2 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิจากผูเ้ป็นเจ้าของ 0.00 0.00

          1.1.8 รายการปรบัตา่งๆ ทีไ่ม่อนุญาตให้มีผลกระทบตอ่มูลคา่ของเงินกองทนุ 0.00 0.00

          1.1.9 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (357.99) (364.55)

               1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ* (357.99) (364.55)

               1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่ งินกองทนุช ัน้ที ่1 

                           ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอให้หักจนครบเตม็จํานวน
0.00 0.00

     1.2 เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 0.00 0.00

          1.2.1 เงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซือ้คนื 0.00 0.00

          1.2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00 0.00

          1.2.3 เงินทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีม่ีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจ้าหน้ีสามญั และเจ้าหน้ีดอ้ยสิทธิ

                   ทกุประเภท ซึ่งรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2
0.00 0.00

          1.2.4 ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ทีธ่นาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไดร้บั 0.00 0.00

          1.2.5 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 0.00 0.00

               1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน** 0.00 0.00

               1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุช ัน้ที ่2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้หัก

                           จนครบเตม็จํานวน
0.00 0.00

2. เงินกองทุนช้ันที ่2 5,683.20 5,582.49

     2.1 เงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซือ้คนื 0.00 0.00

     2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00 0.00

     2.3 เงินทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีม่ีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจ้าหน้ีสามญั 3,858.20 3,849.20

     2.4 ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ทีธ่นาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไดร้บั 0.00 0.00

     2.5 เงินสาํรองสาํหรบัสินทรพัย์จัดช ัน้ปกติ 1,825.00 1,733.29

     2.6 เงินสาํรองส่วนเกนิ 0.00 0.00

     2.7 รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่2 *** 0.00 0.00

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย 23,353.07 21,651.24
* เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตวัตน สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

** เช่น เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงนิกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงนิทุนอ่ืนท้ังทางตรงและทางอ้อม

*** เช่น เงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิท่ีนับเป็นเงนิกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงนิทุนอ่ืนท้ังทางตรงและทางอ้อม
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

ตารางที ่2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ SA 
หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนขั้นตํา่สําหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธิ ีSA 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

1. ลูกหน ีท้ี่ไม่ด้อยคุณภาพ 12,682.11 12,019.45

     1.1 ลูกหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์าร

ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ํ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภาครฐับาล
214.91 216.19

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ํ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั

ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรพัย์
151.69 162.69

     1.3 ลูกหน้ีธุรกจิเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ํ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ี

ธุรกจิเอกชน
10,553.61 10,190.93

     1.4 ลูกหน้ีรายย่อย 149.41 176.24

     1.5 สินเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั 928.27 948.60

     1.6 สินทรพัย์อ่ืน 684.22 324.81

2. ลูกหน ีด้้อยคุณภาพ 203.56 181.29

     2.1 ลูกหน้ีภาครฐับาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์าร

ของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ํ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรฐับาล
0.00 0.00

     2.2 ลูกหน้ี PSEs ทีจ่ัดเป็นลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรพัย์ ลูกหน้ีสถาบนัการเงินองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีจ่ัดเป็นสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรพัย์ ทีใ่ชน้ํ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ี

สถาบนัการเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรพัย์

0.00 0.00

     2.3 ลูกหน้ีธุรกจิเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรฐั และรฐัวสิาหกจิ (PSEs) ทีใ่ชน้ํ้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั

ลูกหน้ีธุรกจิเอกชน
117.28 115.77

     2.4 ลูกหน้ีรายย่อย 31.54 29.64

     2.5 สินเชือ่เพื่อทีอ่ยู่อาศยั 54.74 35.88

     2.6  ลูกหน้ีดอ้ยคณุภาพ (สินทรพัย์อ่ืน) 0.00 0.00

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00

รวมมลูค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ต้องดํารงสําหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดที่คํานวณโดยวิธี SA                                      12,885.67                                      12,200.74  
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

ตารางที่ 3   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นตํา่ที่ต้องดาํรงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยวธีิ BIA 

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนขั้นตํา่สําหรับความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558

คาํนวณโดยวธีิ Basic Indicator Approach 752.47 676.93

รวมมลูค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ต้องดํารงสําหรับความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 752.47 676.93  
 

ตารางที่ 4   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุน

ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

อัตราส่วนการดํารง

เงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Conservation Buffer

อัตราส่วนการดํารง

เงินกองทุนทั้งส้ินตามเกณฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราส่วนการดํารงเงินกองทุน

ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

อัตราส่วนการดํารง

เงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. เงินกองทนุท ัง้ส้ิน ตอ่ สินทรพัยเ์ส่ียง 14.56% 8.50% 0.625% 9.13% 14.29% 8.50%

2. เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ตอ่ สินทรพัย์เส่ียง 11.01% 6.00% 0.625% 6.63% 10.61% 6.00%

3. เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ ตอ่ สินทรพัย์เส่ียง 11.01% 4.50% 0.625% 5.13% 10.61% 4.50%

อัตราส่วน

30 มถิุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

ตารางที่ 5   ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัตทิีสํ่าคญัของตราสารทางการเงนิทีนั่บเป็นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิการเงิน (Main features of 
regulatory capital instruments) 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ ์เชยีล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน)

2 รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน  TH1019010Y00 LHBANK255A

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ/ 

เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทนุช ัน้ที ่2)

เงินกองทนุช ัน้ที ่ 1 เงินกองทนุช ัน้ที ่2 

4 มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III หรือไม่ ครบถว้น มีคณุสมบตัิ

5 กรณีทีม่ีคณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III ให้ระบคุณุสมบตัดิงักล่าว                                        - -

6 ตอ้งทยอยลดนับหรือนับไดเ้ตม็จํานวน นับไดเ้ตม็จํานวน ทยอยลดนับในชว่ง 5 ปีสุดทา้ยกอ่นครบกาํหนดตามวธีิเสน้ตรง

7 จัดอยู่ในระดบัธนาคารพาณิชย์/ ระดบักลุ่ม/ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคารพาณิชย์ ระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงิน ระดบักลุ่มธุรกจิทางการเงินและระดบัธนาคารพาณิชย์

8 จํานวนทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ของทางการ

(หน่วย : ลา้นบาท)

13,638.70 3,858.20

9 มูลคา่ทีต่ราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1 1,000 (หน่ึงพนั) บาท / หน่วย

10 การจัดประเภทตามหลกัการบญัชี ส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินทีว่ดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจําหน่าย

11 วนัทีอ่อกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภาคม 2558

12 ตราสารทางการเงินทีไ่ม่มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนืหรือมีการกาํหนด

ระยะเวลาการชาํระคนื

ไมม่ีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนื มีการกาํหนดระยะเวลาการชาํระคนื

13 วนัครบกาํหนด (Original maturity date) ไม่มีวนัครบกาํหนด 21 พฤษภาคม 2568

14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินกอ่นไดร้บัการ

อนุมตัจิากผูก้าํกบัดูแลหรือไม่

ไม่ได้ การไถ่ถอนกอ่นกาํหนดตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก ธปท. กอ่น

15 วนัทีม่ีสิทธิไถ่ถอน วนัทีม่ีภาระผูกพนัในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการ

ไถ่ถอน

                                          - ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนอาจใชสิ้ทธิไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนท้ังจาํนวนก่อน

วันครบกาํหนดไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนได้ หากกรณีเป็นไปตามท่ีระบุไว้

ดังต่อไปน้ี ไม่ว่ากรณีใดกรณีหน่ึง โดยไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูถื้อตรา

สารเงนิกองทุน ท้ังน้ี การไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอน

ตราสารเงนิกองทุนดังกล่าวจะกระทาํได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

(1)  ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสารเงนิกองทุน หรือ ณ วัน

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียใด ๆ ภายหลังจากน้ัน หรือ 

(2)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงนิกองทุน ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีในวันใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงนิกองทุนอัน

ส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนเปล่ียนแปลงไป 

หรือ 

(3)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงนิกองทุน ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงหลักเกณฑก์ารกาํกับดูแลด้านเงนิกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วันออก

ตราสารเงนิกองทุนอันส่งผลให้ตราสารเงนิกองทุนท่ีเคยนับเป็นเงนิกองทุนชั้นท่ี

 2 อยู่ เดิมมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอีกต่อไป หรือ 

(4)  เป็นกรณีหรือเง ือ่นไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดเพิม่เตมิใน

ภายหลังจากวันออกตราสารเงนิกองทุน ให้ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนสามารถ

ไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนก่อนวันครบกาํหนดไถ่ถอนตราสารเงนิกองทุนได้ 

ท้ังน้ีจะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้พร้อมด้วยดอกเบ้ียท่ีคาํนวณจนถึง

วันไถ่ถอน

16 วนัทีม่ีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี)                                           - ณ วนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแตว่นัออกตราสารเงินกองทนุ หรือ ณ 

วนักาํหนดชาํระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลงัจากนั้น

หัวข้อ

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ

17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงทีห่รือลอยตวั บริษทั เป็นผูก้าํหนดจํานวนเงินปันผล อตัราคงทีร่อ้ยละ 5.125 ตอ่ปี

18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล ไม่มี

19 มี dividend stopper หรือไม่ ไม่มี ไม่มี

20 บริษทั มีอาํนาจเตม็ทีใ่นการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนใดไดเ้อง

ท ัง้หมด หรือบางส่วน หรือตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บั

มีอาํนาจเตม็ที่ ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าทีข่องผูอ้อก

ตราสารเงินกองทนุ ซึ่งกาํหนดวา่เมื่อเกดิเหตกุารณ์ทีท่าํให้ผูอ้อกตรา

สารมีผลการดําเนินงานทีไ่ม่สามารถดําเนินกจิการตอ่ไปไดแ้ละ

ทางการไดต้ดัสินใจเขา้ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู่อ้อกตราสารแลว้ผู ้

ออกตราสารสามารถดําเนินการตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ

 ซึ่งรวมถึง การลดจํานวนเงินตน้ทีต่อ้งชาํระตามตราสารในจํานวน

เทา่กบัจํานวนทีต่อ้งมีการตดัหน้ีสูญ (ท ัง้จํานวนหรือบางส่วน) และ

ยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารทีเ่กดิขึ้นแลว้แตย่งัไม่มีการชาํระเงิน 

ดงันั้น ผูถื้อตราสารจึงอาจจะไดร้บัชาํระคนืเงินตน้และดอกเบี้ยคา้ง

ชาํระตามตราสารในจํานวนทีน่้อยกวา่จํานวนเงินตน้และดอกเบี้ย

เดิมตามตราสาร หรืออาจไม่ไดร้บัชาํระคนืเงินตน้และดอกเบี้ยคา้ง

ชาํระตามตราสารเลย

21 มีเงื่อนไขทีเ่ป็นแรงจูงใจให้บริษทั ไถ่ถอนกอ่นกาํหนดหรือไม่ เชน่ มีเงื่อนไข

ในการกาํหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งขึ้นในลกัษณะข ั้นบนัได (step up)

ไม่มี ไม่มี

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

24 กรณีทีส่ามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบเุงื่อนไขในการแปลงสภาพทีธ่นาคาร

พาณิชย์นั้นกาํหนดไว ้(Conversion trigger)

                                          -                                                   -

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพท ัง้จํานวนหรือบางส่วน                                           -                                                   -

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate)                                           -                                                   -

27

กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบปุระเภทตราสารทางการเงินทีม่ีการแปลง

สภาพไป                                           -                                                   -

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ให้ระบผูุอ้อกตราสารทางการเงินทีม่ีการแปลงสภาพ

ไป

                                          -                                                   -

29 คณุสมบตัใินการลดมูลคา่ ไม่มีการลดมูลคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมูลคา่

30 กรณีมีการลดมูลคา่ ให้ระบกุารลดมูลคา่ทีธ่นาคารพาณิชย์นั้นกาํหนดไว ้                                           - เหตกุารณ์ท่ีทาํให้ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนมีผลการดาํเนินงานท่ีไม่สามารถ

ดาํเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงนิแก่ผูอ้อก

ตราสารเงนิกองทุน” หมายถึง การท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอาํนาจอ่ืนใด ("หน่วยงานท่ีมีอาํนาจ") ตดัสินใจ

จะเขา้ช่วยเหลือทางการเงนิแก่ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุน เช่น การให้เงนิเพิม่ทุน

แก่ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุน ซึ่งหากไม่มีความช่วยเหลือทางการเงนิดังกล่าวจะ

ทาํให้ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งรวมถึง

เหตกุารณ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง (หรือเหตกุารณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน) 

ดังต่อไปน้ี 

(1) ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพยีงพอจ่ายคนืผูฝ้ากเงนิและเจ้าหน้ี

 หรือ 

(2) เงนิกองทุนของผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนลดลงถึงระดับท่ีจะกระทบต่อผูฝ้าก

เงนิและเจ้าหน้ี หรือ 

(3) ผูอ้อกตราสารเงนิกองทุนไม่สามารถเพิม่ทุนได้ด้วยตวัเอง เช่น ไม่สามารถ

หาผูล้งทุนมาฟ้ืนฟกิูจการได้ เป็นตน้

31 กรณีมีการลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ท ัง้จํานวนหรือบางส่วน                                           - อาจลดมูลคา่ท ัง้จํานวนหรือบางส่วน

32 กรณีมีการลดมูลคา่ เป็นการลดมูลคา่ถาวรหรือช ัว่คราว                                           - ลดมูลคา่ถาวร

33 หากเป็นการลดมูลคา่ช ัว่คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว                                           -                                           -

34 สถานะของลาํดบัการดอ้ยสิทธ์ิในกรณีทีม่ีการชาํระบญัช ี(ให้ระบปุระเภทของ

ตราสารทางการเงินทีด่อ้ยสิทธิกวา่)

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดร้บัชาํระเงินเป็นลาํดบัสุดทา้ยในกรณีที่

ธนาคารเลิกกจิการ

ตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 / หุ้นบริุมสิทธิ / 

หุ้นสามญั

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอ่ืนใด

หัวข้อ
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

ตารางที่ 6   การกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 
ตารางที่ 6.1   ตารางการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงินกองทุน ประจํางวดมถิุนายน 2559

จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงินที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

(ข)

การอ้างอิง 

(ค)

     1.  เงินสด 1,831.75 1,831.75

     2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,442.17 18,442.17

     3.  สิทธิในการเรียกคนืหลกัทรพัย์ 0.00 0.00

     4.  สินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 23.68 23.68

     5.  เงินลงทนุสุทธิ 51,119.87 51,119.87

     6.  เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00 0.00

     7.  เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ

          7.1  เงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ี 141,147.33 141,147.33

          7.2  ดอกเบี้ยคา้งรบั 215.81 215.81

                      รวมเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบั 141,363.14 141,363.14

          7.3  หัก  รายไดร้อตดับญัชี (127.72) (127.72)

          7.4  หัก  คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,041.75) (3,041.75) (A)

          7.5  หัก  คา่เผือ่การปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหน้ี (12.33) (12.33)

                       รวมเงินให้สินเชือ่แกลู่กหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 138,181.34 138,181.34

     8.  ภาระของลูกคา้จากการรบัรอง 0.00 0.00

     9.  ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ 115.71 115.71

    10.  ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 444.20 444.20

    11.  คา่ความนิยมและสินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 294.81 294.81 (B)

    12.  สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 202.32 202.32 (C)

    13.  สินทรพัย์อ่ืนสุทธิ 958.93 958.93

           รวมสินทรัพย์ 211,614.78 211,614.78

    14.  เงินรบัฝาก 133,661.66 133,661.66

    15.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 26,204.18 26,204.18

    16.  หน้ีสินจ่ายคนืเม่ือทวงถาม 200.58 200.58

    17.  ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ 0.00 0.00

    18.  หน้ีสินทางการเงินทีก่าํหนดให้แสดงดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม 0.00 0.00

    19.  หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00

    20.  ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงินกูย้ืม 29,384.70 29,384.70 (D)

    21.  ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรบัรอง 0.00 0.00

    22.  ประมาณการหน้ีสิน 95.85 95.85

    23.  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 53.65 53.65 (C)

    24.  หน้ีสินอ่ืน 2,678.19 2,678.19

           รวมหน ีสิ้น 192,278.81 192,278.81

สินทรัพย์

หน ีสิ้น
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่เก ีย่วข้องกบัเงินกองทุน ประจํางวดมถิุนายน 2559

จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงินที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

(ข)

การอ้างอิง 

(ค)

    25.1  ทนุเรือนหุ้น

             25.1.1  ทนุจดทะเบยีน 13,638.71 13,638.71

                         25.1.1.1  หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

                         25.1.1.2  หุ้นสามญั 13,638.71 13,638.71

             25.1.2  ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้ 13,638.70 13,638.70 (E)

                         25.1.2.1  หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

                         25.1.2.2  หุ้นสามญั 13,638.70 13,638.70

    25.2  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น 0.00 0.00

    25.3  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่หุ้น 642.56 642.56 (F)

             25.3.1  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

             25.3.2  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่หุ้นสามญั 642.56 642.56

    25.4  ส่วนเกนิทนุหุ้นทนุซือ้คนื - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

    25.5  ส่วนเกนิทนุหุ้นทนุซือ้คนื - หุ้นสามญั 0.00 0.00

    25.6  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 443.19 443.19

             25.6.1  ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสินทรพัย์ 0.00 0.00

             25.6.2  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทนุ 443.19 443.19 (G)

             25.6.3  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.00 0.00

             25.6.4  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) จากการประเมินมูลคา่ยุตธิรรมตราสารป้องกนัความเส่ียง

สาํหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนทีมี่ประสิทธิผล)
0.00 0.00

             25.6.5  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) จากการประเมินมูลคา่ยุตธิรรมตราสารป้องกนัความเส่ียง

สาํหรบัการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ (ส่วนทีม่ี

ประสิทธิผล)

0.00 0.00

             25.6.6  ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 0.00 0.00

    25.7  กาํไร (ขาดทนุ) สะสม 4,611.52 4,611.52

             25.7.1  จัดสรรแลว้ 557.00 557.00

                         25.7.1.1  ทนุสาํรองตามกฎหมาย 557.00 557.00 (H)

                         25.7.1.2  อ่ืนๆ 0.00 0.00

             25.7.2  ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 4,054.52 4,054.52 (I)

    25.8  หัก หุ้นทนุซือ้คนื - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00

    25.9  หัก หุ้นทนุซือ้คนื - หุ้นสามญั 0.00 0.00

             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 19,335.97 19,335.97

    25.10  ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 0.00 0.00

               รวมส่วนของเจ้าของ 19,335.97 19,335.97

               รวมหน ีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 211,614.78 211,614.78

25.  ส่วนของเจ้าของ

 
 
 



   12 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

 

ตารางที่ 6.2  ตารางแสดงการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่

รายงาน โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน

งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(จ)

     1.  ทนุชาํระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหักหุ้นสามญัซือ้คนื 13,638.70 (E)

     2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 0.00

     3.  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่หุ้นสามญั (สุทธิ) 642.56 (F)

     4.  ทนุสาํรองตามกฎหมาย 557.00 (H)

     5.  เงินสาํรองทีไ่ดจ้ัดสรรจากกาํไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00

     6.  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรร 2,709.57 (I)*1

     7.  กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีดิ่น อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 0.00

          7.2  กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินทนุเผือ่ขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ 480.03 (G)*2

          7.3  กาํไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 0.00

          7.4  กาํไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
0.00

          7.5  กาํไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเส่ียงใน

เงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
0.00

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิจากผูเ้ป็นเจ้าของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกทีป่ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุที่

สามารถนับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
0.00

    10.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์

การกาํกบัดูแล
18,027.86

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแส

เงินสด (Cash flow hedge reserve)
0.00

    12.  กาํไร (ขาดทนุ) สะสมทีเ่กดิจากการเลือกใชว้ธีิ Fair value option 0.00

    13.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    14.  รวมรายการปรบัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 0.00

    15.  ผลขาดทนุสุทธิ (0.43) (I)*1

    16.  คา่ความนิยม 0.00

    17.  สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากคา่ความนิยม) (208.89) (B)*3

    18.  สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (148.67) (C)

    19.  สาํรองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    20.  กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสินทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์ (Securitisation) 0.00

    21.  การถือตราสารทนุไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงิน หรือธุรกจิสนับสนุน 0.00

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

เงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่

รายงาน โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน

งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(จ)

    22.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวามถึงลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัเงินทนุและบริษทั

เครดิตฟองซเิอร์ ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม
0.00

    23.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นทีน่ับเป็นเงินกองทนุ

ช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 21

 และ 22

0.00

    24.  มูลคา่ของตราสารทนุอา้งอิงทีน่ับเขา้เป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของสถาบนัการเงิน

อ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทนุ (Equity derivatives)
0.00

    25.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัทีท่าํธุรกจิ

ทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่าย

ไดแ้ลว้ท ัง้หมดของแตล่ะบริษทันั้น

0.00

    26.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัทีท่าํธุรกจิ

ทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่าย

ไดแ้ลว้ท ัง้หมดของแตล่ะบริษทันั้น

0.00

    28.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    29.  รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่ งินกองทนุ

ช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอ ให้หักจนครบเตม็จํานวน
0.00

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (357.99)

    31.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 17,669.87

    32.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงิน

ปันผลซือ้คนื
0.00

    33.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00

    34.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีม่ีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจ้าหน้ีสามญั และเจ้าหน้ี

ดอ้ยสิทธิทกุประการ ซึ่งรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2
0.00

    35.  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินไดร้บั 0.00

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุและบคุคลภายนอกทีส่ามารถ

นับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
0.00

    37.  รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล 0.00

    38.  การซือ้คนืตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 0.00

    39.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษทัทีท่าํ

ธุรกจิทางการเงินหรือธุรกจิสนับสนุน
0.00

    40.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุ

อ่ืน ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม
0.00

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่

รายงาน โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน

งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(จ)

    41.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินของ

สถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 39 และ 40
0.00

    42.  มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงทีน่ับเขา้เป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินของ

สถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือ

ตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit

 Derivatives)

0.00

    43.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นไม่เกนิ รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด

ของบริษทันั้น

0.00

    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

บริษทันั้น

0.00

    45.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    46.  รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุช ัน้ที ่2 มีจํานวนไม่เพียงพอ

ให้หักจนครบเตม็จํานวน
0.00

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 0.00

    48.  รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1) 17,669.87

    50.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงิน

ปันผลซือ้คนื
0.00

    51.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00

    52.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีม่ีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจ้าหน้ีสามญั 3,858.20 (D)*4

    53.  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินไดร้บั 0.00

    54.  เงินสาํรองสาํหรบัสินทรพัย์จัดช ัน้ปกต ิ(General provision) 1,825.00 (A)*5

    55.  เงินสาํรองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุและบคุคลภายนอกทีส่ามารถ

นับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
0.00

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันที ่2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล 5,683.20

    58.  การซือ้คนืตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 0.00

    59.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษทัทีท่าํ

ธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
0.00

เงินกองทุนช้ันที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

เงินกองทุนช้ันที่ 2: รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลที่

รายงาน โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงใน

งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงิน

(จ)

    60.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุ

อ่ืน ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม
0.00

    61.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิ

ทางการเงินอ่ืน นอกจากทีร่ะบใุนชอ้ 59 และ 60
0.00

    62.  มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงทีน่ับเขา้เป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทนุ (Bond/ Equity 

Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

0.00

    63.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที2่ ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด

ของบริษทันั้น

0.00

    64.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

บริษทันั้น

0.00

    65.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที ่2 0.00

    67.  รวมเงินกองทุนช้ันที ่2 (T2) 5,683.20

    68.  รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (TC - T1 + T2) 23,353.07

*1 จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วยกําไรสุทธิจัดสรรแล้วที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจํานวน

2,709.57 ล้านบาท กําไรระหวา่งงวด 1,373.61 ล้านบาท หัก สํารองตามกฎหมาย 28.30 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิจากการประมาณการหนี้ สิน   ผลประโยชน์ของพนักงาน 0.43 ล้านบาท

บวก รายการปรับปรุงกําไรสะสมอื่น 0.07 ล้านบาท

*2 จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วย ส่วนต่ํากวา่ทุนของเงินลงทุนถือจนครบกําหนดจํานวน 4.46 ล้านบาท

ส่วนต่ํากวา่ทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เผื่อขายจํานวน 80.94 ล้านบาท และส่วนเกินกวา่ทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายจํานวน 528.59 ล้านบาท

*3 ทยอยหักออกจากเงินกองทุนปีละ 20 %   รวม 5 ปี

*4 จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วย ต๋ัวแลกเงินจํานวน 23,132.00 ล้านบาท ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีคุณสมบัติ

นับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 3,858.20 ล้านบาท ตราสารหนี้ ด้อยสิทธิที่ไม่มีคุณสมบัตินับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 2,400.00 ล้านบาท หัก รายจ่ายรอการตัดบัญชีจํานวน 5.50 ล้านบาท

*5  จํานวนที่เปิดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จํานวน 1,825.00 ล้านบาท  
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รายงานการเปิดเผยข้อมลูการดาํรงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2559 

 

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

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ

ที่จะต้องมกีารทยอยนบัเข้าหรือ

ทยอยหักเงินกองทุนในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

     1.  ทนุชาํระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหักหุ้นสามญัซือ้คนื 13,638.70

     2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 0.00

     3.  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่หุ้นสามญั (สุทธิ) 642.56

     4.  ทนุสาํรองตามกฎหมาย 557.00

     5.  เงินสาํรองทีไ่ดจ้ัดสรรจากกาํไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00

     6.  กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรร 2,709.57

     7.  กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีดิ่น อาคาร หรือห้องชดุในอาคารชดุ 0.00

          7.2  กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินทนุเผือ่ขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ 480.03 (32.37)

          7.3  กาํไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในตา่งประเทศ 0.00 0.00

          7.4  กาํไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash flow hedge reserve)
0.00

          7.5  กาํไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิ

ในหน่วยงานตา่งประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
0.00 0.00

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิจากผูเ้ป็นเจ้าของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกทีป่ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุทีส่ามารถนับเป็น

เงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
0.00 0.00

    10.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล 18,027.86

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์สาํหรบัธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow

 hedge reserve)
0.00

    12.  กาํไร (ขาดทนุ) สะสมทีเ่กดิจากการเลือกใชว้ธีิ Fair value option 0.00

    13.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 0.00

    15.  ผลขาดทนุสุทธิ (0.43)

    16.  คา่ความนิยม 0.00

    17.  สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากคา่ความนิยม) (208.89) (85.92)

    18.  สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (148.67)

    19.  สาํรองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    20.  กาํไรจากการทาํธุรกรรมการแปลงสินทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์ (Securitisation) 0.00 0.00

    21.  การถือตราสารทนุไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงิน หรือธุรกจิสนับสนุน 0.00

    22.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวามถึงลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัเงินทนุและบริษทั

เครดิตฟองซเิอร์ ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม
0.00

มลูค่าของเงินกองทุน รายการนบั รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มถิุนายน  2559

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล
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    23.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็น

ส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 21 และ 22
0.00

    24.  มูลคา่ของตราสารทนุอา้งอิงทีน่ับเขา้เป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารทนุ (Equity derivatives)
0.00

    25.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของแตล่ะ

บริษทันั้น

0.00

    26.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของแตล่ะ

บริษทันั้น

0.00 0.00

    27.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและ

ธุรกจิสนับสนุน ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของแตล่ะบริษทั

นั้น

0.00 0.00

    28.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    29.  รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุช ัน้ที ่1 

ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินมีจํานวนไม่เพียงพอ ให้หักจนครบเตม็จํานวน
0.00

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (357.99)

    31.  รวมเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 17,669.87

    32.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซือ้คนื 0.00

    33.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00

    34.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีม่ีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจ้าหน้ีสามญั และเจ้าหน้ีดอ้ยสิทธิทกุ

ประการ ซึ่งรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2
0.00

    35.  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินไดร้บั 0.00

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุและบคุคลภายนอกทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุ

ช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
0.00 0.00

    37.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล 0.00

มลูค่าของเงินกองทุน รายการนบั รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มถิุนายน  2559

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
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    38.  การซือ้คนืตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 0.00

    39.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษทัทีท่าํธุรกจิทางการ

เงินหรือธุรกจิสนับสนุน
0.00

    40.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอ่ืน ท ัง้

ทางตรงและทางออ้ม
0.00

    41.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ

กลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน นอกจากทีร่ะบใุนขอ้ 39 และ 40
0.00

    42.  มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงทีน่ับเขา้เป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน

อ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทนุ (Bond/ Equity 

Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

0.00

    43.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน

 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นไม่เกนิ รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่1 ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน

 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    45.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    46.  รายการหักจากเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุช ัน้ที ่2 มีจํานวนไม่เพียงพอให้หักจนครบ

เตม็จํานวน
0.00

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 0.00

    48.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 (T1 - CCE1 + AT1) 17,669.87

    50.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซือ้คนื 0.00

    51.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00

    52.  เงินทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีม่ีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจ้าหน้ีสามญั 3,858.20

    53.  ส่วนเกนิ (ต ํ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินไดร้บั 0.00

    54.  เงินสาํรองสาํหรบัสินทรพัย์จัดช ัน้ปกต ิ(General provision) 1,825.00

    55.  เงินสาํรองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุและบคุคลภายนอกทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุ

ช ัน้ที ่2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
0.00 0.00

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล 5,683.20

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

เงินกองทุนช้ันที่ 2: รายการที่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 2

มลูค่าของเงินกองทุน รายการนบั รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มถิุนายน  2559
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    58.  การซือ้คนืตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 0.00

    59.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชย์กบับริษทัทีท่าํธุรกจิทางการ

เงินและธุรกจิสนับสนุน
0.00

    60.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอ่ืน ท ัง้

ทางตรงและทางออ้ม
0.00

    61.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอ่ืน

 นอกจากทีร่ะบใุนชอ้ 59 และ 60
0.00

    62.  มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงทีน่ับเขา้เป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกจิทาง

การเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ือ้อนุพนัธ์ทางการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็น

ผูข้ายขอ้ตกลงรบัประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

0.00

    63.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที2่ ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน 

ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    64.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเป็นเงินกองทนุช ัน้ที ่2 ของบริษทัทีท่าํธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน

 ทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงินถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    65.  รายการอ่ืนตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 0.00

    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแลของเงินกองทุนช้ันที่ 2 0.00

    67.  รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 5,683.20

    68.  รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน (TC - T1 + T2) 23,353.07

เงินกองทุนช้ันที ่2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกาํกบัดูแล

มลูค่าของเงินกองทุน รายการนบั รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด มถิุนายน  2559

 
 




