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1. บทน า 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ไดใ้หค้วำมส ำคญัของกำรบริหำรงำนโดยตระหนกัถึงควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ 
พร้อมไปกบักำรกำ้วไปอยำ่งมัน่คงทำงธุรกิจ ดงันั้นบริษทัจึงจดัใหมี้กำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดีและกำรปฏิบติัตำม
ประกำศ ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยเฉพำะเร่ืองหลกัเกณฑก์ำรด ำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ ์Basel ซ่ึง
เป็นหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดใหบ้ริษทัด ำรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่ต ่ำกวำ่อตัรำร้อยละ 8.5 
เช่นเดียวกนักบัธนำคำรพำณิชย ์และเพ่ือส่งเสริมกำรใชก้ลไลตลำดในกำรก ำกบัดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจดัใหมี้
กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงเงินกองทุนทั้งขอ้มูลเชิงปริมำณและขอ้มูลเชิงคุณภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแลเงินกองทุน ไดแ้ก่  
เงินกองทุน ระดบัควำมเส่ียง กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง และควำมเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เพ่ือให้
บุคคลภำยนอกรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรประเมินควำมเส่ียงและเสถียรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินไดอ้ยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงเงินกองทุน เพ่ือส่งเสริมกำรใช้
กลไกตลำดในกำรก ำกบัดูแล (Market Discipline) พร้อมทั้งใหเ้กิดควำมโปร่งใสในดำ้นขอ้มูลส ำหรับบุคคลภำยนอก รวมถึงผูมี้ส่วนได้
เสียใหส้ำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินควำมเส่ียงรับรู้ถึงสถำนะกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทำงเงินไดอ้ยำ่งเพียงพอเหมำะสมและ
เป็นกำรผลกัดนัใหก้ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดี 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัโฮลด้ิงและเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ประกอบ
ธุรกิจโดยกำรเขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนโดยไม่ไดท้ ำธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) แต่จะเขำ้ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเพ่ือ
กำรมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร ดงันั้น กำรประกอบธุรกิจของบริษทัจึงแบ่งตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีบริษทั
เขำ้ถือหุน้โดยออ้ม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่ม
ธุรกิจกำรเงินของตนเองใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัแบบรวมกลุ่ม ทั้งน้ี กำรประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งตำมลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษทัยอ่ย สำมำรถแบ่งได ้4 กลุ่มประเภทธุรกิจ ประกอบดว้ย 

   ธนำคำรแลนด ์ แอนด ์ เฮำ้ส์  จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั  ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
   บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
   บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ แอดไวเซอร่ี จ ำกดั ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

ส ำหรับกำรเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในระดบั Full Consolidation ตำมหลกัเกณฑ ์  Basel III โดย
เปิดเผยขอ้มูลผำ่นเวปไซดข์อง บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (www.lhfg.co.th) และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินส ำหรับงวดประจ ำปีบญัชี 

ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณสินทรัพยเ์ส่ียงและกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ ์
Basel II และ Basel III ไดแ้ก่ กำรใชว้ธีิมำตรฐำน (Standardised Approach) ส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) และใชว้ิธี Basic Indicator 
Approach (BIA) ส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำร (Operational Risk) กรณีควำมเส่ียงดำ้นตลำด (Market Risk) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยงัไม่มี
ปริมำณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือคำ้ท่ีเกินกวำ่ระดบันยัส ำคญัท่ีตอ้งด ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมเกณฑท่ี์ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดไว ้

 
 

http://www.lhfg.co.th/
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3. โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

กำรด ำรงเงินกองทุนเป็นเคร่ืองมือส ำคญัส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรรักษำเสถียรภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบนั
กำรเงิน ธนำคำรไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำรให้เงินกองทุนมีคุณภำพท่ีดีในปริมำณท่ีเพียงพอ เพื่อรองรับควำม
เสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนทั้งในภำวะปกติและภำวะวกิฤต 

ในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชยด์ ารงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (Capital 
Buffer) เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวกิฤต (Conservation Buffer) โดยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์ ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) เพ่ิมเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าอีกเกินกวา่ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยให้
ทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมอีกปีละร้อยละ 0.625  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ไปจนครบร้อยละ 2.5 ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนสรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 

หน่วย : ร้อยละ

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

อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 ratio) 5.125 5.75 6.375 7

อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 6.625 7.25 7.875 9

อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital ratio) 9.125 9.75 10.375 11  
 
จำกขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มีเงินกองทุนตำมหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ินมูลค่ำ  24,611 ลำ้นบำท 

ประกอบดว้ย เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่ำ 18,941 ลำ้นบำท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มูลค่ำ 
5,670 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.96 และร้อยละ 23.04 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ตำมล ำดบั โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ท่ีเพ่ิมข้ึนมำจำก บริษทัใน
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน คือ ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์  จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้อกตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิอำย ุ10 ปี จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ในเดือน
พฤษภำคม 2558 ท ำใหก้ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนรองรับควำมเส่ียงและกำรขยำยตวัของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตไดเ้พ่ิมมำกยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่มีตรำสำรทำงกำรเงินท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Additional Tier 1) ปรำกฏรำยละเอียด
แสดงตำม แผนภาพที ่1 และ ตารางที ่1 

แผนภาพที ่1   โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
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4. เงนิกองทุนขั้นต า่เพือ่รองรับความเส่ียง และความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดด้ ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมหลกัเกณฑ ์Basel III  เพื่อรองรับควำมเส่ียงแต่ละดำ้นทั้งส้ินมูลค่ำ 14,424 ลำ้น
บำท ประกอบดว้ย เงินกองทุนขั้นต ่ำเพ่ือรองรับควำมเส่ียงดำ้นเครดิตมูลค่ำ 13,546 ลำ้นบำท และเงินกองทุนขั้นต ่ำเพ่ือรองรับควำมเส่ียง
ดำ้นปฏิบติักำรมูลคำ่ 878 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 93.91 และร้อยละ 6.09 ของมูลค่ำเงินกองทุนขั้นต ่ำทั้งส้ิน ตำมล ำดบั ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน ไม่ตอ้งด ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นตลำด เน่ืองจำก กำรท ำธุรกรรมของบริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยงั
ไม่มีปริมำณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือกำรคำ้เกินกวำ่ระดบัท่ีมีนยัส ำคญั 

 เม่ือพิจำรณำเงินกองทุนตำมกฎหมำยของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560  มีมูลค่ำ 24,611 ลำ้นบำท เปรียบเทียบ
กบัเงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงขั้นต ่ำตำมหลกัเกณฑ ์Basel III เพ่ือรองรับควำมเส่ียงทั้งส้ินมีมูลค่ำ 14,424  ลำ้นบำท แสดงให้เห็นวำ่ ปริมำณ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอยูใ่นระดบัสูงเกินกวำ่ระดบัเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมหลกัเกณฑ ์Basel III ท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนด คิดเป็นมูลค่ำ 10,187 ลำ้นบำท ซ่ึงเพียงพอส ำหรับรองรับควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตภ้ำวะปกติและภำวะวิกฤต รวมถึง
รองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจและเหตุกำรณ์ท่ีไม่ไดค้ำดหมำยไวใ้นอนำคต โดยรำยละเอียดเงินกองทุนขั้นต ่ำท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตอ้ง
ด ำรงปรำกฎรำยละเอียดแสดงตำม ตารางที ่2 และ ตารางที ่3 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยูท่ี่ร้อยละ 14.50 อตัรำส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงและอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของจำ้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงในอตัรำท่ีเท่ำกนัอยูท่ี่ร้อยละ 11.16  ซ่ึงเป็นอตัรำส่วนท่ีสูงกวำ่อตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก ำหนดตำมหลกัเกณฑ ์Basel III คือร้อยละ 9.75 ร้อยละ 7.25 และ ร้อยละ 5.75 ตำมล ำดบั ปรำกฏรำยละเอียดแสดงตำม แผนภาพที ่2 และ
ตารางที ่4 

แผนภาพที ่2   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง และความเพยีงพอของเงนิกองทุน

     

 

 

 

 

 

 

 



   4 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลเงนิกองทุนเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์ Basel III ของ BCBS* 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ ์Composition of 
capital disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ไดแ้ก่ ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส ำคญัของตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุน กำร
กระทบยอดรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกองทุน และมูลค่ำเงินกองทุนในช่วงกำรทยอยนบัเขำ้หรือทยอยหักตำมหลกัเกณฑ ์Basel III โดย
ขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 ปรำกฎรำยละเอียดดงัแสดงตำม ตารางที ่5 ตารางที ่6 และ ตารางที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* BCBS: Basel Committee on Banking Supervision 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

 

ตารางที ่1   เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1  18,940.75  17,414.40  

     1.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1) (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10) 18,940.75  17,414.40  

          1.1.1 ทุนช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซ้ือคืน 13,638.70  13,638.70  

          1.1.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 0.00 0.00 

          1.1.3 ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ)  642.56   642.56  

          1.1.4 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 736.29  709.59  

1.1.5 เงินส ำรองท่ีไดจ้ดัสรรจำกก ำไรสุทธิเม่ือส้ินงวดกำรบญัชีตำมมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น หรือตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแม่ของ 
            กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

0.00 0.00 

1.1.6 ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นหรือตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทำงกำรเงิน 

4,516.26  2,709.57  

1.1.7 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (1.1.7.1+1.1.7.2) (58.85)  147.23  

               1.1.7.1 ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม (58.85)  147.23  

               1.1.7.2 รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ 0.00 0.00 

1.1.8 รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถนบัเป็น  
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

0.00 0.00 

          1.1.9 รำยกำรปรับต่ำงๆ ท่ีไม่อนุญำตให้มีผลกระทบต่อมูลค่ำของเงินกองทุน 0.00 0.00 

          1.1.10 รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (1.1.10.1+1.1.10.2) (534.21) (433.25)  

               1.1.10.1  รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ1/ (534.21) (433.25)  

               1.1.10.2 รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
                            ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินมีจ ำนวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเตม็จ ำนวน 

0.00 
0.00 

     1.2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional tier 1) (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6) 0.00 0.00 

          1.2.1 เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

          1.2.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

          1.2.3 เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกว่ำผูฝ้ำกเงิน เจำ้หน้ีสำมญั และเจำ้หน้ีดอ้ยสิทธิทุกประเภท  
                  ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0.00 
0.00 

          1.2.4 ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดรั้บ 0.00 0.00 

          1.2.5 รำยกำรของบริษทัลกูเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
                   ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

0.00 
0.00 

          1.2.6 รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (1.2.6.1+1.2.6.2) 0.00 0.00 

               1.2.6.1  รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน2/ 0.00 0.00 

               1.2.6.2 รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ ำนวนไม่เพียงพอ 
                           ให้หกัจนครบเตม็จ ำนวน 

0.00 
0.00 

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)  5,669.92  5,564.02  

     2.1 เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

     2.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

     2.3 เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกว่ำผูฝ้ำกเงินและเจำ้หน้ีสำมญั  3,877.30  3,862.20  

     2.4 ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำม 2.1 ถึง 2.3 ท่ีธนำคำรพำณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไดรั้บ 0.00 0.00 

     2.5 เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ  1,792.62  1,701.82  

     2.6 เงินส ำรองส่วนเกิน 0.00 0.00 

     2.7 รำยกำรของบริษทัลกูเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2  
           ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

0.00 
0.00 

     2.8 รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 2 3/ 0.00 0.00 

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1+2) 24,610.67  22,978.43  
1/ เช่น ผลขำดทุน(สุทธิ) ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

2/เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนุน 

3/เช่น  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนุน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

ตารางที ่2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ SA 
    หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธิี SA 30 มถุินายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

1. ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 13,271.69 12,977.55 

     1.1 ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง              213.28 215.83 

           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล   

     1.2 ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกั               72.92 59.30 
           ควำมเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีสถำบนักำรเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์   
     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกั 11,195.22 10,966.61 
           ควำมเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน   
     1.4 ลูกหน้ีรำยยอ่ย 157.80 169.56 
     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 865.10 882.40 
     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 767.37 683.86 
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 273.99 248.25 

     2.1 ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง และธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ (MDBs) องคก์รปกครอง                0.00 0.00 
           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีรัฐบำล     
     2.2 ลูกหน้ี PSEs ท่ีจดัเป็นลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีสถำบนักำรเงินองคก์ร                  0.00 0.00 
           ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีจดัเป็นสถำบนักำรเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์      
           ท่ีใชน้ ้ ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน และลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์   
     2.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกั           203.16 194.29 
           ควำมเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน   
     2.4 ลูกหน้ีรำยยอ่ย 31.91 20.91 
     2.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 38.92 33.04 
     2.6  ลูกหน้ีดอ้ยคุณภำพ (สินทรัพยอ่ื์น)   
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนข้ันต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค านวณโดยวธีิ SA 13,545.68 13,225.80 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

ตารางที ่3   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยวธีิ BIA 

  หน่วย : ล้านบาท 
เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 30 มถุินายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

ค านวณโดยวธิี Basic Indicator Approach 878.40 821.73 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 878.40 821.73 

 

 

ตารางที ่4   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง และอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

อัตราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนของกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงนิ

Conservation 

 Buffer

อัตราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนทั้งส้ินตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

อัตราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนของกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงนิ

Conservation 

 Buffer

อัตราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนทั้งส้ินตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

1. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 8.50% 14.50% 1.25% 9.75% 13.90% 0.625% 9.125%

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 6.00% 11.16% 1.25% 7.25% 10.54% 0.625% 6.625%

3. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 4.50% 11.16% 1.25% 5.75% 10.54% 0.625% 5.125%

อัตราส่วน

อัตราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

30 มถุินายน 2560 31 ธันวาคม 2559
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

 

ตารางที ่5   ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิการเงนิ (Main features of 
regulatory capital instruments) 

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ

1 ผูอ้อกตราสารทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

2 รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้อกตราสารทางการเงิน  TH1019010Y00 LHBANK255A

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ/ 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นท่ี 2)

เงินกองทุนชั้นท่ี  1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

4 มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III หรือไม่ ครบถว้น ครบถว้น
5 กรณีท่ีมีคุณสมบติัไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Basel III ใหร้ะบุคุณสมบติั

ดงักล่าว
                                       -

-

6 ตอ้งทยอยลดนบัหรือนบัไดเ้ตม็จ านวน นบัไดเ้ตม็จ านวน ทยอยลดนบัในช่วง 5 ปีสุดทา้ยก่อนครบก าหนดตามวิธีเสน้ตรง
7 จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย/์ ระดบักลุ่ม/ ระดบักลุ่มและระดบัธนาคาร

พาณิชย์
ระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน ระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินและระดบัธนาคารพาณิชย์

8 จ านวนท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องทางการ
 (หน่วย : ลา้นบาท)

13,638.70 3,877.30

9 มลูค่าท่ีตราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1  บาท 1,000 (หน่ึงพนั) บาท / หน่วย
10 การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี ส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีสินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
11 วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภาคม 2558
12 ตราสารทางการเงินท่ีไมมี่การก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการ

ก าหนดระยะเวลาการช าระคืน
ไมมี่การก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไมมี่วนัครบก าหนด 21 พฤษภาคม 2568
14 ผูอ้อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนไดรั้บการ

อนุมติัจากผูก้  ากบัดูแลหรือไม่
ไมไ่ด้ การไถ่ถอนก่อนก าหนดตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผูกพนัในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการ
ไถ่ถอน

                                          -

ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนอาจใชสิ้ทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจ  านวนก่อนวนัครบก าหนด
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได ้หากกรณีเป็นไปตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ไมว่า่กรณีใดกรณีหน่ึง 
โดยไมต่อ้งไดรั้บความยินยอมจากผูถื้อตราสารเงินกองทุน ทั้งน้ี การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดงักล่าวจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1)  ณ วนัครบรอบ 5 (หา้) ปี นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย
ใด  ๆภายหลงัจากนั้น หรือ 
(2)  ณ เวลาใด  ๆนบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษี
ในวนัใด  ๆนบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุนอนัส่งผลใหสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีของผูอ้อกตรา
สารเงินกองทุนเปล่ียนแปลงไป หรือ 
(3)  ณ เวลาใด  ๆนบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดูแลดา้นเงินกองทุนในวนัใด  ๆนบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุนอนัส่งผลใหต้ราสาร
เงินกองทุนท่ีเคยนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 อยูเ่ดิมมีคุณสมบติัไมค่รบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งอีกต่อไป หรือ 
(4)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลงัจากวนัออกตรา
สารเงินกองทุน ใหผู้อ้อกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได ้
ทั้งน้ีจะไถ่ถอนไดใ้นราคาตามมลูค่าท่ีตราไวพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียท่ีค  านวณจนถึงวนัไถ่ถอน

16 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถา้มี)
                                          -

ณ วนัครบรอบ 5 (หา้) ปี นบัแต่วนัออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ
 ภายหลงัจากนั้น

หัวข้อ

การนบัตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใด

17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั บริษทั เป็นผูก้  าหนดจ านวนเงินปันผล อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.125 ต่อปี
18 อตัราผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล ไมมี่
19 มี dividend stopper หรือไม่ ไมมี่ ไมมี่
20 บริษทั มีอ านาจเตม็ท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดได้

เองทั้งหมด หรือบางส่วน หรือตามค าสัง่ท่ีไดรั้บ
มีอ านาจเตม็ท่ี ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกตราสารเงินกองทุน ซ่ึง

ก าหนดวา่เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีท าใหผู้อ้อกตราสารมีผลการด าเนินงานท่ีไมส่ามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปไดแ้ละทางการไดต้ดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารแลว้ผูอ้อกตราสาร
สามารถด าเนินการต่าง  ๆตามระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง การลดจ านวนเงินตน้ท่ีตอ้ง
ช าระตามตราสารในจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีตอ้งมีการตดัหน้ีสูญ (ทั้งจ  านวนหรือบางส่วน) และ
ยกเลิกดอกเบ้ียตามตราสารท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไมมี่การช าระเงิน ดงันั้น ผูถื้อตราสารจึงอาจจะ
ไดรั้บช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งช าระตามตราสารในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่จ านวนเงินตน้และ
ดอกเบ้ียเดิมตามตราสาร หรืออาจไมไ่ดรั้บช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งช าระตามตราสารเลย

21
มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจใหบ้ริษทั ไถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มีเง่ือนไข
ในการก าหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งข้ึนในลกัษณะขั้นบนัได (step up)

ไมมี่ ไมมี่

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได ้หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้
24 กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุเง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคาร

พาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้(Conversion trigger)
                                          -

                                                  -

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้เป็นการแปลงสภาพทั้งจ  านวนหรือบางส่วน                                           -                                                   -
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุอตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate)                                           -                                                   -
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุประเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการ

แปลงสภาพไป
                                          -

                                                  -

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได ้ใหร้ะบุผูอ้อกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลง
สภาพไป

                                          -
                                                  -

29 คุณสมบติัในการลดมลูค่า ไมมี่การลดมลูค่า มีคุณสมบติัในการลดมลูค่า
30 กรณีมีการลดมลูค่า ใหร้ะบุการลดมลูค่าท่ีธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว้

                                          -

เหตุการณ์ท่ีท าใหผู้อ้อกตราสารเงินกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีไมส่ามารถด าเนินกิจการต่อไป
ได ้และทางการตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน” หมายถึง การท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจอ่ืนใด ("หน่วยงานท่ีมี
อ านาจ") ตดัสินใจจะเขา้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน เช่น การใหเ้งินเพ่ิม
ทุนแก่ผูอ้อกตราสารเงินกองทุน ซ่ึงหากไมมี่ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวจะท าใหผู้อ้อก
ตราสารเงินกองทุนไมส่ามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง (หรือเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพยไ์มเ่พียงพอจ่ายคืนผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี หรือ 
(2) เงินกองทุนของผูอ้อกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดบัท่ีจะกระทบต่อผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ี 
หรือ 
(3) ผูอ้อกตราสารเงินกองทุนไมส่ามารถเพ่ิมทุนไดด้ว้ยตวัเอง เช่น ไมส่ามารถหาผูล้งทุนมาฟ้ืนฟู
กิจการได ้เป็นตน้

31 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าทั้งจ  านวนหรือบางส่วน                                           - อาจลดมลูค่าทั้งจ  านวนหรือบางส่วน
32 กรณีมีการลดมลูค่า เป็นการลดมลูค่าถาวรหรือชัว่คราว                                           - ลดมลูค่าถาวร
33 หากเป็นการลดมลูค่าชัว่คราว ใหอ้ธิบายกระบวนการในการลดดงักล่าว                                           -                                           -
34 สถานะของล าดบัการดอ้ยสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัชี (ใหร้ะบุประเภท

ของตราสารทางการเงินท่ีดอ้ยสิทธิกวา่)
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บช าระเงินเป็นล าดบัสุดทา้ยใน

กรณีท่ีธนาคารเลิกกิจการ
ตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 / หุน้บุริมสิทธิ / หุน้สามญั

หัวข้อ
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

ตารางที ่6   การกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

ตารางที ่6.1   ตารางการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

  
หน่วย :ล้านบาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  30 มถุินายน 2560 

จ านวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ – งบแสดงฐานะ
การเงนิ 
 (ก) 

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ 
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล 

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 (ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

สินทรัพย์ 

     1.  เงินสด       1,609.05        1,609.05    
     2.  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ     15,673.26      15,673.26    
     3.  สิทธิในกำรเรียกคืนหลกัทรัพย ์                  -                     -      
     4.  สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์            62.04             62.04    
     5.  เงินลงทุนสุทธิ     54,145.68      54,145.68    
     6.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ                  -                     -      
     7.  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 

  
  

          7.1  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี   146,689.10    146,689.10    
          7.2  ดอกเบ้ียคำ้งรับ          204.97           204.97    
                      รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ   146,894.07    146,894.07    
          7.3  หัก  รำยไดร้อตดับญัชี (72.14)  (72.14)    
          7.4  หัก  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,435.27)  (3,435.27)  ( A ) 
          7.5  หัก  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี (19.49)  (19.49)    
               รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ   143,367.17    143,367.17    
     8.  ภำระของลูกคำ้จำกกำรรับรอง                  -                     -      
     9.  ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ          107.01           107.01    
    10.  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ          374.27           374.27    
    11.  ค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 291.00 291.00 ( B ) 
    12.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 282.03 282.03 ( C ) 
    13.  สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 878.02 878.02   
           รวมสินทรัพย์ 216,789.52 216,789.52   
หน้ีสิน     
    14.  เงินรับฝำก 147,565.42 147,565.42   
    15.  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 9,806.97 9,806.97   
    16.  หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 160.77 160.77   
    17.  ภำระในกำรส่งคืนหลกัทรัพย ์ 0.00                                0.00       
    18.  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 0.00                                0.00       
    19.  หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 0.00                                0.00       
    20.  ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 36,408.09 36,408.09 ( D ) 
    21.  ภำระของธนำคำร (สถำบนักำรเงิน) จำกกำรรับรอง 0.00                                0.00       
    22.  ประมำณกำรหน้ีสิน 111.58 111.58   
    23.  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4.04 4.04 ( C ) 
    24.  หน้ีสินอ่ืน 2,111.49 2,111.49   
           รวมหน้ีสิน 196,168.37 196,168.37   
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  30 มถุินายน 2560 

จ านวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ  

(ก) 

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

25.  ส่วนของเจ้าของ       
    25.1  ทุนเรือนหุ้น       
             25.1.1  ทุนจดทะเบียน  13,638.71   13,638.71    
                         25.1.1.1  หุ้นบุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
                         25.1.1.2  หุ้นสำมญั  13,638.71   13,638.71   
             25.1.2  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้  13,638.70   13,638.70  ( E ) 
                         25.1.2.1  หุ้นบุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
                         25.1.2.2  หุ้นสำมญั  13,638.70   13,638.70    
    25.2  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 0.00                                0.00       
    25.3  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้น  642.56   642.56  ( F ) 
             25.3.1  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
             25.3.2  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นสำมญั  642.56   642.56    
    25.4  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบุริมสิทธิ 0.00                                0.00       
    25.5  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสำมญั 0.00                                0.00       
    25.6  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (81.66) (81.66) ( G ) 
             25.6.1  ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 0.00                                0.00       

25.6.2  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของเงินลงทุน (81.66) (81.66)   
             25.6.3  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 0.00                                0.00       
             25.6.4  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) จำกกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับ

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 
0.00                                0.00       

25.6.5  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) จำกกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับ
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (ส่วนท่ีมี
ประสิทธิผล) 

0.00                                0.00       

             25.6.6  ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
ในบริษทัร่วม 

0.00                                0.00       

    25.7  ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 6,421.56 6,421.56   
             25.7.1  จดัสรรแลว้ 736.29 736.29  
                         25.7.1.1  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 736.29 736.29 ( H ) 
                         25.7.1.2  อ่ืนๆ 0.00    0.00      
             25.7.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,685.27 5,685.27 ( I ) 
    25.8  หัก หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบุริมสิทธิ 0.00    0.00      
    25.9  หัก หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสำมญั 0.00    0.00     
             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 20,621.15 20,621.15   
    25.10  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม                         0.00                           0.00    
               รวมส่วนของเจ้าของ 20,621.15 20,621.15   

               รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 216,789.52 216,789.52   
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

ตารางที ่6.2  ตารางแสดงการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

  
  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        

(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิในงบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

(จ) 
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

     1.  ทุนช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหักหุ้นสำมญัซ้ือคืน 13,638.70 ( E ) 
     2.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 0.00 

 
     3.  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ)  642.56  ( F ) 
     4.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  736.29  ( H ) 
     5.  เงินส ำรองท่ีไดจ้ดัสรรจำกก ำไรสุทธิเม่ือส้ินงวดกำรบญัชี 0.00 

 
     6.  ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 4,516.26 ( I )*1 

     7.  ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 0.00 
 

          7.1  กำรเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 0.00 
 

          7.2  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินทุนเผือ่ขำยของตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน (59) ( G ) *2 
          7.3  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ 0.00 

 
      7.4  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแส

เงินสด (Cash flow hedge reserve) 
0.00 

 
          7.5  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในเงิน

ลงทุนสุทธิในหน่วยงำน ต่ำงประเทศ(Hedges of a net investment in a foreign operation) 
0.00 

 
     8.  รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ (Owner changes) 0.00 

 
     9.  รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถ

นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
0.00 

 
    10.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 19,474.96 

 
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

    11.  กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  
(Cash flow hedge reserve) 

                         0.00    

    12.  ก ำไร (ขำดทุน) สะสมท่ีเกิดจำกกำรเลือกใชว้ธีิ Fair value option                          0.00    
    13.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด                          0.00    
    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ                          0.00    

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

    15.  ผลขำดทุนสุทธิ (7.42) ( I )*3 

    16.  ค่ำควำมนิยม                          0.00       
    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม) (248.80) ( B )*4 

    18.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (277.99) ( C ) 
    19.  ส ำรองส่วนขำด (Shortfall of provision)                          0.00    
    20.  ก ำไรจำกกำรท ำธุรกรรมกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation)                          0.00    
    21.  กำรถือตรำสำรทุนไขวก้นัระหวำ่งธนำคำรพำณิชยก์บับริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน                          0.00    
    22.  เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวำมถึงลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษทั

เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
                         0.00    

    23.  เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นส่วนของเจำ้ของของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกที่ระบุในขอ้ 21 และ 2 

                         0.00  
  
  

    24.  มูลค่ำของตรำสำรทุนอำ้งอิงท่ีนบัเขำ้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรทุน (Equity derivatives) 

                         0.00  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีรายงาน โดย

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน        
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
(จ) 

    25.  เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเขำ้ไปลงทุน 

                         0.00    

    26.  เงินลงุทนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

                         0.00  
  
  

    27.  เงินลงุทนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน
และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของแต่ละบริษทันั้น 

                         0.00  
  
  

    28.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด                          0.00    
    29.  รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี

เป็นตรำสำรทำงกำรเงินมีจ ำนวนไม่เพียงพอ ให้หักจนครบเตม็จ ำนวน 
                         0.00  

  
  

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (534.21)   

    31.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 18,940.75   
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
            ซ้ือคืน 

                         0.00    

    33.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล                          0.00    
    34.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงิน เจำ้หน้ีสำมญั และเจำ้หน้ีดอ้ย

สิทธิทุกประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
                         0.00  

  
  

    35.  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำตรำสำรตำมขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดรั้บ                          0.00    
    36.  รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
                         0.00  

  
  

    37.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล                          0.00    
เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

    38.  กำรซ้ือคืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1                          0.00    
    39.  กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวำ่งธนำคำรพำณิชยก์บับริษทัท่ีท ำธุรกิจ  
           ทำงกำรเงินหรือธุรกิจสนบัสนุน 

                         0.00    

    40.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนำคำรพำณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน  
           ทั้ง ทำงตรงและทำงออ้ม 

                         0.00    

    41.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงิน
อ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกที่ระบุในขอ้ 39 และ 40           

                         0.00  
  
  

    42.  มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอำ้งอิงท่ีนับเขำ้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนั
กำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน 
(Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ำยขอ้ตกลงรับประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิต(Credit Derivatives)                

                         0.00    

   43.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

                         0.00  
  
  

    44.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนับสนุน  ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้น เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมด
ของบริษัทนั้ น   

                         0.00  
  
  

    45.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด                          0.00    
   46.  รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ  ำนวนไม่เพียงพอให้หักจน

ครบเตม็จ ำนวน 
                         0.00   
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีรายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน        
(ง) 

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
(จ) 

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน                          0.00    

    48.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1)                          0.00    
    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 - CET1 + AT1)    18,940.75   

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 
    50.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    
    51.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00    
    52.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงินและเจำ้หน้ีสำมญั 3,877.30 ( D )*5 

    53.  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำตรำสำรตำมขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดรั้บ 0.00  

    54.  เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision) 1,792.62 ( A )*6 

    55.  เงินส ำรองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00    
    56.  รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
0.00    

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 5,669.92   

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 

    58.  กำรซ้ือคืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00    
    59.  กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวำ่งธนำคำรพำณิชยก์บับริษทัท่ีท ำธุรกิจ

ทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน 
0.00    

   60.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนำคำรพำณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้ง     
ทำงตรงและทำงออ้ม 

0.00    

    61.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินอ่ืน นอกจำกที่ระบุในชอ้ 59 และ 60 

0.00    

    62.  มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอำ้งอิงท่ีนับเขำ้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน (Bond/ Equity Derivatives) 
และกรณีเป็นผูข้ำยขอ้ตกลงรับประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0.00  
  
  

    63.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

0.00  
  
  

    64.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

         บริษทันั้น 
0.00  

  
  

    65.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 0.00    
    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 2  0.00    
    67.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2)  5,669.92    
    68.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC - T1 + T2)  24,610.67    

*1  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ยก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรจ านวน 4,516.26  ลา้นบาท  ก าไรระหว่างงวด 1,203.13    ลา้นบาท   

     หกัส ารองตามกฎหมาย 26.70  ลา้นบาท และรายการปรับปรุงขาดทนุอ่ืนสุทธิ 7.42 ลา้นบาท

*2  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ส่วนต ่ากว่าทนุสุทธิของเงินลงทนุในตราสารหน้ี 114.08   ลา้นบาท  ส่วนเกินกว่าทนุสุทธิของเงินลงทนุในตราทนุ จ  านวน 32.42 ลา้นบาท

*3  เป็นผลขาดทนุจากรายการปรับปรุงประมาณการหน้ีสินตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชนพ์นกังานตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนข์องพนกังาน เป็นส่วนหน่ึงในรายการปรับปรุงก าไรสะสมอ่ืนสุทธิ

*4  ทยอยหกัออกจากเงินกองทนุ ปีละ 20 %  รวม 5 ปี  

*5  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ตัว๋แลกเงินจ านวน 30,213.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืม 18.35 ลา้นบาท ตราสารหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิ 2,400 ลา้นบาท   

      ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ ท่ีมีคุณสมบติันบัเป็นเงินกองทนุชัน่ท่ี 2 จ านวน  3,877.30    สุทธิรายจ่ายรอการตดับญัชีจ านวน 100.56  ลา้นบาท

*6  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จ านวน 1,792.62  ลา้นบาท  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

 

ตารางที ่7   การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period) 
หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ

ที่จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ

ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

     1.  ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 13,638.70

     2.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 0.00

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

     4.  ทุนส ารองตามกฎหมาย 736.29

     5.  เงินส ารองท่ีไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี 0.00

     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 4,516.26

     7.  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด 0.00

          7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินทุนเผ่ือขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน (58.85) (22.82)

          7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 0.00 0.00

          7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคา่ยุติธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash flow hedge reserve)
0.00

          7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลคา่ยุติธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ

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

     8.  รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
0.00 0.00

    10.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 19,474.96

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow

 hedge reserve)
0.00

    12.  ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชวิ้ธี Fair value option 0.00

    13.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00

    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 0.00

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ (7.42)

    16.  คา่ความนิยม 0.00

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากคา่ความนิยม) (248.80) (42.20)

    18.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (277.99)

    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    20.  ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0.00 0.00

    21.  การถือตราสารทุนไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0.00

    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถึงลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษทั

เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม
0.00

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน  2560

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ

ที่จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ

ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น

ส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 21 และ 22
0.00

    24.  มูลคา่ของตราสารทุนอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธท์างการเงินดา้นตราสารทุน (Equity derivatives)
0.00

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและ

ธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละ

บริษทันั้น

0.00

    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและ

ธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละ

บริษทันั้น

0.00 0.00

    27.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและ

ธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทั

นั้น

0.00 0.00

    28.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00

    29.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

ท่ีเป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอ ให้หกัจนครบเตม็จ านวน
0.00

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (534.21)

    31.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 18,940.75

    32.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00

    33.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00

    34.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ยสิทธิทุก

ประการ ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2
0.00

    35.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00

    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
0.00 0.00

    37.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 0.00

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน  2560

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1) : รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ

ที่จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ

ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00

    39.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการ

เงินหรือธุรกิจสนบัสนุน
0.00

    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม
0.00

    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบุในขอ้ 39 และ 40
0.00

    42.  มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน

อ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธท์างการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity 

Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

0.00

    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน

 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน

 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    45.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00

    46.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ  านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบ

เตม็จ านวน
0.00

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ 0.00

    48.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1) 0.00

    49.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 - CCE1 + AT1) 18,940.75

    50.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00

    51.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00

    52.  เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั 3,877.30

    53.  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ 0.00

    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision) 1,792.62

    55.  เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00

    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและบุคคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
0.00 0.00

    57.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล 5,669.92

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน  2560

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

เงนิกองทุนช้ันที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 2
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2560 

 
หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการ

ที่จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ

ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต

ตามหลักเกณฑ์ Basel III

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00

    59.  การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการ

เงินและธุรกิจสนบัสนุน
0.00

    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม
0.00

    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน

 นอกจากท่ีระบุในชอ้ 59 และ 60
0.00

    62.  มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธท์างการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็น

ผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

0.00

    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน 

ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน

 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น
0.00 0.00

    65.  รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 0.00

    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 2 0.00

    67.  รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 5,669.92

    68.  รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC - T1 + T2) 24,610.67

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน  2560

เงนิกองทุนช้ันที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
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