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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 ำรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเช่นเดียวกนักบัธนำคำรพำณิชย ์ และ
เพ่ือส่งเสริมกำรใชก้ลไกลำดในกำรก ำกบัดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำรงเงินกองทุน
ทั้งขอ้มูลเชิงปริมำณและขอ้มูลเชิงคุณภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแลเงินกองทุน ไดแ้ก่   เงินกองทุน  ระดบัควำมเส่ียง กระบวนกำร
ประเมินควำมเส่ียง   และควำมเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน   เพื่อใหบุ้คคลภำยนอกรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรประเมินควำมเส่ียงและเสถียรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดอ้ยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดใหก้ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงเงินกองทุน  เพ่ือส่งเสริมกำร
ใชก้ลไกตลำดในกำรก ำกบัดูแล   (Market Discipline)         พร้อมทั้งเพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสในดำ้นขอ้มูลส ำหรับบุคคลภำยนอกรวมถึง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหส้ำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินควำมเส่ียงรับรู้ถึงสถำนะกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทำงเงินไดอ้ยำ่งเพียงพอ
เหมำะสมและเป็นกำรผลกัดนัใหก้ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดี 

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
เปิดเผยขอ้มูลผ่ำนเวบไซตข์อง บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (www.lhfg.co.th) และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินส ำหรับงวดประจ ำปีบญัชี 

ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณสินทรัพยเ์ส่ียงและกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ ์
Basel ไดแ้ก่ กำรใชว้ธีิมำตรฐำน (Standardised Approach) ส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) และใชว้ธีิ Basic Indicator Approach (BIA) 
ส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำร (Operational Risk) กรณีควำมเส่ียงดำ้นตลำด (Market Risk) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยงัไม่มีปริมำณธุรกรรมใน
บญัชีเพ่ือคำ้ท่ีเกินกวำ่ระดบันยัส 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 

 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มีเงินกองทุนตำมหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ินมูลค่ำ 42,495 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ  (Common Equity Tier 1: CET 1)  มูลค่ำ 36,753  ลำ้นบำท    และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มูลค่ำ 5,742 ลำ้น
บำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86.49 และร้อยละ 13.51 ของเงินกองทุนทั้งส้ิน ตำมล ำดบั โดยเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ส่วนหน่ึงมำจำก บริษทัในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงิน คือ ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์  จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้อกตรำสำรหน้ีดอ้ยสิทธิอำย ุ 10 ปี จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ในเดือนพฤษภำคม 
2558 ท ำใหก้ลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนรองรับควำมเส่ียงและกำรขยำยตวัของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตไดเ้พ่ิมมำกยิง่ข้ึน 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

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 8.5

อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital ratio) 9.125 9.75 10.375 11
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CET 1 
 36,135 ลำ้นบำท  

(86.31%) 

Tier 2 
 5,730 ลำ้นบำท  

(13.69%) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

CET 1 
 36,753 ลำ้นบำท  

(86.49%) 

Tier 2 
 5,742 ลำ้นบำท  

(13.51%) 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 

42,495 ลำ้นบำท 

(100%) 

 

แผนภาพที ่1   โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

 

 

                                         
 
 
 
 

 

 

4. เงนิกองทุนขั้นต า่เพือ่รองรับความเส่ียง และความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินตำมกฎหมำย มีมูลค่ำ 42,495 ลำ้นบำท สูงกวำ่เงินกองทุนท่ี
ตอ้งด ำรงขั้นต ่ำตำมหลกัเกณฑ ์Basel III  เพ่ือรองรับควำมเส่ียงทั้งส้ินซ่ึงมีมูลค่ำรวม 16,075 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย เงินกองทุนขั้นต ่ำเพ่ือ
รองรับควำมเส่ียงดำ้นเครดิตมูลค่ำ 15,109 ลำ้นบำท และเงินกองทุนขั้นต ่ำเพ่ือรองรับควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำรมูลค่ำ 966 ลำ้นบำท ทั้งน้ี 
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ไม่ตอ้งด ำรงเงินกองทุนขั้นต ่ำส ำหรับควำมเส่ียงดำ้นตลำด เน่ืองจำก กำรท ำธุรกรรมของบริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินยงัไม่มีปริมำณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือกำรคำ้ (Trading Book)  เกินกวำ่ระดบัท่ีมีนยัส ำคญั      รำยละเอียดปรำกฎแสดงตำม 
ตารางที ่2 และ ตารางที ่3 

นอกจำกน้ี กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดมี้กำรประเมินควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับควำมเส่ียง
ประเภทต่ำงๆ ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลเงินกองทุนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ท ำให้มัน่ใจวำ่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
สำมำรถบริหำรจดักำรเงินกองทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ มีฐำนะเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งสำมำรถรองรับควำมเส่ียงต่ำงๆ ไดท้ั้งในภำวะ
ปกติและภำวะวกิฤต และมีเงินกองทุนท่ีเพียงพอรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ และเหตุกำรณ์ท่ีไม่ไดค้ำดหมำยไวใ้นอนำคต 

โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงอยู่ท่ีร้อยละ 22.47 อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงและอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของจำ้ของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงในอตัรำท่ี
เท่ำกนัอยูท่ี่ร้อยละ 19.43  ซ่ึงเป็นอตัรำส่วนท่ีสูงกวำ่อตัรำส่วนเงินกองทุนขั้นต ่ำตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดตำมหลกัเกณฑ ์
Basel III   รำยละเอียดปรำกฏแสดงตำม    แผนภาพที ่2 และตารางที ่4 

 

 

 

 

41,865 ลำ้นบำท 

(100%) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

แผนภาพที ่2   อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง และความเพยีงพอของเงนิกองทุน

 

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 2561 รำยละเอียดปรำกฎดงัแสดงตำม ตารางที ่5 ตารางที ่6 และ ตารางที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* BCBS: Basel Committee on Banking Supervision 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

ตารางที ่1   เงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1  36,752.45 36,134.79 

     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) 36,752.45 36,134.79 

          1.1.1 ทุนช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซ้ือคืน 21,183.66 21,183.66 

          1.1.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 0.00 0.00 

          1.1.3 ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ) 9,627.91 9,627.91 

          1.1.4 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 918.91 918.91 

1.1.5 เงินส ำรองท่ีไดจ้ดัสรรจำกก ำไรสุทธิเม่ือส้ินงวดกำรบญัชีตำมมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น หรือตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแม่ของ 
            กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

0.00 0.00 

1.1.6 ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นหรือตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทำงกำรเงิน 

5,878.82 4,511.67 

1.1.7 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (1.1.7.1+1.1.7.2) (246.73) 331.92 

               1.1.7.1 ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม (246.73) 331.92 

               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) (610.12) (439.28) 

               1.1.10.1  รำยกำรหกัจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ1/ (610.12) (439.28) 

               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)  5,742.21  5,730.10 

     2.1 เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00 0.00 

     2.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00 0.00 

     2.3 เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกว่ำผูฝ้ำกเงินและเจำ้หน้ีสำมญั 3,840.10 3,838.10 

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

     2.5 เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ  1,902.11 1,892.00 

     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) 42,494.66 41,864.89 
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 2561 

 

ตารางที ่2   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวธีิ SA 
    หน่วย : ล้านบาท 

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวธิี SA 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

1. ลูกหนี้ทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 14,833.94 14,708.76 

     1.1 ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองคก์รปกครอง              212.18 211.55 

           ส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล   

     1.2 ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกั               46.84 66.74 
           ควำมเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีสถำบนักำรเงิน และบริษทัหลกัทรัพย ์   
     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ ำหนกั 12,129.99 12,261.17 
           ควำมเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน   
     1.4 ลูกหน้ีรำยยอ่ย 125.26 141.79 
     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 720.71 814.41 
     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 1,598.96 1,213.10 
2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 275.18 273.72 

     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           206.50 191.60 
           ควำมเส่ียงเหมือนกบัลกูหน้ีธุรกิจเอกชน   
     2.4 ลูกหน้ีรำยยอ่ย 22.35 41.02 
     2.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั 46.33 41.10 
     2.6  ลูกหน้ีดอ้ยคุณภำพ (สินทรัพยอ่ื์น)   
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนข้ันต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมดที่ค านวณโดยวธีิ SA 15,109.12 14,982.48 
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ตารางที ่3   มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิารของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ โดยวธีิ BIA 

  หน่วย : ล้านบาท 
เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560 

ค านวณโดยวธิี Basic Indicator Approach 966.18 928.20 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร 966.18 928.20 

 

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% 22.47% 1.875% 10.375% 22.37% 1.25% 9.75%

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 6.00% 19.43% 1.875% 7.875% 19.30% 1.25% 7.25%

3. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 4.50% 19.43% 1.875% 6.375% 19.30% 1.25% 5.75%

อัตราส่วน

อัตราส่วนการด ารง

เงนิกองทุนขั้นต ่าตาม

เกณฑ์ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

30 มถุินายน 2561 31 ธันวาคม 2560
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

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

หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

1 ผูอ้อกตรำสำรทำงกำรเงิน บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

2 รุ่นหรือหมำยเลขของผูอ้อกตรำสำรทำงกำรเงิน ISIN : TH1019010Y00 LHBANK255A 
  การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
  

3 ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน (เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ/ เงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน/ เงินกองทุนชั้นท่ี 2) 

เงินกองทุนชั้นท่ี  1 เงินกองทุนชั้นท่ี 2 

4 มีคุณสมบติัเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์Basel III หรือไม่ ครบถว้น ครบถว้น 
5 กรณีท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์Basel III ให้ระบุคุณสมบติัดงักล่ำว - - 
6 ตอ้งทยอยลดนบัหรือนบัไดเ้ตม็จ ำนวน นบัไดเ้ตม็จ ำนวน ทยอยลดนับในช่วง 5 ปีสุดทำ้ยก่อนครบก ำหนดตำมวธีิ

เส้นตรง 
7 จดัอยูใ่นระดบัธนำคำรพำณิชย/์ ระดบักลุ่ม/ ระดบักลุ่มและระดบัธนำคำรพำณิชย ์ ระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ระดบักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดบัธนำคำรพำณิชย ์
8 จ ำนวนท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนตำมหลกัเกณฑข์องทำงกำร (หน่วย : ลำ้นบำท) 21,183.66 3,840.10 
9 มูลค่ำท่ีตรำไวข้องตรำสำรทำงกำรเงิน (Par value) (หน่วย : บำท) 1 1,000 (หน่ึงพนั) บำท / หน่วย 

10 กำรจดัประเภทตำมหลกักำรบญัชี ส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
11 วนัท่ีออกตรำสำรทำงกำรเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภำคม 2558 
12 ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืนหรือมีกำรก ำหนดระยะเวลำ

กำรช ำระคืน 
ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 

13 วนัครบก ำหนด (Original maturity date) ไม่มีวนัครบก ำหนด 21 พฤษภำคม 2568 
14 ผูอ้อกตรำสำรทำงกำรเงินสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรทำงกำรเงินก่อนไดรั้บกำรอนุมติัจำกผู ้

ก  ำกบัดูแลหรือไม่ 
ไม่ได ้ กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนดตอ้งไดรั้บอนุญำตจำก ธปท. ก่อน 

15 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภำระผกูพนัในกำรไถ่ถอนและจ ำนวนเงินในกำรไถ่ถอน 

- 

ผูอ้อกตรำสำรเงินกองทุนอำจใชสิ้ทธิไถ่ถอนตรำสำร
เงินกองทุนทั้งจ  ำนวนก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร
เงินกองทุนได ้หำกกรณีเป็นไปตำมท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ไม่
วำ่กรณีใดกรณีหน่ึง โดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูถื้อ
ตรำสำรเงินกองทุน ทั้งน้ี กำรไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุน
ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนดงักล่ำวจะ
กระท ำไดต่้อเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในประกำศธนำคำร
แห่งประเทศไทย 
(1)  ณ วนัครบรอบ 5 (ห้ำ) ปี นบัแต่วนัออกตรำสำร
เงินกองทุน หรือ ณ วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียใด ๆ ภำยหลงั
จำกนั้น หรือ  
(2)  ณ เวลำใด ๆ นบัแต่วนัออกตรำสำรเงินกองทุน ในกรณี
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยภำษีในวนัใด ๆ นบัแต่วนั
ออกตรำสำรเงินกองทุนอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ของผูอ้อกตรำสำรเงินกองทุนเปล่ียนแปลงไป หรือ  
(3)  ณ เวลำใด ๆ นบัแต่วนัออกตรำสำรเงินกองทุน ในกรณี
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลดำ้น
เงินกองทุนในวนัใด ๆ นบัแต่วนัออกตรำสำรเงินกองทุนอนั
ส่งผลให้ตรำสำรเงินกองทุนท่ีเคยนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
อยูเ่ดิมมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอีก
ต่อไป หรือ  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

   

(4)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด
เพิ่มเติมในภำยหลงัจำกวนัออกตรำสำรเงินกองทุน ให้ผูอ้อก
ตรำสำรเงินกองทุนสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนก่อน
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนได ้ 
ทั้งน้ีจะไถ่ถอนไดใ้นรำคำตำมมูลค่ำท่ีตรำไวพ้ร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียท่ีค  ำนวณจนถึงวนัไถ่ถอน 

16 วนัท่ีมีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลงั (ถำ้มี) - ณ วนัครบรอบ 5 (ห้ำ) ปี นบัแต่วนัออกตรำสำรเงินกองทุน 
หรือ ณ วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียใด ๆ ภำยหลงัจำกนั้น 

  ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใด 
 

  

17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงท่ีหรือลอยตวั บริษทั เป็นผูก้  ำหนดจ ำนวนเงินปันผล อตัรำคงท่ีร้อยละ 5.125 ต่อปี 
18 อตัรำผลตอบแทนและดชันีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล ไม่มี 
19  มี dividend stopper หรือไม่ ไม่มี ไม่มี 
20 บริษทั มีอ ำนำจเตม็ท่ีในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนใดไดเ้อง

ทั้งหมด หรือบำงส่วน หรือตำมค ำสั่งท่ีไดรั้บ 
มีอ ำนำจเตม็ที่ ธนำคำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของ

ผูอ้อกตรำสำรเงินกองทุน ซ่ึงก ำหนดวำ่เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ท่ี
ท ำให้ผูอ้อกตรำสำรมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถด ำเนิน
กิจกำรต่อไปไดแ้ละทำงกำรไดต้ดัสินใจเขำ้ช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ผูอ้อกตรำสำรแลว้ผูอ้อกตรำสำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง 
กำรลดจ ำนวนเงินตน้ท่ีตอ้งช ำระตำมตรำสำรในจ ำนวน
เท่ำกบัจ ำนวนท่ีตอ้งมีกำรตดัหน้ีสูญ (ทั้งจ ำนวนหรือ
บำงส่วน) และยกเลิกดอกเบ้ียตำมตรำสำรท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงั
ไม่มีกำรช ำระเงิน ดงันั้น ผูถื้อตรำสำรจึงอำจจะไดรั้บช ำระ
คืนเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งช ำระตำมตรำสำรในจ ำนวนท่ี
นอ้ยกวำ่จ ำนวนเงินตน้และดอกเบ้ียเดิมตำมตรำสำร หรือ
อำจไม่ไดรั้บช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งช ำระตำมตรำ
สำรเลย 

21 มีเง่ือนไขท่ีเป็นแรงจูงใจให้บริษทั ไถ่ถอนก่อนก ำหนดหรือไม่ เช่น มีเง่ือนไขในกำร
ก ำหนดอตัรำผลตอบแทนให้สูงข้ึนในลกัษณะขั้นบนัได (step up) 

ไม่มี ไม่มี 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 
23 สำมำรถแปลงสภำพได ้หรือไม่สำมำรถแปลงสภำพได ้ ไม่สำมำรถแปลงสภำพได ้ ไม่สำมำรถแปลงสภำพได ้
24 กรณีท่ีสำมำรถแปลงสภำพได ้ให้ระบุเง่ือนไขในกำรแปลงสภำพท่ีธนำคำรพำณิชย์

นั้นก ำหนดไว ้(Conversion trigger) 
- - 

25 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได ้เป็นกำรแปลงสภำพทั้งจ  ำนวนหรือบำงส่วน - - 
26 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได ้ให้ระบุอตัรำกำรแปลงสภำพ (Conversion rate) - - 
27 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได ้ให้ระบุประเภทตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีกำรแปลงสภำพไป - - 
28 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได ้ให้ระบุผูอ้อกตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีกำรแปลงสภำพไป - - 
29 คุณสมบติัในกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ มีคุณสมบติัในกำรลดมูลค่ำ 
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ตารางที ่6   การกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

ตารางที ่6.1   ตารางการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

  
หน่วย :ล้านบาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  30 มถุินายน 2561 

จ านวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ – งบแสดงฐานะ
การเงนิ 
 (ก) 

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ 
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล 

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 
 (ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

สินทรัพย์ 

     1.  เงินสด 1,816.21 1,816.21  
     2.  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 16,358.54 16,358.54  
     3.  สิทธิในกำรเรียกคืนหลกัทรัพย ์ 0.00 0.00  
     4.  สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 88.09 88.09  
     5.  เงินลงทุนสุทธิ 60,590.70 60,590.70  
     6.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00 0.00  
     7.  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ    
          7.1  เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 152,001.65 152,001.65  
          7.2  ดอกเบ้ียคำ้งรับ 234.11 234.11  
                      รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ 152,235.76 152,235.76  
          7.3  หัก  รำยไดร้อตดับญัชี (35.26) (35.26)  
          7.4  หัก  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,804.13) (3,804.13) (A) 
          7.5  หัก  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี (45.56) (45.56)  
               รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 148,350.81 148,350.81  
     8.  ภำระของลูกคำ้จำกกำรรับรอง 0.00 0.00  
     9.  ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 93.49 93.49  
    10.  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 303.87 303.87  
    11.  ค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 329.59 329.59 (B) 
    12.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 282.93 282.93 (C) 
    13.  สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 864.30 864.30  
           รวมสินทรัพย์ 229,078.53 229,078.53  

หน้ีสิน     
    14.  เงินรับฝำก 143,303.10 143,303.10  
    15.  รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 12,942.02 12,942.02  
    16.  หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 244.31 244.31  
    17.  ภำระในกำรส่งคืนหลกัทรัพย ์ 0.00 0.00  
    18.  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 0.00 0.00  
    19.  หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 0.00 0.00  
    20.  ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 31,323.95 31,323.95 (D) 
    21.  ภำระของธนำคำร (สถำบนักำรเงิน) จำกกำรรับรอง 0.00 0.00  
    22.  ประมำณกำรหน้ีสิน 136.11 136.11  
    23.  หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.40 2.40 (C) 
    24.  หน้ีสินอ่ืน 2,130.41 2,130.41  
           รวมหน้ีสิน 190,082.30 190,082.30  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน  
ประจ างวด  30 มถุินายน 2561 

จ านวนทีเ่ปิดเผย 
ในงบการเงนิทีเ่ผยแพร่ 

ต่อสาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงนิ  

(ก) 

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล

กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  
(ข) 

การอ้างองิ  
(ค) 

25.  ส่วนของเจ้าของ       
    25.1  ทุนเรือนหุ้น       
             25.1.1  ทุนจดทะเบียน 21,183.66 21,183.66  
                         25.1.1.1  หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 0.00  
                         25.1.1.2  หุ้นสำมญั 21,183.66 21,183.66  
             25.1.2  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 21,183.66 21,183.66 (E) 
                         25.1.2.1  หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 0.00  
                         25.1.2.2  หุ้นสำมญั 21,183.66 21,183.66  
    25.2  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 0.00 0.00  
    25.3  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้น 9,627.91 9,627.91 (F) 
             25.3.1  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นบุริมสิทธิ 0.00 0.00  
             25.3.2  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นสำมญั 9,627.91 9,627.91  
    25.4  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 0.00  
    25.5  ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสำมญั 0.00 0.00  
    25.6  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (193.29) (193.29)  
             25.6.1  ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 0.00 0.00  

25.6.2  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของเงินลงทุน (193.29) (193.29) (G) 
             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 8,377.95 8,377.95  
             25.7.1  จดัสรรแลว้ 918.91 918.91  
                         25.7.1.1  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 918.91 918.91 (H) 
                         25.7.1.2  อ่ืนๆ 0.00 0.00  
             25.7.2  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,459.04 7,459.04 (I) 
    25.8  หัก หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 0.00  
    25.9  หัก หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสำมญั 0.00 0.00  
             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,996.23 38,996.23  
    25.10  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 0.00 0.00  
               รวมส่วนของเจ้าของ 38,996.23 38,996.23  

               รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 229,078.53 229,078.53  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

ตารางที ่6.2  ตารางแสดงการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

  
  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        

(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิใน    
งบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

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

     1.  ทุนช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหักหุ้นสำมญัซ้ือคืน 21,183.66 (E) 
     2.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 0.00  
     3.  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ) 9,627.91 (F) 
     4.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 918.91 (H) 
     5.  เงินส ำรองท่ีไดจ้ดัสรรจำกก ำไรสุทธิเม่ือส้ินงวดกำรบญัชี 0.00  
     6.  ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 5,878.82 (I)*1 
     7.  ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม   
          7.1  กำรเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 0.00  
          7.2  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินทุนเผือ่ขำยของตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน (246.73) (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 37,362.57  

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 0.00  
    16.  ค่ำควำมนิยม 0.00  
    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม) (329.59) (B) 
    18.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (280.53) (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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  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิใน         
งบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

(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 (610.12)   
    31.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 36,752.45   

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 2561 

  
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลที่

รายงาน โดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ        
(ง) 

แหล่งทีม่าของการอ้างองิใน    
งบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ  

(จ) 
    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน                          0.00    
    48.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1)                          0.00    
    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 - CET1 + AT1) 36,752.45   

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 
    50.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    
    51.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00    
    52.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงินและเจำ้หน้ีสำมญั  3,840.10  (D)*3 
    53.  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำตรำสำรตำมขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไดรั้บ  -     
    54.  เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)  1,902.11  (A)*4 
    55.  เงินส ำรองส่วนเกิน (Surplus of provision)  -     
    56.  รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
 -     

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  5,742.21   

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)  5,742.21    
    68.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC - T1 + T2)  42,494.66    

 
 
 

*1  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ยก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรจ านวน 5,878.82  ลา้นบาท  ก าไรระหว่างงวด 1,577.48    ลา้นบาท   

     รายการปรับปรุงก าไรสะสมอ่ืนสุทธิ 2.74 ลา้นบาท

*2  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ส่วนต ่ากว่าทุนสุทธิของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 61.36   ลา้นบาท  ส่วนต ่ากว่าทุนสุทธิของเงินลงทุนในตราทุน จ านวน 131.93 ลา้นบาท

*3  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบดว้ย ตัว๋แลกเงินสุทธิดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี จ  านวน 22,398.17 ลา้นบาท เงินกูย้ืม 14.37 ลา้นบาท ตราสารหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิ 5,000 ลา้นบาท   

       และตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิสุทธิคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี 3,911.41 ลา้นบาท ท่ีมีคุณสมบติันบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน  3,840.10 ลา้นบาท

*4  จ านวนท่ีเปิดเผยในงบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เป็น General Provision จ านวน 1,902.11  ลา้นบาท
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

ตารางที ่7   การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period) 
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน 2561 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 
 

     1.  ทุนช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหักหุ้นสำมญัซ้ือคืน 21,183.66 
 

     2.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 0.00 
 

     3.  ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มูลค่ำหุ้นสำมญั (สุทธิ) 9,627.91 
 

     4.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 918.91 
 

     5.  เงินส ำรองท่ีไดจ้ดัสรรจำกก ำไรสุทธิเม่ือส้ินงวดกำรบญัชี 0.00 
 

     6.  ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร 5,878.82 
 

     7.  ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม  
 

          7.1  กำรเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน อำคำร หรือห้องชุดในอำคำรชุด 0.00 
 

          7.2  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินทุนเผือ่ขำยของตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน (246.73)              0.00    
          7.3  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ              0.00      
          7.4  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (Cash flow 

hedge reserve) 
             0.00    

 
          7.5  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

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

     8.  รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ (Owner changes)              0.00  
 

     9.  รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

             0.00    0.00    

    10.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 37,362.57 
 

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 0.00 
 

    16.  ค่ำควำมนิยม 0.00 
 

    17.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม) (329.59) 0.00 

    18.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (280.53) 
 

    19.  ส ำรองส่วนขำด (Shortfall of provision) 0.00    
 

    20.  ก ำไรจำกกำรท ำธุรกรรมกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation) 0.00    0.00    
    21.  กำรถือตรำสำรทุนไขวก้นัระหวำ่งธนำคำรพำณิชยก์บับริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงิน หรือธุรกิจสนบัสนุน 0.00    

 
    22.  เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวำมถึงลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ทั้ง

ทำงตรงและทำงออ้ม 
0.00    

 
    23.  เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ

ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกที่ระบุในขอ้ 21 และ 22 
0.00    
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน 2561 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

    24.  มูลค่ำของตรำสำรทุนอำ้งอิงท่ีนบัเขำ้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรทุน (Equity derivatives) 

0.00    
 

    25.  เงินลงทุนในตรำสำรทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
เขำ้ไปลงทุน 

0.00    
 

    26.  เงินลงุทนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    27.  เงินลงุทนในตรำสำรทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจ
สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    28.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 0.00    
 

    29.  รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำง
กำรเงินมีจ ำนวนไม่เพียงพอ ให้หักจนครบเตม็จ ำนวน 

0.00    
 

    30.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (610.12) 
 

    31.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)  36,752.45  
 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 
 

    32.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00    
 

    33.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 0.00    
 

    34.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงิน เจำ้หน้ีสำมญั และเจำ้หน้ีดอ้ยสิทธิทุกประเภท ซ่ึง
รวมถึงผูถื้อตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 

0.00    
 

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

    36.  รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี
เป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

0.00    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 ำธุรกิจทำงกำรเงินหรือ
ธุรกิจสนบัสนุน 

0.00    
 

    40.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนำคำรพำณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทำงตรงและ    
ทำงออ้ม 

0.00    
 

    41.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกที่ระบุในขอ้ 39 และ 40 

0.00    
 

    42.  มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอำ้งอิงท่ีนับเขำ้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน (Bond/ Equity Derivatives) และ
กรณีเป็นผูข้ำยขอ้ตกลงรับประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิต(Credit Derivatives) 

0.00    

 

    43.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    44.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่ม
ธุรกิจทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00    0.00    

    45.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 0.00    
 

    46.  รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ  ำนวนไม่เพียงพอให้หักจนครบเตม็จ ำนวน 0.00    
 

    47.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 0.00    
 

    48.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00    
 

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 - CET1 + AT1) 36,752.45 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูลการด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุายน 2561 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด มถุินายน 2561 

ยอดสุทธิคงเหลอืของรายการที่
จะต้องมกีารทยอยนับเข้าหรือ 
ทยอยหักเงนิกองทุนในอนาคต 
ตามหลกัเกณฑ์ Basel III 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 
 

    50.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหักหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน 0.00  
 

    51.  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 0.00   
 

    52.  เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงินและเจำ้หน้ีสำมญั  3,840.10  
 

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

 
 

    54.  เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ(General provision)  1,902.11  
 

 
    55.  เงินส ำรองส่วนเกิน (Surplus of provision)  0.00      

 
 

    56.  รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 

 0.00      
0.00    0  

    57.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  5,742.21  
 

 
เงินกองทุนช้ันท่ี 2 : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล  

 
    58.  กำรซ้ือคืนตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00   

 
    59.  กำรถือตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวำ่งธนำคำรพำณิชยก์บับริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและ

ธุรกิจสนบัสนุน 
0.00   

 
    60.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนำคำรพำณิชยห์รือบริษทัเงินทุนอ่ืน ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 0.00   

 
    61.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกท่ี

ระบุในชอ้ 59 และ 60 
0.00   

 
    62.  มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินอำ้งอิงท่ีนับเขำ้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถำบนักำรเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอ่ืน กรณี

เป็นผูซ้ื้ออนุพนัธ์ทำงกำรเงินดำ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ำยขอ้ตกลงรับประกนั
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Derivatives) 

0.00   

 

    63.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00   0.00   

    64.  เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

0.00   0.00   

    65.  รำยกำรอ่ืนตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 0.00   
 

    66.  รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทุนช้ันท่ี 2  0.00  
 

    67.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2)  5,742.21  
 

    68.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC - T1 + T2)  42,494.66  
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