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1. บทน า 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคัญของกำรบริหำรงำนโดยตระหนักถึงควำมเสี ยงด้ำนต่ำง ๆ 

พร้อมไปกับกำรก้ำวไปอย่ำงมั นคงทำงธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี ยงที ดีและกำรปฏิบัติตำม

ประกำศ ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ที เกี ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยเฉพำะเรื องหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ์ Basel ซึ ง

เป็นหลักเกณฑ์ที ก ำหนดให้บริษัทด ำรงเงินกองทุนเพื อรองรับควำมเสี ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเช่นเดียวกันกับธนำคำรพำณิชย์ และเพื อ

ส่งเสริมกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนทั้ง

ข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพที เกี ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลเงินกองทุน ได้แก่ เงินกองทุน ระดับควำมเสี ยง กระบวนกำรประเมิน

ควำมเสี ยง และควำมเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เพื อให้บุคคลภำยนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถใช้เป็นข้อมูลใน

กำรประเมินควำมเสี ยงและเสถียรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ตำมที ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุน  เพื อส่งเสริมกำรใช้

กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแล (Market Discipline) พร้อมทั้งเพื อให้เกิดควำมโปร่งใสในด้ำนข้อมูลส ำหรับบุคคลภำยนอกรวมถึงผู้มี 

ส่วนได้เสียให้สำมำรถใช้เป็นข้อมูลประเมินควำมเสี ยงรับรู้ถึงสถำนะกำรบริหำรควำมเสี ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเพียงพอ

เหมำะสม และเป็นกำรผลักดันให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีระบบกำรบริหำรควำมเสี ยงที ดี 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งและเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ประกอบธุรกิจ

โดยกำรเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื นโดยไม่ได้ท ำธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) แต่จะเข้ำถือหุ้นในบริษัทอื นเพื อกำรมี

อ ำนำจควบคุมกิจกำร ดังนั้น กำรประกอบธุรกิจของบริษัทจึงแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทที บริษัทเข้ำถือ

หุ้นโดยอ้อม ซึ งจัดตั้งขึ้นตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ธุรกิจ 

ทำงกำรเงินของตนเองให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับแบบรวมกลุ่ม ทั้งนี ้กำรประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ของบริษัทย่อย สำมำรถแบ่งได้ 4 กลุ่มประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย 

 ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์

 บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกจิหลักทรัพย ์

 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ แอดไวเซอรี  จ ำกัด ประกอบธุรกิจที ปรึกษำทำงกำรเงิน 

ส ำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินในระดับ Full Consolidation ตำมหลักเกณฑ์ Basel III โดยเปิดเผย

ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (www.lhfg.co.th) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับ

งวดประจ ำปีบัญช ี

ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี ยงและกำรด ำรงเงินกองทุนขั้นต  ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ 

Basel ได้แก่ กำรใช้วิธีมำตรฐำน (Standardised Approach) ส ำหรับควำมเสี ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) และใช้วิธี Basic Indicator Approach 

(BIA) ส ำหรับควำมเสี ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) กรณีควำมเสี ยงด้ำนตลำด (Market Risk) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยังไม่มีปริมำณ

ธุรกรรมในบัญชีเพื อกค้ำที เกินกว่ำระดับนัยส ำคัญที ต้องด ำรงเงินกองทุนขั้นต  ำตำมเกณฑ์ที ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดไว้ 

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

กำรด ำรงเงินกองทุนเป็นเครื องมือส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี ยงและกำรรักษำเสถียรภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบันกำรเงิน 

ธนำคำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรให้เงินกองทุนมีคุณภำพที ดีในปริมำณที เพียงพอ เพื อรองรับควำมเสียหำยที อำจ

เกิดขึ้นทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต 

ในปี 2559 ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ ม (Capital 

Buffer) เพื อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที  1  

ที เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1) เพิ มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต  ำอีกเกินกว่ำร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี ยงทั้งสิ้น โดยให้

ทยอยด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ มอีกร้อยละ 0.625 ต่อป ีตั้งแต่วันที  1 มกรำคม 2559 จนครบร้อยละ 2.5 ในวันที  1 มกรำคม 2562 ซึ ง

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนตำม ตารางที ่1 ดังนี ้

ตารางที ่1 อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามเกณฑ์ ธปท. 

 

ณ วันที  30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มีเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้นมูลค่ำ 44,874 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

เงินกองทุนช้ันที  1 ที เป็นส่วนของเจ้ำของ  (Common Equity Tier 1: CET 1)  มูลค่ำ 39,486 ล้ำนบำท และเงินกองทุนช้ันที  2 มูลค่ำ 5,388 

ล้ำนบำท ซึ งคิดเป็นร้อยละ 87.99 และร้อยละ 12.01 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ตำมล ำดับ โดยเงินกองทุนช้ันที  2 ส่วนหนึ งมำจำก บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทำงกำรเงิน คือ ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ออกตรำสำรหนี้ด้อยสิทธิอำยุ 10 ปี จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ในเดือนพฤษภำคม 

2558 ท ำให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนเพื อรองรับควำมเสี ยงและกำรขยำยตัวของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตได้เพิ มมำกยิ งขึ้น 

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่มีตรำสำรทำงกำรเงินที สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที  1 (Additional Tier 1) รำยละเอียดปรำกฏ

แสดงตำม แผนภาพที ่1 และ ตารางที่ 2 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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ตารางที่ 2 เงินกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

 
1/ เช่น ผลขำดทุน (สุทธิ) ค่ำควำมนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

2/เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  1 ของบริษัทที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน 

3/เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุนช้ันที  2 ของบริษัทที ท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มถุินายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

1. เงินกองทนุช้ันที ่1 (1.1+1.2) 39,485.89 36,794.88

     1.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (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) 39,485.89 36,794.88

          1.1.1 ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 21,183.66 21,183.66

          1.1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00 0.00

          1.1.3 ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,627.91 9,627.91

          1.1.4 ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,205.51 1,173.41

          1.1.5 เงินส ารองท่ีได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชตีามมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้น หรือตามขอ้บงัคับของ

                  ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.6 ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้นหรือตามขอ้บงัคับของธนาคารพาณิชย์

                  ท่ีจดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.7 รายการอืน่ของส่วนของเจ้าของ (1.1.7.1+1.1.7.2) 964.28 (323.16)

               1.1.7.1 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สะสม 964.28 (323.16)

               1.1.7.2 รายการอืน่ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิจากผู้เปน็เจ้าของ 0.00 0.00

          1.1.8 รายการปรับต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตใหม้ีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน 0.00 0.00

          1.1.9 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (1.1.9.1+1.1.9.2) (536.03) (741.59)

               1.1.9.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ* (536.03) (741.59)

               1.1.9.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีที่เงินกองทุนชั้นที่ 1

                         ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

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

          1.2.1 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

          1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

          1.2.3 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ

                  ทุกประเภท ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 2

          1.2.4 ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถงึ 1.2.3 ท่ีธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบยีนในประเทศได้รับ 0.00 0.00

          1.2.5 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงิน (1.2.5.1+1.2.5.2) 0.00 0.00

               1.2.5.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงิน** 0.00 0.00

               1.2.5.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กั 0.00 0.00

                         จนครบเต็มจ านวน

2. เงินกองทนุช้ันที ่2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 5,388.06 5,757.20

     2.1 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

     2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

     2.3 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,866.10 3,852.10

     2.4 ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถงึ 2.3 ท่ีธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบยีนในประเทศได้รับ 0.00 0.00

     2.5 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 1,521.96 1,905.10

     2.6 เงินส ารองส่วนเกนิ 0.00 0.00

     2.7 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 *** 0.00 0.00

3. เงินกองทนุทัง้สิ้นตามกฎหมาย (1+2) 44,873.95 42,552.08

0.000.00

0.00 0.00

5,874.657,040.56

0.000.00
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4. เงินกองทุนขั้นต่ าเพ่ือรองรับความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันที  30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี ยงอยู่ที ร้อยละ  21.95 อัตรำส่วน

เงินกองทุนช้ันที  1 ต่อสินทรัพย์เสี ยง และอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที  1 ที เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อสินทรัพย์เสี ยง 

ในอัตรำที เท่ำกันอยู่ที ร้อยละ 19.32 ซึ งเป็นอัตรำส่วนที สูงกว่ำอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต  ำตำมที ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดตำม

หลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 11 ร้อยละ 8.5 และ ร้อยละ 7 ตำมล ำดับ ปรำกฏรำยละเอียดแสดงตำม แผนภาพที ่2 

แผนภาพที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

 

โดย ณ วันที  30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นตำมกฎหมำย มีมูลค่ำ 44,874 ล้ำนบำท สูงกว่ำ

เงินกองทุนที ต้องด ำรงขั้นต  ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื อรองรับควำมเสี ยงทั้งสิ้นซึ งมีมูลค่ำรวม 17,374 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

เงินกองทุนขั้นต  ำเพื อรองรับควำมเสี ยงด้ำนเครดิตมูลค่ำ 16,366 ล้ำนบำท และเงินกองทุนขั้นต  ำเพื อรองรับควำมเสี ยงด้ำนปฏิบัติกำรมูลค่ำ 

1,008 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ไม่ต้องด ำรงเงินกองทุนขั้นต  ำส ำหรับควำมเสี ยงด้ำนตลำด เนื องจำกกำรท ำธุรกรรมของ 

บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินยังไม่มีปริมำณธุรกรรมในบัญชีเพื อกำรค้ำ (Trading Book) เกินกว่ำระดับที มีนัยส ำคัญ รำยละเอียด

ปรำกฏแสดงตำม ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และ ตารางที ่5 

นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้มีกำรประเมินควำมเสี ยงและควำมเพียงพอของเงินกองทุน ( ICAAP) เพื อรองรับควำมเสี ยง

ประเภทต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมที ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ท ำให้มั นใจว่ำกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินกองทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีฐำนะเงินกองทุนที แข็งแกร่งสำมำรถรองรับควำมเสี ยงต่ำง ๆ ได้ทั้งในภำวะปกติ

และภำวะวิกฤต และมีเงินกองทุนที เพียงพอรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และเหตุกำรณ์ที ไม่ได้คำดหมำยไว้ในอนำคต 

5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)

ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ Composition of 

capital disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที ส ำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินที นับเป็นเงินกองทุน 

กำรกระทบยอดรำยกำรที เกี ยวข้องกับเงินกองทุน และมูลค่ำเงินกองทุนในช่วงกำรทยอยนับเข้ำหรือทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel III โดย

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที  30 มิถุนำยน 2562 รำยละเอียดปรำกฏดังแสดงตำม ตารางที่ 6, ตารางที่ 7 และ ตารางที่ 8 
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ตารางที ่3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แยกตามประเภทสินทรัพย์โดยวิธี SA 

 
 

ตารางที่ 4 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าท่ีต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน โดยวิธี BIA 

 

 

ตารางที่ 5 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1  
ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

 

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธ ีSA 30 มถุินายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
1. ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 16,064.26 16,580.50
     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล
     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียง
          เหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และบริษทัหลักทรัพย์
     1.3 ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั
          ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน
     1.4 ลูกหนี้รายย่อย 103.72 117.89
     1.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 622.00 673.19
     1.6 สินทรัพย์อืน่ 2,180.01 2,077.06
2. ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 302.07 298.33
     2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
          องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้รัฐบาล
     2.2 ลูกหนี้ PSEs ท่ีจัดเปน็ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบนัการเงินองค์กรปกครอง
          ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปน็สถาบนัการเงิน และบริษทัหลักทรัพย์ ที่ใชน้้ าหนักความเส่ียง
          เหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์
     2.3 ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั
          ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน
     2.4 ลูกหนี้รายย่อย 25.22 33.32
     2.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 49.67 43.23
     2.6  ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สินทรัพย์อืน่) 0.00 0.00
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation 0.00 0.00
รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิตทัง้หมดทีค่่านวณโดยวธิี SA 16,366.32 16,878.83

208.30439.04

232.57230.22

13,271.4912,489.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221.78227.18

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 30 มถุินายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
ค านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 1,008.35 992.02

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 1,008.35 992.02

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

Conservation 
Buffer

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุทัง้สิ้นตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

Conservation 
Buffer

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุทัง้สิ้นตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย

1. เงินกองทนุทัง้ส้ิน ต่อ สินทรัพย์เส่ียง 8.50% 21.95% 2.50% 11.00% 20.24% 1.875% 10.375%
2. เงินกองทนุชัน้ที ่1 ต่อ สินทรัพย์เส่ียง 6.00% 19.32% 2.50% 8.50% 17.50% 1.875% 7.875%
3. เงินกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เส่ียง 4.50% 19.32% 2.50% 7.00% 17.50% 1.875% 6.375%

31 ธันวาคม 2561

อัตราส่วน

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุข้ันต่่าตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย

30 มิถุนายน 2562



 
 

             หน้า 6 จาก 15 

 

 

 

ตารางที่ 6 ตารางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติทีส่ าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน (Main 
features of regulatory capital instruments) 

 
 
 
 

หุ้นสามญั หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน
บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป 
จา่กัด (มหาชน)

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จา่กัด (มหาชน)

2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน ISIN : TH1019010Y00 LHBANK255A

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทนุตามหลักเกณฑ์ธนาคารแหง่
ประเทศไทย

3
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ/ 
เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงิน/ เงินกองทนุชั้นที่ 2)

เงินกองทนุชั้นที่ 1 เงินกองทนุชั้นที่ 2 

4 มีคุณสมบติัเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่ ครบถว้น ครบถว้น

5 กรณีที่มีคุณสมบติัไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ใหร้ะบคุุณสมบติัดังกล่าว - -

6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจ านวน นับได้เต็มจ านวน ทยอยลดนับในชว่ง 5 ปสุีดทา้ยกอ่นครบก าหนดตามวิธีเส้นตรง

7 จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์/ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคารพาณิชย์ ระดับกลุ่มธุรกจิทางการเงิน  ระดับกลุ่มธุรกจิทางการเงินและระดับธนาคารพาณิชย์

8 จ านวนที่สามารถนับเปน็เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 21,183.66 3,866.10

9 มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 1  บาท 1,000 (หนึ่งพนั) บาท / หน่วย

10 การจัดประเภทตามหลักการบญัชี ส่วนของผู้ถอืหุ้น หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทนุตัดจ าหน่าย

11 วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภาคม 2558

12
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมีการก าหนด
ระยะเวลาการช าระคืน

ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มีการก าหนดระยะเวลาการช าระคืน

13 วันครบก าหนด (Original maturity date) ไม่มีวันครบก าหนด 21 พฤษภาคม 2568

14
ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถถ่อนตราสารทางการเงินกอ่นได้รับการอนุมัติ
จากผู้ก ากบัดูแลหรือไม่

ไม่ได้ การไถถ่อนกอ่นก าหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. กอ่น

15 วันที่มีสิทธิไถถ่อน วันที่มีภาระผูกพนัในการไถถ่อนและจ านวนเงินในการไถถ่อน -

ผู้ออกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจ านวนกอ่นวันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทุนได้ หากกรณีเป็นไปตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ไมว่่ากรณีใดกรณีหนึ่ง โดยไมต้่องได้รับความยินยอม
จากผู้ถือตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้ การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนกอ่นวันครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทุนดังกล่าวจะกระท าได้ต่อเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1)  ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วันก าหนดช าระดอกเบี้ยใด ๆ 
ภายหลังจากนั้น หรือ 
(2)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีในวันใด ๆ
 นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุนอนัส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตราสารเงินกองทุน
เปล่ียนแปลงไป หรือ 
(3)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีที่มกีารเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลด้าน
เงินกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุนอนัส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนที่เคยนับเป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมคุีณสมบัติไมค่รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอกีต่อไป หรือ 
(4)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติมในภายหลังจากวันออกตราสาร
เงินกองทุน ให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนกอ่นวันครบก าหนดไถ่ถอนตรา
สารเงินกองทุนได้ 
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมลูค่าที่ตราไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ค านวณจนถึงวันไถ่ถอน

16 วันที่มีสิทธิไถถ่อนในภายหลัง (ถา้มี) -
ณ วันครบรอบ 5 (หา้) ป ีนับแต่วันออกตราสารเงินกองทนุ หรือ ณ วันก าหนดช าระดอกเบี้ย
ใด ๆ ภายหลังจากนั้น

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใด

17 ผลตอบแทน/ เงินปนัผลแบบคงที่หรือลอยตัว
บริษทั เป็นผู้ก าหนดจ านวนเงิน
ปันผล

อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี

18 อตัราผลตอบแทนและดัชนีอืน่ที่เกีย่วขอ้ง ตามการประกาศจ่ายเงินปนัผล ไม่มี

19 มี dividend stopper หรือไม่ ไม่มี ไม่มี

หัวข้อ



 
 

             หน้า 7 จาก 15 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

หุ้นสามญั หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

20
บริษทั/ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจเต็มท่ีในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
อืน่ใดได้เองท้ังหมด หรือบางส่วน หรือตามค าส่ังท่ีได้รับ

มีอ านาจเต็มท่ี

ธนาคารต้องปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกตราสารเงินกองทนุ ซ่ึง
ก าหนดว่าเมื่อเกดิเหตุการณ์ท่ีท าใหผู้้ออกตราสารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนิน
กจิการต่อไปได้และทางการได้ตัดสินใจเขา้ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู้่ออกตราสารแล้วผู้ออก
ตราสารสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามระบไุว้ในขอ้ก าหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถงึ การลดจ านวน
เงินต้นท่ีต้องช าระตามตราสารในจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีต้องมีการตัดหนี้สูญ (ท้ังจ านวน
หรือบางส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารท่ีเกดิขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีการช าระเงิน ดังนั้น 
ผู้ถอืตราสารจึงอาจจะได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างช าระตามตราสารในจ านวนท่ี
น้อยกว่าจ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรืออาจไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยค้างช าระตามตราสารเลย

21
มีเง่ือนไขท่ีเปน็แรงจูงใจใหบ้ริษทั/ธนาคารพาณิชย์ไถถ่อนกอ่นก าหนดหรือไม่ เชน่ มี
เง่ือนไขในการก าหนดอตัราผลตอบแทนใหสู้งขึ้นในลักษณะขั้นบนัได (step up)

ไม่มี ไม่มี

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่สามารถแปลงสภาพได้

24
กรณีท่ีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพท่ีธนาคารพาณิชย์นั้น
ก าหนดไว้ (Conversion trigger)

- -

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เปน็การแปลงสภาพท้ังจ านวนหรือบางส่วน - -

26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบอุตัราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - -

27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบปุระเภทตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป - -

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบผูุ้ออกตราสารทางการเงินท่ีมีการแปลงสภาพไป - -

29 คุณสมบติัในการลดมูลค่า ไม่มีการลดมูลค่า มีคุณสมบติัในการลดมูลค่า

30 กรณีมีการลดมูลค่า ใหร้ะบกุารลดมูลค่าท่ีธนาคารพาณิชย์นั้นก าหนดไว้ -

เหตุการณ์ท่ีท าใหผู้้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกจิการ
ต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเขา้ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู้่ออกตราสารเงินกองทนุ” 
หมายถงึ การท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการท่ีมีอ านาจ
อืน่ใด ("หน่วยงานท่ีมีอ านาจ") ตัดสินใจจะเขา้ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู้่ออกตราสาร
เงินกองทุน เชน่ การใหเ้งินเพิม่ทุนแกผู้่ออกตราสารเงินกองทุน ซ่ึงหากไม่มีความชว่ยเหลือ
ทางการเงินดังกล่าวจะท าใหผู้้ออกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ ซ่ึง
รวมถงึเหตุการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (หรือเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกนั) 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพยีงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ 
(2) เงินกองทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนลดลงถงึระดับท่ีจะกระทบต่อผู้ฝากเงินและ
เจ้าหนี้ หรือ 
(3) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิม่ทุนได้ด้วยตัวเอง เชน่ ไม่สามารถหาผู้ลงทนุมา
ฟืน้ฟกูจิการได้ เปน็ต้น

31 กรณีมีการลดมูลค่า เปน็การลดมูลค่าท้ังจ านวนหรือบางส่วน - อาจลดมูลค่าท้ังจ านวนหรือบางส่วน

32 กรณีมีการลดมูลค่า เปน็การลดมูลค่าถาวรหรือชั่วคราว - ลดมูลค่าถาวร

33 หากเปน็การลดมูลค่าชั่วคราว ใหอ้ธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว - -

34
สถานะของล าดับการด้อยสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการช าระบญัช ี(ใหร้ะบปุระเภทของตรา
สารทางการเงินท่ีด้อยสิทธิกว่า)

ผู้ถอืหุ้นสามัญจะได้รับช าระเงินเปน็
ล าดับสุดทา้ยในกรณีท่ีบริษทัเลิกกจิการ

ตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 / หุ้นบริุมสิทธิ / หุ้นสามัญ

หัวข้อ



 
 

             หน้า 8 จาก 15 

 

 

 

ตารางที่ 7   การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 
ตารางที่ 7.1   ตารางการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน 

 

หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดมิถุนายน 2562

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินทีเ่ผยแพรต่่อ

สาธารณะ - 
งบแสดงฐานะการเงิน (ก)

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน (ข)

การอ้างอิง 
(ค)

     1.  เงินสด 1,512.09 1,512.09
     2.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 20,139.48 20,139.48
     3.  สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 0.00 0.00
     4.  สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 191.77 191.77
     5.  เงินลงทุนสุทธิ 69,201.20 69,201.20
     6.  เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00 0.00
     7.  เงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 0.00
          7.1  เงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้ 158,926.98 158,926.98
          7.2  ดอกเบี้ยค้างรับ 215.99 215.99
                      รวมเงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 159,142.97 159,142.97
          7.3  หกั  รายได้รอตัดบญัชี (29.48) (29.48)
          7.4  หกั  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,093.01) (4,093.01) (A)
          7.5  หกั  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (12.67) (12.67)
                       รวมเงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 155,007.81 155,007.81
     8.  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 0.00 0.00
     9.  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 87.68 87.68
    10.  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 283.46 283.46
    11.  ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่สุทธิ 526.28 526.28 (B)
    12.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 44.81 44.81
    13.  สินทรัพย์อืน่สุทธิ 952.87 952.87
           รวมสินทรพัย์ 247,947.45 247,947.45

    14.  เงินรับฝาก 165,260.99 165,260.99
    15.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 9,728.79 9,728.79
    16.  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 247.31 247.31
    17.  ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 0.00 0.00
    18.  หนี้สินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 0.00 0.00
    19.  หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ 18.51 18.51
    20.  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยื้ม 28,474.44 28,474.44 (C)
    21.  ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 0.00 0.00
    22.  ประมาณการหนี้สิน 186.42 186.42
    23.  หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 148.26 148.26
    24.  หนี้สินอืน่ 2,285.36 2,285.36
           รวมหน้ีสิน 206,350.08 206,350.08

สินทรพัย์

หน้ีสิน
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หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดมิถุนายน 2562

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินทีเ่ผยแพรต่่อ

สาธารณะ - 
งบแสดงฐานะการเงิน (ก)

 จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน (ข)

การอ้างอิง 
(ค)

    25.1  ทุนเรือนหุ้น
             25.1.1  ทุนจดทะเบยีน 21,183.66 21,183.66
                         25.1.1.1  หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00
                         25.1.1.2  หุ้นสามัญ 21,183.66 21,183.66
             25.1.2  ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 21,183.66 21,183.66
                         25.1.2.1  หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00
                         25.1.2.2  หุ้นสามัญ 21,183.66 21,183.66 (D)
    25.2  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 0.00 0.00
    25.3  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น 9,627.91 9,627.91
             25.3.1  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00
             25.3.2  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ 9,627.91 9,627.91 (E)
    25.4  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00
    25.5  ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 0.00 0.00
    25.6  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 1,013.81 1,013.81
             25.6.1  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00 0.00
             25.6.2  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุ 1,013.81 1,013.81 (F)
             25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.00 0.00
             25.6.4  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสาร
                       ปอ้งกนัความเส่ียงส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแส
                       เงินสด (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)
             25.6.5  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสาร
                       ปอ้งกนัความเส่ียงส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทุน
                       สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)
             25.6.6  ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ในบริษทัร่วม 0.00 0.00
    25.7  ก าไร (ขาดทุน) สะสม 9,771.99 9,771.99
             25.7.1  จัดสรรแล้ว 1,205.51 1,205.51
                         25.7.1.1  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,205.51 1,205.51 (G)
                         25.7.1.2  อืน่ๆ 0.00 0.00
             25.7.2  ยังไม่ได้จัดสรร 8,566.48 8,566.48 (H)
    25.8  หกั หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00
    25.9  หกั หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 0.00 0.00
             รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 41,597.37 41,597.37
    25.10  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.00 0.00
               รวมส่วนของเจ้าของ 41,597.37 41,597.37
               รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 247,947.45 247,947.45

25. ส่วนของเจ้าของ

0.00 0.00

0.00 0.00
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ตารางที่ 7.2  ตารางแสดงการเปิดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 องค์ประกอบของ
เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิง
ในงบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (จ)

     1.  ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 21,183.66 (D)
     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ                                 -   
     3.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,627.91 (E)
     4.  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,205.51 (G)
     5.  เงินส ารองท่ีได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชี                                 -   
     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 7,040.56 (H)*1
     7.  ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สะสม
          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือหอ้งชดุในอาคารชดุ                                 -   
          7.2  ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินทุนเผ่ือขายของตราสารหนี้และตราสารทุน 964.28 (F)*2
          7.3  ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ                                 -   
          7.4  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
                (Cash flow hedge reserve)
          7.5  ก าไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทุน
                สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
     8.  รายการอืน่ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิจากผู้เปน็เจ้าของ (Owner changes)                                 -   
     9.  รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมที่
          สามารถนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    10.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 40,021.92

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส าหรับธุรกรรมปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
          (Cash flow hedge reserve)
    12.  ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ีเกดิจากการเลือกใชวิ้ธี Fair value option                                 -   
    13.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด                                 -   
    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ                                 -   

    15.  ผลขาดทุนสุทธิ (9.75)
    16.  ค่าความนิยม 0.00
    17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (526.28) (B)
    18.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 0.00
    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00
    20.  ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์ (Securitisation) 0.00
    21.  การถอืตราสารทุนไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงิน หรือธุรกจิสนับสนุน 0.00
    22.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวามถงึลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทุนและ
          บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ท้ังทางตรงและทางออ้ม
    23.  เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ที่เปน็
          ส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 21 และ 22
    24.  มูลค่าของตราสารทุนอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของสถาบนัการเงินอืน่หรือ
          กลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรบัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

0.00

0.00

0.00



 
 

             หน้า 11 จาก 15 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 องค์ประกอบของ
เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิง
ในงบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (จ)

    25.  เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและ
          ธุรกจิสนับสนุน ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
          ของแต่ละบริษทันั้น
    26.  เงินลงุทนในตราสารทุน รวมถงึเงินลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและ
          ธุรกจิสนับสนุน ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
          ของแต่ละบริษทันั้น
    27.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    28.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็
          ตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน
    29.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (536.03)
    30.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 39,485.89

    31.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน                                 -   
    32.  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล                                 -   
    33.  เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ
          ทุกประการ ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 2
    34.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 31 ถงึ 33 ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ                                 -   
    35.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนับเปน็
           เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    36.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล                                 -   

    37.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1                                 -   
    38.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัท่ีท า
          ธุรกจิทางการเงินหรือธุรกจิสนับสนุน
    39.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่
          ท้ังทางตรงและทางออ้ม
    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่
          หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 38 และ 39
    41.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน
          อืน่ หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/
          Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    42.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น
    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น
    44.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด                                 -   
    45.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กั
          จนครบเต็มจ านวน
    46.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน                                 -   
    47.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (AT1)                                 -   
    48.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1) 39,485.89

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน

                                -   

                                -   

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00
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หน่วย : ล้านบาท

รายการ

 องค์ประกอบของ
เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลทีร่ายงาน 

โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิง
ในงบการเงินภายใต้

หลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (จ)

    49.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน                                 -   
    50.  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล                                 -   
    51.  เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,866.10 (C)*3
    52.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 49 ถงึ 51 ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ                                 -   
    53.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) 1,521.96 (A)*4
    54.  เงินส ารองส่วนเกนิ (Surplus of provision)                                 -   
    55.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนับเปน็
          เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    56.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 5,388.06

    57.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2                                 -   
    58.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท า
          ธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
    59.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่
          ท้ังทางตรงและทางออ้ม
    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่
          นอกจากท่ีระบใุนชอ้ 58 และ 59
    61.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทาง
          การเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives)
          และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    62.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น
    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น
    64.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด                                 -   
    65.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่2                                 -   
    66.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 (T2) 5,388.06
    67.  รวมเงินกองทนุทัง้สิ้น (TC - T1 + T2) 44,873.95

    ขาดทนุสุทธิ 9.75ล้านบาท หกักันส ารองตามกฎหมาย 32.10 ล้านบาท

    จ านวน 55.13 ล้านบาท
*3 จ านวนทีเ่ปดิเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วย ต๋ัวแลกเงินสุทธิดอกเบีย้จ่ายล่วงหนา้ จ านวน 15,556.26 ล้านบาท เงินกู้ยืม 10.24 ล้านบาท 
    ตราสารหนีไ้ม่ด้อยสิทธิสุทธิค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 8,995.98 ล้านบาท และตราสารหนีด้้อยสิทธิสุทธิค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัชี 3,911.96 ล้านบาท มีคุณสมบติันบัเปน็เงินกองทนุชั้นทีไ่ด้ 3,866.10 ล้านบาท 
*4 จ านวนทีเ่ปดิเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) เปน็ General Provision จ านวน 1,521.96 ล้านบาท

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

*1 จ านวนทีเ่ปดิเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วยก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรจ านวน 7,040.56 ล้านบาท ก าไรระหว่างงวด 1,567.77 ล้านบาท รายการปรับปรุงอื่น

*2 จ านวนทีเ่ปดิเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ข) ประกอบด้วย ส่วนเกินทนุของเงินลงทนุในตราสารทนุจ านวน 1,068.94 ล้านบาท และส่วนต่ ากว่าทนุสุทธิของเงินลงทนุในตราสารหนี ้

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2

                                -   

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

                                -   

                                -   



 
 

             หน้า 13 จาก 15 

 

 

 

ตารางที่ 8   การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนบัเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period) 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีจ่ะต้องมี
การทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

     1.  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 21,183.66
     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00
     3.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,627.91
     4.  ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,205.51
     5.  เงินส ารองที่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00
     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 7,040.56
     7.  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม 0.00
          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 0.00
          7.2  ก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าเงินทนุเผ่ือขายของตราสารหนี้และตราสารทนุ 964.28
          7.3  ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 0.00
          7.4  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
                (Cash flow hedge reserve)
          7.5  ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิ
                ในหน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
     8.  รายการอืน่ของการเปล่ียนแปลงที่เกดิจากผู้เปน็เจ้าของ (Owner changes) 0.00
     9.  รายการของบริษทัลูกที่ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่สามารถนับเปน็
          เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    10.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรบัและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 40,021.92 0.00

    11.  การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส าหรับธุรกรรมปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
          (Cash flow hedge reserve)
    12.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมที่เกดิจากการเลือกใชวิ้ธี Fair value option 0.00
    13.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    14.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของ 0.00

    15.  ผลขาดทนุสุทธิ (9.75)
    16.  ค่าความนิยม 0.00
    17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ (นอกเหนือจากค่าความนิยม) (526.28)
    18.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 0.00
    19.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00
    20.  ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์ (Securitisation) 0.00
    21.  การถอืตราสารทนุไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน หรือธุรกจิสนับสนุน 0.00
    22.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวามถงึลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทนุและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์
          ทั้งทางตรงและทางออ้ม
    23.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็
          ส่วนของเจ้าของของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ นอกจากที่ระบใุนขอ้ 21 และ 22
    24.  มูลค่าของตราสารทนุอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิ
          ทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุ (Equity derivatives)
    25.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิ
          สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น

มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจา่งวดเดือนมิถุนายน 2562

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการปรบัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

             หน้า 14 จาก 15 
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ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีจ่ะต้องมี
การทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

    26.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิ
          สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น
    27.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    28.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสาร
          ทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน
    29.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (536.03) 0.00
    30.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 39,485.89 0.00

    31.  เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00
    32.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00
    33.  เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิทกุประการ
          ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2
    34.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 31 ถงึ 33 ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ 0.00
    35.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกที่สามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1
          ที่เปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    36.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 0.00 0.00

    37.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 0.00
    38.  การถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน
          หรือธุรกจิสนับสนุน
    39.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่ ทั้งทางตรง
          และทางออ้ม
    40.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือ
          กลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ นอกจากที่ระบใุนขอ้ 38 และ 39
    41.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือ
          กลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives)
          และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    42.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    43.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    44.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    45.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน 0.00
    46.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 0.00 0.00
    47.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00 0.00
    48.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1) 39,485.89 0.00

    49.  เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00
    50.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล 0.00
    51.  เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,866.10
    52.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 49 ถงึ 51 ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ 0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) : รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจา่งวดเดือนมิถุนายน 2562
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หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีจ่ะต้องมี
การทยอยนับเข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทนุ

ในอนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

    53.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) 1,521.96
    54.  เงินส ารองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00
    55.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 2
          ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    56.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 5,388.06 0.00

    57.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00
    58.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน
          และธุรกจิสนับสนุน
    59.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทุนอืน่ ท้ังทางตรง
          และทางออ้ม
    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่
          นอกจากท่ีระบใุนชอ้ 58 และ 59
    61.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่
          กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขาย
          ขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    62.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษทันั้น
    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    64.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    65.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่2 0.00 0.00
    66.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 (T2) 5,388.06 0.00
    67.  รวมเงินกองทนุทัง้สิ้น (TC - T1 + T2) 44,873.95 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2

0.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจ่างวดเดือนมิถุนายน 2562
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