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1. บทน า 

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

พร้อมไปกับกำรก้ำวไปอย่ำงมั่นคงทำงธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีและกำรปฏิบัติตำม

ประกำศ ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยเฉพำะเรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ์ Basel  

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดให้บริษัทด ำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเช่นเดียวกันกับธนำคำรพำณิชย์ และ

เพื่อส่งเสริมกำรใช้กลไกตลำดในกำรก ำกับดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุน

ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลเงินกองทุน ได้แก่ เงินกองทุน ระดับควำมเสี่ยง กระบวนกำร

ประเมินควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เพื่อให้บุคคลภำยนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถใช้เป็น

ข้อมูลในกำรประเมินควำมเสี่ยงและเสถียรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ก ำหนดช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ ได้แก่ Website 

ของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน คือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) www.lhfg.co.th และ Website ของ

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) www.lhbank.co.th และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับงวดประจ ำปีบัญชี 

 

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงเงินกองทุนในระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน  

(Full Consolidation) โดยใช้วิธีค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ละด้ำนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินใช้วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตตำมหลักเกณฑ์ Basel หลักกำรที่ 1 ด้วยวิธี Standardised 

Approach (SA) เช่นเดียวกันกับธนำคำรพำณิชย์ในระดับ Solo basis โดยใช้กำรจัดอันดับเครดิตจำกสถำบันจัดอันดับเครดิตภำยนอก 

(External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มำเทียบเคียง เพื่อก ำหนดน้ ำหนักควำมเสี่ยงตั้งแต่กำรรำยงำนเงินกองทุนงวดเดือน

ธันวำคม 2555 เป็นต้นมำ 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจจะเกิดผลขำดทุนอันเนื่องมำจำกควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำ

ของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำ โดยควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเป็นควำมเสี่ยงที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำร

เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของฐำนะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย 

รำคำตรำสำรทุน อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเริ่มมีฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจำกรำคำตรำสำรทุน

และอัตรำแลกเปลี่ยนตั้งแต่งวดเดือนธันวำคม 2562 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ใช้วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนตลำดด้วยวิธี 

Standardised Approach (วิธี SA) 
  

http://www.lhfg.co.th/
http://www.lhbank.co.th/
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้เลือกใช้วิธีกำรค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับมูลค่ำเทียบเท่ำสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรด้วยวิธี Basic 

Indicator Approach (วิธี BIA) ซึ่งเป็นวิธีกำรค ำนวณเงินกองทุนอย่ำงง่ำย ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  

 

3. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key prudential metrics) 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเปิดเผยข้อมูลตัวช้ีวัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ (Key prudential metrics)  

ทั้งด้ำนเงินกองทุนและสภำพคล่อง เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนสะท้อนถึงผลกระทบทั้งจ ำนวนจำกกำรกันส ำรองตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 (Thai Financial Reporting Standards: TFRS9) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 

จำกกำรค ำนวณเงินส ำรองด้วยวิธี Expected Credit Loss (ECL) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 (Thai 

Financial Reporting Standards: TFRS9) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินส ำรองเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน รำยละเอียด

ปรำกฏดังแสดงตำมตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key prudential metrics) 
 

 
1/ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss : ECL) ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) ของสภำวิชำชีพบัญชี 

2/ อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลังจำกกำรด ำรงเงินกองทุนข้ันต่ ำ ไม่จ ำเป็นต้องเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 

ratio) ในรำยกำรท่ี 5 กับอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของข้ันต่ ำ (minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เน่ืองจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 

ratio) อำจถูกน ำไปใช้ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ข้ันต่ ำ (minimum Tier 1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรืออัตรำส่วนเงินกองทุนท้ังสิ้นข้ันต่ ำ (minimum total capital ratio requirement) 

ร้อยละ 8.5 ตัวอย่ำงเช่น ธนำคำรมีสินทรัพย์เสี่ยง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และไม่มีเงินกองทุน T2 ธนำคำรจึงต้องน ำเงินกองทุน CET1 บำงส่วนไปใช้ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนท้ังสิ้นข้ัน

ต่ ำร้อยละ 8.5 ดังน้ัน เงินกองทุน CET1 ท่ีคงเหลือหลังจำกกำรด ำรงเงินกองทุนข้ันต่ ำ จะเท่ำกับ 10 - 4.5 - 2.5 = 3 

30 มถุินายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (CET1) 36,549.04 38,113.53
1ก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ หลังหกัเงินส ารองตามวิธี ECL 1/ ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL CET1) 36,549.04
2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 36,549.04 38,113.53
2ก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลังหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL Tier 1) 36,549.04
3 เงินกองทุนท้ังส้ิน (Total capital) 41,668.00 43,872.19
3ก เงินกองทุนท้ังส้ิน หลังหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL total capital) 41,668.00

4 สินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน (RWA) 203,996.23 252,797.46

5 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 17.92 15.08
5ก อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ หลังหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL CET1 17.92
6 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 17.92 15.08
6ก อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลังหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 17.92
7 อตัราส่วนเงินกองทุนท้ังส้ิน (Total capital ratio) 20.43 17.36
7ก อตัราส่วนเงินกองทุนท้ังส้ิน หลังหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 20.43

8 อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่เพือ่รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) 1.88 1.88
9 อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่เพือ่รองรับความเส่ียงเชงิระบบท่ีอาจเกดิขึ้นในชว่งเศรษฐกจิขาลง (Countercyclical buffer) 0.00 0.00
10 อตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่เพือ่รองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชงิระบบในประเทศ 

(Higher loss Absorbency)
11 อตัราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิม่ท้ังส้ิน (ผลรวมของรายการท่ี 8 ถงึรายการท่ี 10) 1.88 1.88
12 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลังจากการด ารงเงินกองทนุขั้นต่ า 2/ 11.92 9.08

รายการ
เงินกองทนุ (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรพัยเ์สี่ยง (หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง (รอ้ยละ)

อัตราส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิม (รอ้ยละ)

0.00 0.00
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4. โครงสร้างเงินกองทุนของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

กำรด ำรงเงินกองทุนเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรรักษำเสถียรภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสถำบันกำรเงิน 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรให้เงินกองทุนมีคุณภำพที่ดีในปริมำณที่เพียงพอ เพื่อรองรับควำม

เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นท้ังในภำวะปกติและภำวะวิกฤต 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้นจ ำนวน 41,668 ล้ำนบำท 

ประกอบด้วย เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ  (Common Equity Tier 1: CET 1)  จ ำนวน 36,549 ล้ำนบำท และเงินกองทุนช้ันที่ 2 

จ ำนวน 5,119 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.71 และร้อยละ 12.29 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ตำมล ำดับ โดยเงินกองทุนช้ันที่ 2 ส่วนหนึ่งมำ

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

ล้ำนบำท ในเดือนพฤษภำคม 2558 ท ำให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงและกำรขยำยตัวของกำรด ำเนินธุรกิจใน

อนำคตได้เพิ่มมำกยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่มีตรำสำรทำงกำรเงินที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional Tier 1) รำยละเอียดปรำกฏ

แสดงตำมแผนภำพท่ี 1 และ ตำรำงที่ 2 

 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน  

 

   
  

5. เงินกองทุนขั้นต่ าเพ่ือรองรับความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุน 

กำรด ำรงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินถือเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับกำรชี้วัดระดับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของ    

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและเป็นข้อก ำหนดหลักของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ใช้ก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ส ำหรับกำรวัดระดับ   

ควำมเพียงพอของเงินกองทุน สำมำรถพิจำรณำจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท้ังหมด หรือ BIS Ratio  

นอกจำกนีปี้ 2561 ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (Capital 

Buffer) เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 

ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำอีกเกินกว่ำร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงท้ังสิ้น โดยให้ทยอย

CET 1 
 38,114 ล้านบาท  

(86.87%) 

Tier 2 
 5,759 ล้านบาท  

(13.13%) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

43,872 ล้านบาท 
(100%) 

ลา้นบาท  

CET 1 
 36,549 ล้านบาท  

(87.71%) 

Tier 2 
 5,119 ล้านบาท  

(12.29%) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

41,668 ล้านบาท 
(100%) 
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ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกปีละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2561 ไปจนครบร้อยละ 2.5 ในวันท่ี 1 มกรำคม 2564 ซึ่ง

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสรุปได้ตำมตำรำง ดังนี้ 

 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ  20.43 อัตรำส่วน

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที ่1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET 1) ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

ในอัตรำที่เท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 17.92 ซึ่งเป็นอัตรำส่วนที่สูงกว่ำอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดตำม

หลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 10.375 ร้อยละ 7.875 และ ร้อยละ 6.375 ตำมล ำดับ ปรำกฏรำยละเอียดแสดงตำมแผนภำพที ่2 
 

แผนภาพที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นตำมกฎหมำยจ ำนวน 41,668 ล้ำนบำท สูงกว่ำเงินกองทุนท่ี

ต้องด ำรงขั้นต่ ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับควำมเสี่ยงท้ังสิ้นจ ำนวน 17,340 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินกองทุนข้ันต่ ำเพื่อรองรับ

ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ด้ ำ น เ ค ร ดิ ต จ ำ น ว น  16,277 ล้ ำ น บ ำ ท  เ งิ น ก อ ง ทุ น ขั้ น ต่ ำ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ด้ ำ น ต ล ำ ด จ ำ น ว น  

1 ล้ำนบำท และเงินกองทุนขั้นต่ ำเพื่อรองรับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรจ ำนวน 1,061 ล้ำนบำท ดังนั้น กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจึงมีเงินกองทุน

ส่วนเกิน (Excess Capital)  เพื่อรองรับควำมเสี่ยงด้ำนอื่น ๆ จำกกำรด ำเนินธุรกิจเป็นจ ำนวน 24,328 ล้ำนบำท ท้ังนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ได้มีกำรด ำรงเงินกองทุนข้ันต่ ำส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเป็นครั้งแรกในเดือน ธันวำคม 2562 รำยละเอียดปรำกฏแสดงตำมแผนภำพท่ี 3 

ตำรำงที่ 4 ตำรำงที่ 5 และ ตำรำงที่ 6 

หน่วย : รอ้ยละ

อัตราส่วนเงินกองทนุ 1 ม.ค. 2561 1 ม.ค. 2562 1 ม.ค. 2563 1 ม.ค. 2564

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 5.125 5.75 6.375 7

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ที ่1 (Tier 1 ratio) 6.625 7.25 7.875 8.5

อตัราส่วนเงินกองทนุทัง้ส้ิน (Total capital ratio) 9.125 9.75 10.375 11



   
 หน้า 5 จาก 17 

 

 

นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของเงินกองทุน ( ICAAP) เพื่อรองรับควำมเสี่ยง

ประเภทต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลเงินกองทุนตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ท ำให้มั่นใจว่ำกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินกองทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีฐำนะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสำมำรถรองรับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ได้ทั้งในภำวะปกติ

และภำวะวิกฤต และมีเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้คำดหมำยไว้ในอนำคต 

 

แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
 

 
 

6. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)1 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ Composition 

of capital disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่ส ำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็น

เงินกองทุน กำรกระทบยอดรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน รำยกำรเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลของทำงกำร และ

มูลค่ำเงินกองทุนในช่วงกำรทยอยนับเข้ำหรือทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel III โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

รำยละเอียดปรำกฏดังแสดงตำมตำรำงที่ 7 ตำรำงที่ 8 ตำรำงที่ 9 และ ตำรำงที่ 10 

                                                 
1
 BCBS: Basel Committee on Banking Supervision 
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ตารางที่ 2 เงินกองทุนของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

 
1/ เช่น ผลขำดทุน (สุทธิ) ค่ำควำมนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

2/เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน 

3/เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของบริษัทท่ีท ำธุรกิจทำงกำรเงินและธุรกิจสนับสนุน 

รายการ 30 มถุินายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

1. เงินกองทนุช้ันที ่1 (1.1+1.2) 36,549.04 38,113.53

     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) 36,549.04 38,113.53

          1.1.1 ทุนช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 20,848.24 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 1,422.72 1,422.72

          1.1.5 เงินส ารองท่ีได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชตีามมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้น หรือตามขอ้บงัคับ

                  ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.6 ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติท่ีประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้นหรือตามขอ้บงัคับของธนาคารพาณิชย์

                  ท่ีจดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.7 รายการอืน่ของส่วนของเจ้าของ (1.1.7.1+1.1.7.2) -2,897.02 -358.81

               1.1.7.1 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สะสม -2,897.02 -358.81

               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) -811.87 -799.96

               1.1.9.1 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ส่วนของเจ้าของ* -811.87 -799.96

               1.1.9.2 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 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 ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 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

                         จนครบเต็มจ านวน

2. เงินกองทนุช้ันที ่2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 5,118.96 5,758.66

     2.1 เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

     2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

     2.3 เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,066.10 3,866.10

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

     2.5 เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 2,052.86 1,892.56

     2.6 เงินส ารองส่วนเกนิ 0.00 0.00

     2.7 รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 *** 0.00 0.00

3. เงินกองทนุทัง้สิ้นตามกฎหมาย (1+2) 41,668.00 43,872.19

7,038.018,359.04

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00



 
            หน้า 7 จาก 17 

 

 

ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  แยกตามประเภทสินทรัพย์ 

                โดยวิธ ีSA 

 
 

ตารางที ่4 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยวิธี SA 

 
 

ตารางที ่5 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยวิธี BIA 

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธ ีSA 30 มถุินายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

1. ลูกหน้ีทีไ่ม่ด้อยคุณภาพ 16,133.50 16,397.73

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

          องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้ภาครัฐบาล

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ที่ใชน้้ าหนักความเส่ียง

          เหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และบริษทัหลักทรัพย์

     1.3 ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั

          ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน

     1.4 ลูกหนี้รายย่อย 96.72 98.58

     1.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 646.35 618.82

     1.6 สินทรัพย์อืน่ 2,077.15 2,086.76

2. ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 143.70 222.85

     2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

          องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบัลูกหนี้รัฐบาล

     2.2 ลูกหนี้ PSEs ท่ีจัดเปน็ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบนัการเงินองค์กรปกครอง

          ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีจัดเปน็สถาบนัการเงิน และบริษทัหลักทรัพย์ ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียง

          เหมือนกบัลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     2.3 ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ (PSEs) ท่ีใชน้้ าหนักความเส่ียงเหมือนกบั

          ลูกหนี้ธุรกจิเอกชน

     2.4 ลูกหนี้รายย่อย 4.64 11.39

     2.5 สินเชื่อเพือ่ท่ีอยู่อาศัย 28.84 53.06

     2.6  ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สินทรัพย์อืน่) 0.00 0.00

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

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิตทัง้หมดทีค่่านวณโดยวธิี SA 16,277.21 16,620.58

12,883.1512,384.60

480.98780.30

229.44148.38

158.40110.22

0.000.00

0.000.00

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านการตลาด 30 มถุินายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน 1.06 3,608.36

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านการตลาด 1.06 3,608.36

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 30 มถุินายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

1. ค านวณโดยวิธี Basic Indicator Approach 1,061.35 1,033.33

รวมมูลค่าเงินกองทนุข้ันต่่าทีต้่องด่ารงส่าหรบัความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 1,061.35 1,033.33
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ตารางที่ 6 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุน 

                ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

 
  

หน่วย : %

30 มถุินายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

1. เงินกองทนุทัง้ส้ิน ต่อ สินทรัพย์เส่ียง 8.50 1.875 10.375 20.43 17.36

2. เงินกองทนุชัน้ที ่1 ต่อ สินทรัพย์เส่ียง* 6.00 1.875 7.875 17.92 15.08

3. เงินกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เส่ียง* 4.50 1.875 6.375 17.92 15.08

อัตราส่วน

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุข้ันต่่าตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย

Conservation 
Buffer

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทนุทัง้สิ้นตาม
เกณฑ์ธนาคารแหง่

ประเทศไทย

อัตราส่วนการด่ารงเงินกองทนุของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ตารางที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  (Main 

features of regulatory capital instruments) 

 

หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ
1 ผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

2 รุ่นหรือหมำยเลขของผู้ออกตรำสำรทำงกำรเงิน ISIN : TH1019010Y00 LHBANK255A 

กำรนับตรำสำรทำงกำรเงินเข้ำเป็นเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

3 ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของ/ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำง
กำรเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 เงินกองทุนชั้นที่ 2 

4 มีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่ ครบถ้วน ครบถ้วน 

5 กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ Basel III ให้
ระบุคุณสมบัติดังกล่ำว 

- - 

6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจ ำนวน นับได้เต็มจ ำนวน ทยอยลดนับในช่วง 5 ปีสุดท้ำยก่อนครบก ำหนดตำมวิธีเส้นตรง 

7 จัดอยู่ในระดับธนำคำรพำณิชย์/ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่ม
และระดับธนำคำรพำณิชย์ 

ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและระดับธนำคำรพำณิชย์ 

8 จ ำนวนที่สำมำรถนับเป็นเ งินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ 
ของทำงกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) 

21,183.66 3,066.10 

9 มูลค่ำที่ตรำไว้ของตรำสำรทำงกำรเงิน  (Par value)  
(หน่วย : บำท) 

1  บำท 1,000 (หนึ่งพัน) บำท / หน่วย 

10 กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

11 วันที่ออกตรำสำรทำงกำรเงิน (Original date) Multiple 21 พฤษภำคม 2558 

12 ตรำสำรทำงกำรเงินที่ ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำร 
ช ำระคืนหรือมีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 

ไม่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน 

13 วันครบก ำหนด (Original maturity date) ไม่มีวันครบก ำหนด 21 พฤษภำคม 2568 

14 ผู้ออกตรำสำรทำงกำรเ งินสำมำรถไถ่ถอนตรำสำร 
ทำงกำรเงินก่อนได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ก ำกับดูแลหรือไม่ 

ไม่ได้ กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนดต้องได้รับอนุญำตจำก ธปท. ก่อน 

15 วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภำระผูกพันในกำรไถ่ถอนและ
จ ำนวนเงินในกำรไถ่ถอน 

- ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุนอำจใช้สิทธิไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุน
ทั้งจ ำนวนก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนได้  หำก
กรณีเป็นไปตำมที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ไม่ว่ำกรณีใดกรณีหนึ่ง โดย 
ไม่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ถือตรำสำรเงินกองทุน ทั้ งนี้  
กำรไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำร
เงินกองทุนดังกล่ำวจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้ำ) ปี นับแต่วันออกตรำสำรเงินกองทุน 
หรือ ณ วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยใด ๆ ภำยหลังจำกนั้น หรือ  

(2) ณ เวลำใด ๆ นับแต่วันออกตรำสำรเงินกองทุน ในกรณีที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยภำษีในวันใด ๆ  นับแต่วันออก 
ตรำสำรเงินกองทุนอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของผู้ออก
ตรำสำรเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรือ  

(3) ณ เวลำใด ๆ นับแต่วันออกตรำสำรเงินกองทุน ในกรณีที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลด้ำนเงินกองทุนในวัน 
ใด ๆ นับแต่วันออกตรำสำรเงินกองทุนอันส่งผลให้ตรำสำร
เงินกองทุนที่เคยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิมมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอีกต่อไป หรือ 

(4) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด
เพ่ิมเติมในภำยหลังจำกวันออกตรำสำรเงินกองทุน ให้ผู้ออกตรำสำร
เ งิ น ก อ ง ทุ น ส ำ ม ำ ร ถ ไ ถ่ ถ อ น ต ร ำ ส ำ ร เ งิ น ก อ ง ทุ น ก่ อ น 
วันครบก ำหนดไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนได้  

ทั้งน้ีจะไถ่ถอนได้ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ที่ค ำนวณจนถึงวันไถ่ถอน 

16 วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง (ถ้ำมี) - ณ วันครบรอบ 5 (ห้ำ) ปี นับแต่วันออกตรำสำรเงินกองทุน หรือ 
ณ วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยใด ๆ ภำยหลังจำกนั้น 
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หัวข้อ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ
 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด  

17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตัว บริษัท เป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนเงินปันผล อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี 

18 อัตรำผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล ไม่มี 

19 มี dividend stopper หรือไม ่ ไม่มี ไม่มี 

20 บริษัท/ธนำคำรพำณิชย์มีอ ำนำจเต็มที่ ในกำรยกเลิก 
กำรจ่ำยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทั้งหมด หรือ
บำงส่วน หรือตำมค ำสั่งที่ได้รับ 

มีอ ำนำจเต็มที่ ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของ 
ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุน ซ่ึงก ำหนดว่ำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ 
ผู้ออกตรำสำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้
และทำงกำรได้ตัดสินใจเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ออกตรำสำร
แล้วผู้ออกตรำสำรสำมำรถด ำเนินกำรต่ำง  ๆ ตำมระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดสิทธิ ซ่ึงรวมถึง กำรลดจ ำนวนเงินต้นที่ต้องช ำระตำม 
ตรำสำรในจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่ต้องมีกำรตัดหนี้สูญ (ทั้งจ ำนวน
หรือบำงส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตำมตรำสำรที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยัง 
ไม่มีกำรช ำระเงิน ดังน้ัน ผู้ถือตรำสำรจึงอำจจะได้รับช ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยค้ำงช ำระตำมตรำสำรในจ ำนวนที่น้อยกว่ำจ ำนวน 
เงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตำมตรำสำร หรืออำจไม่ได้รับช ำระคืน 
เงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงช ำระตำมตรำสำรเลย 

21 มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจูงใจให้บริษัท/ธนำคำรพำณิชย์ไถ่ถอน
ก่อนก ำหนดหรือไม่ เช่น มีเง่ือนไขในกำรก ำหนดอัตรำ
ผลตอบแทนให้สูงข้ึนในลักษณะข้ันบันได (step up) 

ไม่มี ไม่มี 

22 ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน ไม่สะสมผลตอบแทน 

23 สำมำรถแปลงสภำพได้ หรือไม่สำมำรถแปลงสภำพได้ ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้ ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้ 

24 กรณีที่สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุเง่ือนไขในกำร 
แปลงสภำพที่ธนำคำรพำณิชย์นั้นก ำหนดไว้ (Conversion 
trigger) 

- - 

25 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ เป็นกำรแปลงสภำพทั้งจ ำนวน
หรือบำงส่วน 

- - 

26 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุอัตรำกำรแปลงสภำพ 
(Conversion rate) 

- - 

27 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุประเภทตรำสำรทำง
กำรเงินที่มีกำรแปลงสภำพไป 

- - 

28 กรณีสำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุผู้ออกตรำสำรทำง
กำรเงินที่มีกำรแปลงสภำพไป 

- - 

29 คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ ไม่มีกำรลดมูลค่ำ มีคุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ 

30 กรณีมีกำรลดมูลค่ำ ให้ระบุกำรลดมูลค่ำที่ธนำคำรพำณิชย์
นั้นก ำหนดไว้ 

- เหตุกำรณ์ที่ท ำให้ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุนมีผลกำรด ำเนินงำน
ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ และทำงกำรตัดสินใจเข้ำ
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุน หมำยถึง กำรที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนของทำงรำชกำรที่มี
อ ำนำจอื่นใด ("หน่วยงำนที่มีอ ำนำจ") ตัดสินใจจะเข้ำช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุน เช่น กำรให้เงินเพ่ิมทุนแก่ผู้
ออกตรำสำรเงินกองทุน ซ่ึงหำกไม่มีควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวจะท ำให้ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำร
ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงเหตุกำรณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (หรือ
เหตุกำรณ์ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน) ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ำยคืน 
ผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี ้หรือ  

(2) เงินกองทุนของผู้ออกตรำสำรเงินกองทุนลดลงถึงระดับ 
ที่จะกระทบต่อผู้ฝำกเงินและเจ้ำหนี้ หรือ  

(3) ผู้ออกตรำสำรเงินกองทุนไม่สำมำรถเพ่ิมทุนได้ด้วยตัวเอง 
เช่น ไม่สำมำรถหำผู้ลงทุนมำฟ้ืนฟูกิจกำรได้ เป็นต้น 

31 กรณีมีกำรลดมูลค่ำ เป็นกำรลดมูลค่ำทั้งจ ำนวนหรือ
บำงส่วน 

- อำจลดมูลค่ำทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน 

32 กรณีมีกำรลดมูลค่ำ เป็นกำรลดมูลค่ำถำวรหรือชั่วครำว - ลดมูลค่ำถำวร 

33 หำกเป็นกำรลดมูลค่ำชั่วครำว ให้อธิบำยกระบวนกำรใน
กำรลดดังกล่ำว 

- - 

34 สถำนะของล ำดับกำรด้อยสิทธิ์ในกรณีที่มีกำรช ำระบัญชี  
(ให้ระบุประเภทของตรำสำรทำงกำรเงินที่ด้อยสิทธิกว่ำ) 

ผู้ถือหุ้นสำมัญจะได้รับช ำระเงินเป็นล ำดับสุดท้ำยในกรณีที่
บริษัทเลิกกิจกำร 

ตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 /  หุ้นบุริมสิทธิ 
/ หุ้นสำมัญ 
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ตารางที ่8 การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 

ตารางที ่8.1 การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดมิถุนายน 2563

จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงินที่
เผยแพรต่่อสาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 
(ก)

จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงิน
ภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ข)

การอ้างอิง 
(ค)

     1.  เงินสด 1,032.67 1,032.67
     2.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 33,234.73 33,234.73
     3.  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 2.01 2.01
     4.  สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 489.47 489.47
     5.  เงินลงทุนสุทธิ 57,972.54 57,972.54
     6.  เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00 0.00
     7.  เงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 0.00
          7.1  เงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้ 159,331.75 159,331.75
          7.2  ดอกเบี้ยค้างรับ 277.33 277.33
                      รวมเงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 159,609.08 159,609.08
          7.3  หกั  รายได้รอตัดบญัชี -31.03 -31.03
          7.4  หกั  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -4,852.47 -4,852.47 (A)
          7.5  หกั  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 0.00 0.00
                      รวมเงินใหสิ้นเชื่อแกลู่กหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 154,725.58 154,725.58
     8.  ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 0.00 0.00
     9.  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 75.19 75.19
    10.  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 976.28 976.28
    11.  ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่สุทธิ 461.47 461.47 (B)
    12.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 383.06 383.06
    13.  สินทรัพย์อืน่สุทธิ 1,686.36 1,686.36
           รวมสินทรพัย์ 251,039.35 251,039.35
หน้ีสิน
    14.  เงินรับฝาก 174,837.01 174,837.01
    15.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19,261.77 19,261.77
    16.  หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 284.94 284.94
    17.  ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 0.00 0.00
    18.  หนี้สินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 0.00 0.00
    19.  หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ 461.21 461.21
    20.  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยื้ม 14,476.57 14,476.57 (C)
    21.  ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง 0.00 0.00
    22.  ประมาณการหนี้สิน 312.31 312.31
    23.  หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 32.67 32.67
    24.  หนี้สินอืน่ 2,631.12 2,631.12
           รวมหน้ีสิน 212,297.59 212,297.59

สินทรพัย์
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หน่วย : ล้านบาท

รายการทีเ่ก่ียวข้องกับเงินกองทนุ ประจ่างวดมิถุนายน 2563

จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงินที่
เผยแพรต่่อสาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 
(ก)

จ่านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงิน
ภายใต้หลักเกณฑ์การก่ากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(ข)

การอ้างอิง 
(ค)

25.  ส่วนของเจ้าของ
    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 -2,847.30 -2,847.30
             25.6.1  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00 0.00
             25.6.2  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุ -2,847.30 -2,847.30 (F)
             25.6.3  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.00 0.00
             25.6.4  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารปอ้งกนัความเส่ียง
                        ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)
             25.6.5  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารปอ้งกนัความเส่ียง
                        ส าหรับการปอ้งกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
                        (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)
             25.6.6  ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ในบริษทัร่วม 0.00 0.00
    25.7  ก าไร (ขาดทุน) สะสม 11,112.90 11,112.90
             25.7.1  จัดสรรแล้ว 1,758.14 1,758.14
                         25.7.1.1  ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,422.72 1,422.72 (G)
                         25.7.1.2  อืน่ๆ 335.42 335.42
             25.7.2  ยังไม่ได้จัดสรร 9,354.76 9,354.76 (H)
    25.8  หกั หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ 0.00 0.00
    25.9  หกั หุ้นทุนซ้ือคืน - หุ้นสามัญ 335.42 335.42
            รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,741.75 38,741.75
    25.10  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.00 0.00
               รวมส่วนของเจ้าของ 38,741.75 38,741.75
               รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 251,039.35 251,039.35

0.000.00

0.000.00
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หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทนุตาม

หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลทีร่ายงาน

 โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

ก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(จ)

     1.  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 20,848.24 (E)
     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00
     3.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,627.91 (F)
     4.  ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,422.72 (H)
     5.  เงินส ารองที่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00
     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 8,359.04 (I)*1
     7.  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม
          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 0.00
          7.2  ก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าเงินทนุเผ่ือขายของตราสารหนี้และตราสารทนุ -2,897.02 (G)*2
          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 37,360.91

    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 0.00 (I)*3
    16.  ค่าความนิยม 0.00
    17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ (นอกเหนือจากค่าความนิยม) -461.47 (B)*4
    18.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี -350.40 (C)
    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
    26.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิ
          สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น
    28.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    29.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็
          ตราสารทางการเงิน มีจ านวนไม่เพยีงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน
    30.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ -811.87
    31.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 36,549.04

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการปรบัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
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หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทนุตาม

หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลทีร่ายงาน

 โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

ก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(จ)

    32.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00
    33.  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00
    34.  เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิทุกประการ
          ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2
    35.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ 0.00
    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 1
          ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    37.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 0.00

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 0.00
    39.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน
          หรือธุรกจิสนับสนุน
    40.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่ ท้ังทางตรงและทางออ้ม 0.00
    41.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิ
          ทางการเงินอืน่ นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 39 และ 40
    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือ
          กลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond/ Equity Derivatives)
          และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    43.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    44.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    45.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    46.  รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทุนชั้นท่ี 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน 0.00
    47.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 0.00
    48.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00
    49.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1) 36,549.04

    50.  เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00
    51.  ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล 0.00
    52.  เงินท่ีได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีมีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,066.10 (D)*5
    53.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ 0.00
    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) 2,052.86 (A)*6
    55.  เงินส ารองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00
    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนับเปน็เงินกองทุนชั้นที่ 2
          ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    57.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 5,118.96

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

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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*1  จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) ประกอบด้วยก ำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรจ ำนวน 8,359.04 ล้ำนบำท ก ำไรระหว่ำงงวด 1,329.72 ล้ำนบำท    
*2  จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) ประกอบด้วย ส่วนต่ ำกว่ำทุนสุทธิของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 24.67 ล้ำนบำท ส่วนต่ ำกว่ำทุนสุทธิของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน จ ำนวน 2,872.35 ล้ำนบำท 
*3  เป็นผลขำดทุนจำกรำยกำรปรับปรุงประมำณกำรหน้ีสินตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน  
เป็นส่วนหน่ึงในรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมอื่นสุทธิ 
*4  ทยอยหักออกจำกเงินกองทุน ปีละ 20 % รวม 5 ปี   
*5  จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) ประกอบด้วย ต๋ัวแลกเงินสุทธิดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหน้ำ จ ำนวน 1,601.25 ล้ำนบำท เงินกู้ยืม 6.70 ล้ำนบำท ตรำสำรหน้ี
ไม่ด้อยสิทธิสุทธิค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี 8,956.08 ล้ำนบำท และตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิสุทธิค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี 3,912.53 ล้ำนบำท มีคุณสมบัตินับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ได้ 3,066.10 ล้ำนบำท 
*6  จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) เป็น General Provision จ ำนวน 2,052.86 ล้ำนบำท  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทนุตาม

หลักเกณฑ์การก่ากับดูแลทีร่ายงาน

 โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ง)

แหล่งทีม่าของการอ้างอิงในงบ

การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ

ก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(จ)

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 0.00
    59.  การถอืตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน
          และธุรกจิสนับสนุน
    60.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่ ท้ังทางตรงและทางออ้ม 0.00
    61.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ นอกจาก
          ท่ีระบใุนชอ้ 59 และ 60
    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิท่ีนับเขา้เปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่
          กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลง
          รับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    63.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี2 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    64.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีนับเปน็เงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ท่ีกลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    65.  รายการอืน่ตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    66.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่2 0.00
    67.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 (T2) 5,118.96
    68.  รวมเงินกองทนุทัง้สิ้น (TC - T1 + T2) 41,668.00

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
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0.00

0.00
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ตารางที ่9 การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)  

 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีจ่ะต้องมีการทยอยนับ
เข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลักเกณฑ์

 Basel III

     1.  ทนุช าระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหกัหุ้นสามัญซ้ือคืน 20,848.24
     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 0.00
     3.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ) 9,627.91
     4.  ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,422.72
     5.  เงินส ารองที่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบญัชี 0.00
     6.  ก าไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 8,359.04
     7.  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สะสม 0.00
          7.1  การเปล่ียนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือหอ้งชดุในอาคารชดุ 0.00
          7.2  ก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมูลค่าเงินทนุเผ่ือขายของตราสารหนี้และตราสารทนุ -2,897.02 0.00
          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 37,360.91 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 0.00
    16.  ค่าความนิยม 0.00
    17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ (นอกเหนือจากค่าความนิยม) -461.47 0.00
    18.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี -350.40
    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.  เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิ
          สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น
    26.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถงึเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิ
          สนับสนุน ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงิน ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น
    28.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    29.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็
          ตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพยีงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน
    30.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ -811.87 0.00
    31.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 36,549.04 0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจา่งวดเดือนมิถุนายน 2563

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1): รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการปรบัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) : รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
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หน่วย : ล้านบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของรายการทีจ่ะต้องมีการทยอยนับ
เข้าหรอืทยอยหกัเงินกองทนุในอนาคตตามหลักเกณฑ์

 Basel III

    32.  เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00
    33.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนัผล 0.00
    34.  เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ
          ทกุประการ ซ่ึงรวมถงึผู้ถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2
    35.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 32 ถงึ 34 ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ 0.00
    36.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกที่สามารถนับเปน็เงินกองทนุ
          ชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    37.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 0.00

    38.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 0.00
    39.  การถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน
          หรือธุรกจิสนับสนุน
    40.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่ ทั้งทางตรง
          และทางออ้ม
    41.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่หรือ
          กลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ นอกจากที่ระบใุนขอ้ 39 และ 40
    42.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ที่เปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอืน่
          หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่ กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity
           Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    43.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 1 ของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
           ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    45.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    46.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่เงินกองทนุชั้นที่ 2 มีจ านวนไม่เพยีงพอใหห้กัจนครบ
          เต็มจ านวน
    47.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน 0.00
    48.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00
    49.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่1 (T1 - CCE1 + AT1) 36,549.04 0.00

    50.  เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00
    51.  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปนัผล 0.00
    52.  เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ 3,066.10
    53.  ส่วนเกนิ (ต่ ากว่า) มูลค่าตราสารตามขอ้ 50 ถงึ 52 ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินได้รับ 0.00
    54.  เงินส ารองส าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ (General provision) 2,052.86
    55.  เงินส ารองส่วนเกนิ (Surplus of provision) 0.00
    56.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถอืหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมและบคุคลภายนอกที่สามารถนับเปน็เงินกองทนุ
          ชั้นที่ 2 ของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน
    57.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 5,118.96 0.00

    58.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 0.00
    59.  การถอืตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ไขว้กนัระหว่างธนาคารพาณิชย์กบับริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงิน
          และธุรกจิสนับสนุน
    60.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัเงินทนุอืน่ ทั้งทางตรง
           และทางออ้ม
    61.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่
          นอกจากที่ระบใุนชอ้ 59 และ 60
    62.  มูลค่าของตราสารทางการเงินอา้งองิที่นับเขา้เปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของสถาบนัการเงินอืน่หรือกลุ่มธุรกจิทางการเงินอืน่
          กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพนัธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขาย
          ขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
    63.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที2่ ของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    64.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินที่นับเปน็เงินกองทนุชั้นที่ 2 ของบริษทัที่ท าธุรกจิทางการเงินและธุรกจิสนับสนุน
          ที่กลุ่มธุรกจิทางการเงินถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทันั้น
    65.  รายการอืน่ตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00
    66.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแลของเงินกองทนุช้ันที ่2 10,237.92 0.00
    67.  รวมเงินกองทนุช้ันที ่2 (T2) 10,237.92
    68.  รวมเงินกองทนุทัง้สิ้น (TC - T1 + T2) 10,237.92 0.00
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มูลค่าของเงินกองทนุ รายการนับ รายการปรบั และรายการหกั ประจา่งวดเดือนมิถุนายน 2563

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการทีส่ามารถนับเป็นเงินกองทนุช้ันที ่2

เงินกองทนุช้ันที ่2: รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

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

เงินกองทนุช้ันที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหกัตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล
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