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1. บทน า 

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

พร้อมไปกับกำรก้ำวไปอย่ำงมั่นคงทำงธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีและกำรปฏิบัติ 

ตำมประกำศ ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยเฉพำะเรื่องหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ์ Basel 

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดให้บริษัทด ำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เช่นเดียวกันกับธนำคำรพำณิชย์ 

และเพื่อส่งเสริมกำรใช้กลไลตลำดในกำรก ำกับดูแล (Market Discipline) กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำรง

เงินกองทุนทั้งข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลเงินกองทุน ได้แก่ เงินกองทุน ระดับควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เพื่อให้บุคคลภำยนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินควำมเสี่ยงและเสถยีรภำพทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  

โดยกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ก ำหนดช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงเงินกองทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ Website 

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

ของธนำคำรแลนด์ 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 ำหนักควำมเสี่ยงตั้งแต่กำรรำยงำนเงินกองทุน 

งวดเดือนธันวำคม 2555 เป็นต้นมำ 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจจะเกิดผลขำดทุนอันเนื่องมำจำกควำมผันผวนทำงด้ำน

รำคำของฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินเริ่มมีฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562 ซึ่งควำมเสี่ยง 

ด้ำนตลำดเป็นควำมเสี่ยงท่ีกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอำจได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของฐำนะทั้งที่อยู่ในงบแสดง

ฐำนะกำรเงินและนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย รำคำตรำสำรทุน อัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำ

สินค้ำโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมฐีำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจำกรำคำตรำสำรทุนและอัตรำ

แลกเปลี่ยน ซึ่งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้ใช้วิธีกำรค ำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนตลำดด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA) 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้เลือกใช้วิธีกำรค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับมูลค่ำเทียบเท่ำสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรด้วยวิธี Basic 

Indicator Approach (วิธี BIA) ซึ่งเป็นวิธีกำรค ำนวณเงินกองทุนอย่ำงง่ำย ตำมเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 

http://www.lhfg.co.th/
http://www.lhbank.co.th/
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3. ข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีส าคัญ (Key prudential metrics) 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ธนำคำรเปิดเผยข้อมูลตัว ช้ีวัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ ( Key prudential metrics)  

ทั้งด้ำนเงินกองทุนและสภำพคล่อง เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนสะท้อนถึงผลกระทบทั้งจ ำนวนจำกกำรกันส ำรอง  

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  9 (Thai Financial Reporting Standards: TFRS9) ซึ่ งเริ่มบังคับใช้ตั้ งแต่ 

วันท่ี 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 เร่ือง 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 Tier1 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 ำรงอัตรำส่วน
เงินกองทุนท้ังสิ้นข้ันต่ ำร้อยละ 8.5 ดังน้ัน เงินกองทุน CET1 ท่ีคงเหลือหลังจำกกำรด ำรงเงินกองทุนข้ันต่ ำ จะเท่ำกับ 10 - 4.5 - 2.5 = 3 

  
  

หน่วย : ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินกองทุน (หน่วย : ล้านบาท)

1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 35,918.56 35,415.03

1ก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของหลังหักเงินส ารองตามวิธี ECL 1/ ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL CET1) 35,918.56 35,415.03

2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1) 35,918.56 35,415.03

2ก เงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลังหักเงินส ารองตามวิธี ECL ทัง้จ านวน (Fully loaded ECL Tier 1) 35,918.56 35,415.03

3 เงินกองทุนท้ังส้ิน (Total capital) 40,659.69 40,769.64

3ก เงินกองทุนท้ังส้ินหลังหักเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL total capital) 40,659.69 40,769.64

สินทรัพ ย์เส่ียง (หน่วย : ล้านบาท)

4 สินทรัพย์เส่ียงท้ังส้ิน (RWA) 218,300.53 212,537.54

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพ ย์เส่ียง (ร้อยละ)

5 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) 16.45 16.66

5ก อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของหลังหักเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 16.45 16.66

6 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 16.45 16.66

6ก อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 หลังหักเงินส ารองตามวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 16.45 16.66

7 อัตราส่วนเงินกองทุนท้ังส้ิน (Total capital ratio) 18.63 19.18

7ก อัตราส่วนเงินกองทุนท้ังส้ินหลังหักเงินส ารองด้วยวิธี ECL ท้ังจ านวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 18.63 19.18

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม (ร้อยละ)

8 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) 2.50 2.50

9 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercylical buffer) 0.00 0.00

10 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) 0.00 0.00

11 อัตราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพ่ิมท้ังส้ิน (ผลรวมของรายการท่ี 8 ถึงรายการท่ี 10) 2.50 2.50

12 อัตราส่วนของเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลังจากด ารงเงินกองทุนข้ันต่ า 2/ 10.45 10.66

รายการ
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4. เงินกองทุน  

4.1 โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure) 

กำรด ำรงเงินกองทุนเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรรักษำเสถียรภำพกำรด ำเนินธุรกิจของ  

สถำบันกำรเงิน กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ปได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรให้เงินกองทุน 

มีคุณภำพที่ดีในปริมำณที่เพียงพอ เพื่อรองรับควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน มีเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้นมูลค่ำ 40,660 ล้ำนบำท 

ประกอบด้วย เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET 1)  มูลค่ำ 35,919 ล้ำนบำท และเงินกองทุน 

ช้ันที่ 2 มูลค่ำ 4,741 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.34 และร้อยละ 11.66 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ไม่มีตรำสำรทำงกำรเงินที่สำมำรถนับเป็นเงินกองทุนช้ันที่ 1 (Additional Tier 1) ปรำกฏรำยละเอียดแสดงตำมแผนภำพที่ 2 และ 

ตำรำงที่ 2  

 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

CET 1
35,919 ล้ำนบำท 

(88.34%)

Tier 2
4,741 ล้ำนบำท 

(11.66%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

40,660 ล้ำนบำท 

(100%) 
CET 1

35,415 ล้ำนบำท 
(86.87%)

Tier 2
5,355 ล้ำนบำท 

(13.13%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

40,770 ล้ำนบำท 

(100%) 
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4.2 ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

ในปี 2561 ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ด ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (Capital 

Buffer) เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยก ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 

ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1) เพิ่มเติมจำกกำรด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนข้ันต่ ำอีกร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงท้ังสิ้น โดยให้ทยอย

ด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกปีละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ไปจนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกรำคม 2564 

ซึ่งกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสรุปได้ตำมตำรำง ดังนี้ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 18.63 

อัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงและอัตรำส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: 

CET 1) ต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตรำที่เท่ำกันอยู่ที่ร้อยละ 16.45 ซึ่งเป็นอัตรำส่วนที่สูงกว่ำอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ ำตำมที่ธนำคำร 

แห่งประเทศไทยก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 11 ร้อยละ 8.5 และ ร้อยละ 7 ตำมล ำดับ ปรำกฏรำยละเอียดแสดงตำม

แผนภำพที ่3 และแผนภำพที ่4 

 

แผนภาพที ่2   อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสนิทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราส่วน  

 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

 

 
  

หน่วย : ร้อยละ

อัตราส่วนเงินกองทุน 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
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แผนภาพที ่3   ความเพียงพอของเงินกองทุน 

 

 
 

4.3 เงินกองทุนขั้นต่ าที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องด ารงไว้ส าหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นสุทธิจ ำนวน 40,660 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรด ำรง

เงินกองทุนข้ันต่ ำตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด จ ำนวน 18,556 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต่ ำ 

ส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจ ำนวน 17,442 ล้ำนบำท ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจ ำนวน 31 ล้ำนบำท และ ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร

จ ำนวน 1,083 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินได้เริ่มด ำรงเงินกองทุนขั้นต่ ำส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเป็นงวดแรกในเดือน

ธันวำคม 2562  

ดังนั้น กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินจึงมีเงินกองทุนส่วนเกิน (Excess Capital) ส ำหรับควำมเสี่ยงตำมหลักกำรที่ 1 เป็นจ ำนวน  

22,104 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดของเงินกองทุนข้ันต่ ำที่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต้องด ำรงเพื่อรองรับควำมเสี่ยง ปรำกฏรำยละเอียด

แสดงตำม ตำรำงที่ 3 ตำรำงที่ 4 ตำรำงที่ 5 และตำรำงที่ 6 

4.4 การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ 

Composition of capital disclosure requirement : June 2012 ของ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) 

ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่ส ำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุน และมูลค่ำเงินของเงินกองทุนในช่วงกำรทยอยนับเข้ำหรือ

ทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel III โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ปรำกฏรำยละเอียดแสดงตำม ตำรำงที่ 7  

ตำรำงที ่8.1 ตำรำงที ่8.2 และ ตำรำงที่ 9 
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ตารางที่ 2  เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

 
* เช่น ผลขำดทุน(สุทธิ) ค่ำควำมนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
** เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
*** เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 

 
 

  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

1. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 35,918.56 35,415.03

     1.1 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 35,918.56 35,415.03

          1.1.1 ทนุช าระแล้ว (หุน้สามญั) หลังหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 21,003.85 20,848.24

          1.1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญั 0.00 0.00

          1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั (สุทธ)ิ 9,627.91 9,627.91

          1.1.4 ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,553.87 1,553.87

          1.1.5 เงินส ารองทีไ่ด้จดัสรรจากก าไรสุทธเิมือ่ส้ินงวดการบญัชีตามมติทีป่ระชุมใหญ่ผู้ถือหุน้ หรือตามข้อบงัคับของ

                  ธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.6 ก าไรสุทธคิงเหลือหลังจากการจดัสรรตามมติทีป่ระชุมใหญ่ผู้ถือหุน้หรือตามข้อบงัคับของธนาคารพาณิชย์

                  ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ

          1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจา้ของ -4,332.67 -3,904.05

               1.1.7.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสะสม -4,332.67 -3,904.05

               1.1.7.2 รายการอื่นของการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากผู้เปน็เจา้ของ 0.00 0.00

          1.1.8 รายการปรับต่างๆ ทีไ่มอ่นุญาตใหม้ผีลกระทบต่อมลูค่าของเงินกองทนุ 0.00 0.00

          1.1.9 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ -1,231.08 -1,069.99

               1.1.9.1 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ* -1,231.08 -1,069.99

               1.1.9.2 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุชั้นที ่ 1

                         ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินมจี านวนไมเ่พียงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

     1.2 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 0.00 0.00

          1.2.1 เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผล หลังหกัหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

          1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

          1.2.3 เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ทีม่สิีทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงิน เจา้หนี้สามญั และเจา้หนี้

                  ด้อยสิทธทิกุประเภท ซ่ึงรวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 2

          1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ทีธ่นาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศได้รับ 0.00 0.00

          1.2.5 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงิน 0.00 0.00

               1.2.5.1 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงิน** 0.00 0.00

               1.2.5.2 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่2 ในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุชั้นที ่2 มจี านวนไมเ่พียงพอให้

                          หกัจนครบเต็มจ านวน

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 2 4,741.12 5,354.61

     2.1 เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00 0.00

     2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล 0.00 0.00

     2.3 เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ทีม่สิีทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงินและเจา้หนี้สามญั 2,400.00 3,088.90

     2.4 ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ทีธ่นาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศได้รับ 0.00 0.00

     2.5 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 2,341.12 2,265.71

     2.6 เงินส ารองส่วนเกิน 0.00 0.00

     2.7 รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่2 *** 0.00 0.00

3. เงินกองทุนท้ังส้ินตามกฎหมาย 40,659.69 40,769.64

0.00 0.00

0.00 0.00

179.81 0.00

9,116.87 8,359.04

0.00 0.00
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ตารางที่ 3  มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแยกตามประเภทสินทรัพย์

โดยวิธี SA 

 
 

ตารางที่ 4  เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยวิธีมาตรฐาน 

 

  

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

1. ลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคุณภาพ 17,242.96 16,827.74

     1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศ (MDBs) และองค์กร

          ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ าหนักความเส่ียงเหมอืนกับ

          ลูกหนี้ภาครัฐบาล

     1.2 ลูกหนี้สถาบนัการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

          น้ าหนักความเส่ียงเหมอืนกับลูกหนี้สถาบนัการเงิน และบริษทัหลักทรัพย์

     1.3 ลูกหนี้ธรุกิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ าหนัก

          ความเส่ียงเหมอืนกับลูกหนี้ธรุกิจเอกชน

     1.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 125.97 115.94

     1.5 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัย 818.22 738.27

     1.6 สินทรัพยอ์ื่น 1,950.15 1,864.14

2. ลูกหน้ีด้อยคุณภาพ 198.91 158.69

     2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศ (MDBs) องค์กร

          ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ าหนักความเส่ียงเหมอืนกับ

          ลูกหนี้รัฐบาล

     2.2 ลูกหนี้ PSEs ท่ีจดัเปน็ลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย ์ลูกหนี้สถาบนัการเงินองค์กร

          ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีจดัเปน็สถาบนัการเงิน และบริษทั

          หลักทรัพย ์ท่ีใช้น้ าหนักความเส่ียงเหมอืนกับลูกหนี้สถาบนัการเงิน และลูกหนี้บริษทัหลักทรัพย์

     2.3 ลูกหนี้ธรุกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้น้ าหนัก

          ความเส่ียงเหมอืนกับลูกหนี้ธรุกิจเอกชน

     2.4 ลูกหนี้รายยอ่ย 8.46 6.25

     2.5 สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัย 26.50 27.21

     2.6 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สินทรัพยอ์ื่น) 0.00 0.00

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

รวมมูลค่าเงินกองทุนข้ันต่่าท่ีต้องด่ารงส่าหรับความเส่ียงด้านเครดิตท้ังหมดท่ีค่านวณโดยวิธี SA 17,441.87 16,986.43

125.23163.95

0.000.00

0.000.00

12,782.6613,137.07

903.86804.10

422.87407.45

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเส่ียงด้านตลาด 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
1. ค านวณโดยวธิมีาตรฐาน 30.58 7.38

รวมมูลค่าเงินกองทุนข้ันต่่าท่ีต้องด่ารงส่าหรับความเส่ียงด้านตลาด 30.58 7.38
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ตารางที่ 5  เงินกองทุนขั้นต่ าที่ต้องด ารงส าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุม่ธุรกิจทางการเงินโดยวิธี BIA  

 

 

ตารางที่ 6  อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน     

  เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนข้ันต่่าส่าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ค านวณโดยวธิ ีBasic Indicator Approach 1,083.10 1,071.42

รวมมูลค่าเงินกองทุนข้ันต่่าท่ีต้องด่ารงส่าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 1,083.10 1,071.42

หน่วย : %

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563
1. เงินกองทนุทัง้ส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 18.63 19.18 8.50 2.50 11.00
2. เงินกองทนุชั้นที ่1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 16.45 16.66 6.00 2.50 8.50
3. เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 16.45 16.66 4.50 2.50 7.00

อัตราส่วน
อัตราส่วนการด่ารงเงินกองทุน

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทุนข้ันต่่า

ตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

Conservation 
Buffer

อัตราส่วนการด่ารง
เงินกองทุนท้ังส้ิน

ตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
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ตารางที ่7  การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติท่ีส าคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจการเงิน  

   (Main features of regulatory capital instruments) 

 

 
 

 
  

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน - LHBANK315A

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ/ 
เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงิน/ เงินกองทนุชั้นที ่2)

เงินกองทนุชั้นที ่1 เงินกองทนุชั้นที ่2

4 มคุีณสมบติัเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่ ครบถ้วน ครบถ้วน
5 กรณีทีม่คุีณสมบติัไมเ่ปน็ไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ใหร้ะบคุุณสมบติัดังกล่าว - -
6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจ านวน นับได้เต็มจ านวน ทยอยลดนับในช่วง 5 ปสุีดทา้ยก่อนครบก าหนดตามวธิเีส้นตรง
7 จดัอยูใ่นระดับธนาคารพาณิชย/์ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร

พาณิชย์
ระดับธนาคารพาณิชย์ ระดับธนาคารพาณิชย์

8 จ านวนทีส่ามารถนับเปน็เงินกองทนุตามหลักเกณฑ์ของทางการ 
(หน่วย : ล้านบาท)

20,000.00 2,400.00

9 มลูค่าทีต่ราไวข้องตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท) 10 บาท 1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
10 การจดัประเภทตามหลักการบญัชี ส่วนของผู้ถือหุน้ หนี้สินทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทนุตัดจ าหน่าย
11 วนัทีอ่อกตราสารทางการเงิน (Original date) Multiple วนัจนัทร์ที ่21 พฤษภาคม 2564
12 ตราสารทางการเงินทีไ่มม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคืนหรือมกีารก าหนด

ระยะเวลาการช าระคืน
ไมม่กีารก าหนดระยะเวลาการช าระคืน มกีารก าหนดระยะเวลาการช าระคืน

13 วนัครบก าหนด (Original maturity date) ไมม่วีนัครบก าหนด วนัเสาร์ที ่21 พฤษภาคม 2574
14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับ

การอนุมติัจากผู้ก ากับดูแลหรือไม่
ไมไ่ด้ การไถ่ถอนก่อนก าหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

16 วนัทีม่สิีทธไิถ่ถอนในภายหลัง (ถ้าม)ี - ณ วนัครบรอบ 5 (หา้) ป ีนับแต่วนัออกตราสารเงินกองทนุ หรือ ณ 
วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ ภายหลังจากนั้น

หัวข้อ

15 -วนัทีม่สิีทธไิถ่ถอน วนัทีม่ภีาระผูกพันในการไถ่ถอนและจ านวนเงินในการ
ไถ่ถอน

ผู้ออกตราสารเงินกองทนุอาจใช้สิทธไิถ่ถอนตราสารเงินกองทนุทัง้
จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทนุได้ หากกรณี
เปน็ไปตามทีร่ะบไุวดั้งต่อไปนี้ ไมว่า่กรณีใดกรณีหนึ่ง โดยไมต้่องได้รับ
ความยนิยอมจากผู้ถือตราสารเงินกองทนุ ทัง้นี้ การไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทนุก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทนุดังกล่าวจะ
กระท าได้ต่อเมือ่ได้รับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย
(1)  ณ วนัครบรอบ 5 (หา้) ป ีนับแต่วนัออกตราสารเงินกองทนุ หรือ 
ณ วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรือ 
(2)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนัออกตราสารเงินกองทนุ ในกรณีทีม่กีาร
เปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษใีนวนัใด ๆ นับแต่วนัออกตราสาร
เงินกองทนุอันส่งผลใหสิ้ทธปิระโยชน์ทางภาษขีองผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุเปล่ียนแปลงไป หรือ 
(3)  ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนัออกตราสารเงินกองทนุ ในกรณีทีม่กีาร
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลด้านเงินกองทนุในวนัใด ๆ นับ
แต่วนัออกตราสารเงินกองทนุอันส่งผลใหต้ราสารเงินกองทนุทีเ่คย
นับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 อยูเ่ดิมมคุีณสมบติัไมค่รบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอีกต่อไป หรือ
(4)  เปน็กรณีหรือเง่ือนไขทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม
ในภายหลังจากวนัออกตราสารเงินกองทนุ ใหผู้้ออกตราสาร
เงินกองทนุสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทนุก่อนวนัครบก าหนดไถ่
ถอนตราสารเงินกองทนุได้ 
ทัง้นี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมลูค่าทีต่ราไวพ้ร้อมด้วยดอกเบีย้ที่
ค านวณจนถึงวนัไถ่ถอน
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หุ้นสามัญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนใด

17 ผลตอบแทน/ เงินปนัผลแบบคงทีห่รือลอยตัว ธนาคารเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินปันผล อัตราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.75 ต่อปี
18 อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ตามการประกาศจา่ยเงินปนัผล ไมม่ี
19 ม ีdividend stopper หรือไม่ ไมม่ี ไมม่ี
20 ธนาคารพาณิชยม์อี านาจเต็มทีใ่นการยกเลิกการจา่ยดอกเบีย้หรือผลตอบแทน

อื่นใดได้เองทัง้หมด หรือบางส่วน หรือตามค าส่ังทีไ่ด้รับ
มอี านาจเต็มที่ ธนาคารต้องปฏบิติัตามข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธแิละหน้าทีข่องผู้ออกตรา

สารเงินกองทนุ ซ่ึงก าหนดวา่เมือ่เกิดเหตุการณ์ทีท่ าใหผู้้ออกตราสารมี
ผลการด าเนินงานทีไ่มส่ามารถด าเนินกิจการต่อไปได้และทางการได้
ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารแล้วผู้ออกตราสาร
สามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามระบไุวใ้นข้อก าหนดสิทธ ิซ่ึงรวมถึง การ
ลดจ านวนเงินต้นทีต้่องช าระตามตราสารในจ านวนเทา่กับจ านวนที่
ต้องมกีารตัดหนี้สูญ (ทัง้จ านวนหรือบางส่วน) และยกเลิกดอกเบีย้ตาม
ตราสารทีเ่กิดขึ้นแล้วแต่ยงัไมม่กีารช าระเงิน ดังนั้น ผู้ถือตราสารจงึ
อาจจะได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ค้างช าระตามตราสารใน
จ านวนทีน่้อยกวา่จ านวนเงินต้นและดอกเบีย้เดิมตามตราสาร หรืออาจ
ไมไ่ด้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ค้างช าระตามตราสารเลย

21 มเีง่ือนไขทีเ่ปน็แรงจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยไ์ถ่ถอนก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น มี
เง่ือนไขในการก าหนดอัตราผลตอบแทนใหสู้งขึ้นในลักษณะขั้นบนัได (step up)

ไมม่ี ไมม่ี

22 ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน -
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลงสภาพได้ ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ -
24 กรณีทีส่ามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบเุง่ือนไขในการแปลงสภาพทีธ่นาคาร

พาณิชยน์ั้นก าหนดไว ้(Conversion trigger)
- -

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เปน็การแปลงสภาพทัง้จ านวนหรือบางส่วน - -
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบอุัตราการแปลงสภาพ (Conversion rate) - -
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบปุระเภทตราสารทางการเงินทีม่กีารแปลง

สภาพไป
- -

28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ใหร้ะบผูุ้ออกตราสารทางการเงินทีม่กีารแปลง
สภาพไป

- -

29 คุณสมบติัในการลดมลูค่า ไมม่กีารลดมลูค่า -
30 กรณีมกีารลดมลูค่า ใหร้ะบกุารลดมลูค่าทีธ่นาคารพาณิชยน์ั้นก าหนดไว้ - เหตุการณ์ทีท่ าใหผู้้ออกตราสารเงินกองทนุมผีลการด าเนินงานทีไ่ม่

สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทนุ” หมายถึง การทีธ่นาคารแหง่
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการทีม่อี านาจอื่นใด ("
หน่วยงานทีม่อี านาจ") ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออก
ตราสารเงินกองทนุ เช่น การใหเ้งินเพิ่มทนุแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทนุ ซ่ึงหากไมม่คีวามช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะท าใหผู้้
ออกตราสารเงินกองทนุไมส่ามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึง
เหตุการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (หรือเหตุการณ์ทีม่ลัีกษณะ
คล้ายคลึงกัน) ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ออกตราสารเงินกองทนุมสิีนทรัพยไ์มเ่พียงพอจา่ยคืนผู้ฝากเงิน
และเจา้หนี้ หรือ 
(2) เงินกองทนุของผู้ออกตราสารเงินกองทนุลดลงถึงระดับทีจ่ะ
กระทบต่อผู้ฝากเงินและเจา้หนี้ หรือ 
(3) ผู้ออกตราสารเงินกองทนุไมส่ามารถเพิ่มทนุได้ด้วยตัวเอง เช่น ไม่
สามารถหาผู้ลงทนุมาฟื้นฟูกิจการได้ เปน็ต้น

31 กรณีมกีารลดมลูค่า เปน็การลดมลูค่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน - -
32 กรณีมกีารลดมลูค่า เปน็การลดมลูค่าถาวรหรือชั่วคราว - -
33 หากเปน็การลดมลูค่าชั่วคราว ใหอ้ธบิายกระบวนการในการลดดังกล่าว - -
34 สถานะของล าดับการด้อยสิทธิใ์นกรณีทีม่กีารช าระบญัชี (ใหร้ะบปุระเภทของ

ตราสารทางการเงินทีด้่อยสิทธกิวา่)
ผู้ถือหุน้สามญัจะได้รับช าระเงินเปน็ล าดับ
สุดทา้ยในกรณีทีธ่นาคารเลิกกิจการ

ตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 / หุน้บริุมสิทธ ิ/ 
หุน้สามญั

หัวข้อ
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ตารางที ่8.1  การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงิน (Reconciliation) 
 

 
 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

รายการท่ีเก่ียวข้องกับเงินกองทุน ประจ่างวดมิถุนายน 2564

 จ่านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก)

 จ่านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน 
(ข)

การอ้างอิง 
(ค)

     1.  เงินสด 717.80 717.80

     2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 37,950.34 37,950.34

     3.  สินทรัพยท์างการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 57.80 57.80

     4.  สินทรัพยอ์นุพันธ์ 405.78 405.78

     5.  เงินลงทนุสุทธิ 58,231.40 58,231.40

     6.  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 0.00 0.00

     7.  เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 164,183.46 164,183.46

     8.  ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 652.90 652.90

     9.  ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 979.78 979.78

   10.  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์มม่ตัีวตนอื่นสุทธิ 397.12 397.12

   11.  สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอตัดบญัชี 831.94 831.94

   12.  สินทรัพยอ์ื่นสุทธิ 1,156.71 1,156.71

           รวมสินทรัพย์ 265,565.01 265,565.01

หน้ีสิน

   13.  เงินรับฝาก 199,902.58 199,902.58

   14.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 12,912.45 12,912.45

   15.  หนี้สินจา่ยคืนเมือ่ทวงถาม 493.28 493.28

   16.  หนี้สินทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 0.00 0.00

   17.  หนี้สินอนุพันธ์ 193.16 193.16

   18.  ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกู้ยมื 10,644.91 10,644.91

   19.  ประมาณการหนี้สิน 389.41 389.41

   20.  หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบญัชี 0.00 0.00

   21.  หนี้สินอื่น 2,470.01 2,470.01

   รวมหน้ีสิน 227,005.81 227,005.81

สินทรัพย์
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หน่วย : ล้านบาท

รายการท่ีเก่ียวข้องกับเงินกองทุน ประจ่างวดมิถุนายน 2564

 จ่านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะ
การเงิน 

(ก)

 จ่านวนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์
การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน 
(ข)

การอ้างอิง 
(ค)

   22.  ส่วนของเจ้าของ

          22.1  ทนุเรือนหุน้

               22.1.1  ทนุจดทะเบยีน 21,183.66 21,183.66

                    22.1.1.1  หุน้บริุมสิทธิ 0.00 0.00

                    22.1.1.2  หุน้สามญั 21,183.66 21,183.66

               22.1.2  ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว 21,183.66 21,183.66

                    22.1.2.1  หุน้บริุมสิทธิ 0.00 0.00

                    22.1.2.2  หุน้สามญั 21,183.66 21,183.66

          22.2  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ 0.00 0.00

          22.3  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าหุน้ 9,627.91 9,627.91

               22.3.1  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าหุน้บริุมสิทธิ 0.00 0.00

               22.3.2  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั 9,627.91 9,627.91

          22.4  ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซ้ือคืน - หุน้บริุมสิทธิ 0.00 0.00

          22.5  ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซ้ือคืน - หุน้สามญั 0.46 0.46

          22.6  องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 0.00 0.00

               22.6.1  ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 0.00 0.00

               22.6.2  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุ -4,136.07 -4,136.07

               22.6.3  เงินส ารองส าหรับการปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสด

                          (ส่วนทีม่ปีระสิทธผิล)

               22.6.4  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1/ 0.00 0.00

               22.6.5  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของหนี้สินทางการเงิน

                         ทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ

                         อันเนื่องมาจากความเส่ียงด้านเครดิต

               22.6.6  เงินส ารองส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 0.00 0.00

               22.6.7  ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 0.00 0.00

               22.6.8  องค์ประกอบอื่น ๆ 0.00 0.00

          22.7  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 12,063.05 12,063.05

               22.7.1  จดัสรรแล้ว 1,733.68 1,733.68

                    22.7.1.1  ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,553.87 1,553.87

                    22.7.1.2  อื่น ๆ 179.81 179.81

               22.7.2  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 10,329.37 10,329.37

          22.8  หกั หุน้ทนุซ้ือคืน - หุน้บริุมสิทธิ 0.00 0.00

          22.9  หกั หุน้ทนุซ้ือคืน - หุน้สามญั -179.81 -179.81

          รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,559.20 38,559.20

          22.10  ส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคุม 0.00 0.00

          รวมส่วนของเจ้าของ 38,559.20 38,559.20

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 265,565.01 265,565.01

0.00 0.00

0.00 0.00
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ตารางที ่8.2   การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 

  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

 ท่ีรายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(ง)

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์

การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(จ)

     1.  ทนุช าระแล้ว (หุน้สามญั) หลังหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 21,183.66

     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญั 0.00

     3.  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั (สุทธ)ิ 9,627.91

     4.  ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,553.87

     5.  เงินส ารองทีไ่ด้จดัสรรจากก าไรสุทธเิมือ่ส้ินงวดการบญัชี 179.81

     6.  ก าไรสุทธคิงเหลือหลังจากการจดัสรร 1/ 9,116.87 *1

     7.  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสะสม

          7.1  ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีดิ่น อาคาร หรือหอ้งชุดในอาคารชุด 0.00

          7.2  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ -4,332.67 *2

          7.3  เงินส ารองส าหรับการปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ปีระสิทธผิล) 0.00

          7.4  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2/ 0.00

          7.5  ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 0.00

     8.  รายการอื่นของการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากผู้เปน็เจา้ของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกทีป่ระกอบธรุกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผู้ถือหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมทีส่ามารถนับเปน็

          เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

    10.  รวมเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 37,329.46

    11.  เงินส ารองส าหรับการปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ปีระสิทธผิล) 0.00

    12.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมทีเ่กิดจากการเลือกใช้วธิ ีFair value option 0.00

    13.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมทีเ่กิดจากการวดัมลูค่ายติุธรรมของธรุกรรมอนุพันธอ์ันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิต

           ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน (DVA)

    14.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    15.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ 0.00

    16.  ผลขาดทนุสุทธิ 2.01 *3

    17.  ค่าความนิยม 0.00

    18.  สินทรัพยไ์มม่ตัีวตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) 397.12 *4

    19.  สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตัดบญัชี 831.94

    20.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    21.  ก าไรจากการท าธรุกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ปน็หลักทรัพย ์(Securitisation) 0.00

    22.  การถือตราสารทนุไขวก้ันระหวา่งธนาคารพาณิชยก์ับบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงิน หรือธรุกิจสนับสนุน 0.00

    23.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัเงินทนุและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์

           ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

    24.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ

           ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ะบใุนข้อ 22 และ 23

    25.  มลูค่าของตราสารทนุอ้างอิงทีน่ับเข้าเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอื่นหรือ

           กลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพันธด้์านตราสารทนุ (Equity derivatives)

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

0.00

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

0.00



หน้า 14 จาก 18 

 

 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

 ท่ีรายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(ง)

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์

การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(จ)

    26.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัทีบ่ริษทัทีป่ระกอบธรุกิจ

           เงินร่วมลงทนุเข้าไปลงทนุ

    27.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงิน ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษทันั้น

    28.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงิน ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษทันั้น

    29.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 179.81

    30.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็

           ตราสารทางการเงินมจี านวนไมเ่พียงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

    31.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ 1,410.89

    32.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 35,918.56

    33.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผล หลังหกัหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    34.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผล 0.00

    35.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ทีม่สิีทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงิน เจา้หนี้สามญั และเจา้หนี้ด้อยสิทธทิกุประเภท

           ซ่ึงรวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 2

    36.  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าตราสารตามข้อ 33 ถึง 35 ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินได้รับ 0.00

    37.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมและบคุคลภายนอกทีส่ามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 1

           ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

    38.  รวมเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 0.00

    39.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 0.00

    40.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ไขวก้ันระหวา่งธนาคารพาณิชยก์ับบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงิน

           หรือธรุกิจสนับสนุน

    41.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอื่น ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 0.00

    42.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่นหรือ

           กลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ะบใุนข้อ 40 และ 41

    43.  มลูค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ับเข้าเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่น

           หรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพันธด้์านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives)

           และกรณีเปน็ผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้ไมเ่กิน ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    45.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    46.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    47.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่2 ในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุชั้นที ่2 มจี านวนไมเ่พียงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน 0.00

    48.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงิน 0.00

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00

    50.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 = CET1 + AT1) 35,918.56

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



หน้า 15 จาก 18 

 

 

 
1/ ให้รวมถึงเงินส ำรองส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ในกรณีเลือกรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
2/ ให้รวมถึงผลจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 
*1 จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) ประกอบด้วยก ำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรจ ำนว น 8,359.05 ล้ำนบำท ก ำไรระหว่ำงงวด 2,056.89  
ล้ำนบำท หักส ำรองตำมกฎหมำย 131.15 ล้ำนบำท รำยกำรปรับปรุงขำดทุนอื่นสุทธิ 0 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 335.42 ล้ำนบำท 
*2 จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) ประกอบด้วย ส่วนเกินกว่ำทุนสุทธิของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 612 ล้ำนบำท ส่วนต่ ำกว่ำทุนสุทธิของเงินลงทุน 
ในตรำทุน จ ำนวน 4,516.04 ล้ำนบำท 
*3 เป็นผลขำดทุนจำกรำยกำรปรับปรุงประมำณกำรหน้ีสินตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน  
เป็นส่วนหน่ึงในรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมอื่นสุทธิ" 
*4 ทยอยหักออกจำกเงินกองทุน ปีละ 20 % รวม 5 ปี   
*5 จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) ประกอบด้วย ต๋ัวแลกเงินสุทธิดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ ำ จ ำนวน 3,002.90 ล้ำนบำท เงินกู้ยืม 5.98 ล้ำนบำท  
ตรำสำรหน้ีสุทธิค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี 4,472.23 ล้ำนบำทและตรำสำรหน้ีด้อยสิทธิสุทธิค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี 3,912.83 ล้ำนบำท มีคุณสมบัตินับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ีได้ 3,088.90 ล้ำนบำท 
*6 จ ำนวนท่ีเปิดเผยในงบกำรเงินภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน (ข) เป็น General Provision จ ำนวน 2,265.71 ล้ำนบำท 

 
 

  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

องค์ประกอบของเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

 ท่ีรายงานโดยกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(ง)

แหล่งท่ีมาของการอ้างอิงใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์

การก่ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน

(จ)

    51.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    52.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล 0.00

    53.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ทีม่สิีทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงินและเจา้หนี้สามญั 2,400.00 *5

    54.  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าตราสารตามข้อ 51 ถึง 53 ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินได้รับ 0.00

    55.  เงินส ารองทัว่ไป (General provision) 2,341.12 *6

    56.  เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00

    57.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมและบคุคลภายนอกทีส่ามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 2

           ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

    58.  รวมเงินกองทนุชั้นที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 4,741.12

    59.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 0.00

    60.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ไขวก้ันระหวา่งธนาคารพาณิชยก์ับบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงิน

           และธรุกิจสนับสนุน

    61.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอื่น ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 0.00

    62.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น

           นอกจากทีร่ะบใุนข้อ 60 และ 61

    63.  มลูค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ับเข้าเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น

           กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพันธด้์านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายข้อตกลง

           รับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    64.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    65.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    66.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    67.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่2 0.00

    68.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2) 4,741.12

    69.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC = T1 + T2) 40,659.69

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2

0.00

0.00

0.00

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00



หน้า 16 จาก 18 

 

 

ตารางที ่9   การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III       
    (Transitional period) 

 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก 30 มิถุนายน 2564

     1.  ทนุช าระแล้ว (หุน้สามญั) หลังหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 21,183.66

     2.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญั 0.00

     3.  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าหุน้สามญั (สุทธ)ิ 9,627.91

     4.  ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,553.87

     5.  เงินส ารองทีไ่ด้จดัสรรจากก าไรสุทธเิมือ่ส้ินงวดการบญัชี 179.81

     6.  ก าไรสุทธคิงเหลือหลังจากการจดัสรร 1/ 9,116.87

     7.  ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นสะสม

          7.1  ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีดิ่น อาคาร หรือหอ้งชุดในอาคารชุด 0.00

          7.2  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ -4,332.67

          7.3  เงินส ารองส าหรับการปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ปีระสิทธผิล) 0.00

          7.4  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2/ 0.00

          7.5  ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 0.00

     8.  รายการอื่นของการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากผู้เปน็เจา้ของ (Owner changes) 0.00

     9.  รายการของบริษทัลูกทีป่ระกอบธรุกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผู้ถือหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมทีส่ามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 1

          ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

    10.  รวมเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของก่อนรายการปรับและรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 37,329.46

    11.  เงินส ารองส าหรับการปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ปีระสิทธผิล) 0.00

    12.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมทีเ่กิดจากการเลือกใช้วธิ ีFair value option 0.00

    13.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสมทีเ่กิดจากการวดัมลูค่ายติุธรรมของธรุกรรมอนุพันธอ์ันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิต

          ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน (DVA)

    14.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    15.  รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ 0.00

    16.  ผลขาดทนุสุทธิ 2.01

    17.  ค่าความนิยม 0.00

    18.  สินทรัพยไ์มม่ตัีวตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) 397.12

    19.  สินทรัพยภ์าษเีงินได้รอการตัดบญัชี 831.94

    20.  ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision) 0.00

    21.  ก าไรจากการท าธรุกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ปน็หลักทรัพย ์(Securitisation) 0.00

    22.  การถือตราสารทนุไขวก้ันระหวา่งธนาคารพาณิชยก์ับบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงิน หรือธรุกิจสนับสนุน 0.00

    23.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัเงินทนุและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 0.00

    24.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ

           ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ะบใุนข้อ 22 และ 23

    25.  มลูค่าของตราสารทนุอ้างอิงทีน่ับเข้าเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น

           กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพันธด้์านตราสารทนุ (Equity derivatives)

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล



หน้า 17 จาก 18 

 

 

 
  

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก 30 มิถุนายน 2564

    26.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัทีบ่ริษทัทีป่ระกอบธรุกิจเงินร่วมลงทนุเข้าไปลงทนุ 0.00

    27.  เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงิน ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษทันั้น

    28.  เงินลงุทนในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงิน ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแต่ละบริษทันั้น

    29.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 179.81

    30.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุชั้นที ่ 1  ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงิน

          มจี านวนไมเ่พียงพอ ใหห้กัจนครบเต็มจ านวน

    31.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ส่วนของเจา้ของ 1,410.89

    32.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 35,918.56

    33.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผล หลังหกัหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    34.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้บริุมสิทธชินิดไมส่ะสมเงินปนัผล 0.00

    35.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ทีม่สิีทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงิน เจา้หนี้สามญั และเจา้หนี้ด้อยสิทธทิกุประเภท

           ซ่ึงรวมถึงผู้ถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 2

    36.  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าตราสารตามข้อ 33 ถึง 35 ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินได้รับ 0.00

    37.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมและบคุคลภายนอกทีส่ามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 1

           ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

    38.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล 0.00

    39.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 0.00

    40.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ไขวก้ันระหวา่งธนาคารพาณิชยก์ับบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงิน หรือธรุกิจสนับสนุน 0.00

    41.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอื่นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 0.00

    42.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น

           นอกจากทีร่ะบใุนข้อ 40 และ 41

    43.  มลูค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ับเข้าเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงินอื่น

           หรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพันธด้์านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives)

           และกรณีเปน็ผู้ขายข้อตกลงรับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    44.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้ไมเ่กิน ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    45.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่1 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    46.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    47.  รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นที ่2 ในส่วนทีเ่หลือ ในกรณีทีเ่งินกองทนุชั้นที ่2 มจี านวนไมเ่พียงพอใหห้กัจนครบเต็มจ านวน 0.00

    48.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่1 ทีเ่ปน็ตราสารทางการเงิน 0.00

    49.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (AT1) 0.00

    50.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1 = CET1 + AT1) 35,918.56

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00

0.00



หน้า 18 จาก 18 

 

 

 
1/ ให้รวมถึงเงินส ำรองส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ในกรณีเลือกรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
2/ ให้รวมถึงผลจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล) 
หมำยเหตุ กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่มีรำยกำรท่ีจะต้องมีกำรทยอยหักเงินกองทุนในอนำคตตำมหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก 30 มิถุนายน 2564

    51.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล หลังหกัหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผลซ้ือคืน 0.00

    52.  ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้บริุมสิทธชินิดสะสมเงินปนัผล 0.00

    53.  เงินทีไ่ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธใินหนี้ทีม่สิีทธด้ิอยกวา่ผู้ฝากเงินและเจา้หนี้สามญั 2,400.00

    54.  ส่วนเกิน (ต่ ากวา่) มลูค่าตราสารตามข้อ 51 ถึง 53 ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินได้รับ 0.00

    55.  เงินส ารองทัว่ไป (General provision) 2,341.12

    56.  เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision) 0.00

    57.  รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุมและบคุคลภายนอกทีส่ามารถนับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่ 2

           ของกลุ่มธรุกิจทางการเงิน

    58.  รวมเงินกองทนุชั้นที ่2 ก่อนรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล 4,741.12

    59.  การซ้ือคืนตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 0.00

    60.  การถือตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ไขวก้ันระหวา่งธนาคารพาณิชยก์ับบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงิน และธรุกิจสนับสนุน 0.00

    61.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอื่นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 0.00

    62.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น

           นอกจากทีร่ะบใุนข้อ 60 และ 61

    63.  มลูค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ับเข้าเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของสถาบนัการเงินอื่นหรือกลุ่มธรุกิจทางการเงินอื่น

           กรณีเปน็ผู้ซ้ืออนุพันธด้์านตราสารหนี้หรือตราสารทนุ (Bond/ Equity Derivatives) และกรณีเปน็ผู้ขายข้อตกลง

           รับประกันความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

    64.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    65.  เงินลงทนุในตราสารทางการเงินทีน่ับเปน็เงินกองทนุชั้นที ่2 ของบริษทัทีท่ าธรุกิจทางการเงินและธรุกิจสนับสนุน

           ทีก่ลุ่มธรุกิจทางการเงินถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทันั้น

    66.  รายการอื่นตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 0.00

    67.  รวมรายการหกัตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของเงินกองทนุชั้นที ่2 0.00

    68.  รวมเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2) 4,741.12

    69.  รวมเงินกองทุนท้ังส้ิน (TC = T1 + T2) 40,659.69

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนช้ันท่ี 2

0.00

0.00

เงินกองทุนช้ันท่ี 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก่ากับดูแล

0.00

0.00

0.00
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