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1. ขอบเขตการบังคับใช้
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนฉบับนี้ เป็ นไปตามหลักการที่ 3 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ที่
กาหนดให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่ วกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเสีย่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นประจาทุกงวด 6 เดือน โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม
สาหรับ รายงานประจ างวด 6 เดือน ณ 30 มิถุ น ายน 2559 ธนาคารได้เปิ ด เผยข้อมูลเชิงปริม าณสาหรับ โครงสร้าง
เงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสีย่ ง ในขณะทีร่ ายงาน ณ สิน้ ปี จะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ในกลุ่มธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย
ชื่อบริษทั
1.
2.
3.

บริษทั บริหารสินทรัพย์พญาไท จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
บริษทั เดซิกนี ฟอร์ อีทเี อ คอนแทรคท์ จากัด

ประเภทธุรกิ จ
บริหารสินเชื่อและสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
บริหารจัดการกองทุน
สาธารณูปโภค

2. เงิ นกองทุน
2.1

โครงสร้างเงิ นกองทุน

เงิน กองทุ น ทัง้ สิ้น เฉพาะธนาคาร ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2559 มีจ านวน 102,579 ล้า นบาท โดยประกอบไปด้ว ย
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)/เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1) จานวน 71,478 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.7
ของเงินกองทุนทัง้ สิน้ ในขณะที่ มีเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2) จานวน 31,101 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.3 ของเงินกองทุน
ทัง้ สิน้
ตารางที่ 1 เงิ นกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ และกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
71,478 65,616
71,478 65,616
41,617 41,562
325
236
1,710 1,710
25,933 22,108

รายการ
1. เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ (สุทธิ)
1.1.4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสารองทีจ่ ดั สรรจากกาไรสุทธิ
1.1.6 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
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กลุ่มธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
71,962
65,916
71,925
65,878
41,617
41,562
325
236
1,710
1,710
26,395
22,421
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2559
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ตเสร็จอืน่ สะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.1.8 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิช เฉพาะ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
1.1.9 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของ
เงินกองทุน
1.1.10 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
1.1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ*
1.1.10.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
เป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จน
ครบเต็มจานวน
1.2 เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT 1)
1.2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิขนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั
ผล
1.2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ย
กว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท
ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่
ธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศได้รบั
1.2.5 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.2.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
1.2.6.1 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงิน**
1.2.6.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ใน
กรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จน
ครบเต็มจานวน
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หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2559
2558

รายการ
2. เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2

31,101

2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหัก
หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่า
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ทีธ่ นาคาร
พาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศได้รบั
2.5 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
2.6 เงินสารองส่วนเกิน
2.7 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2.8 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2***
3. เงิ นกองทุนทัง้ สิ้ นตามกฏหมาย
อัตราส่วนเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น****
อัตราส่วนเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1
อัตราส่วนเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
สิ นทรัพย์เสี่ยง
1. สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk)
2. สินทรัพย์เสีย่ งด้านตลาด (Market Risk)
3. สินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk)
รวมสิ นทรัพย์เสี่ยงทัง้ หมด

31,052

-

กลุ่มธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2559
2558
31,109

31,061

-

-

25,350

25,350

25,350

25,350

-

-

-

-

5,751
-

5,702
-

5,751
8

5,702
9

-

-

-

-

102,579 96,668
17.94% 16.68%
12.50% 11.32%
12.50% 11.32%

103,071
17.98%
12.56%
12.55%

96,978
18.33%
11.06%
11.04%

491,056 498,066
22,449 25,198
58,122 56,249
571,627 579,513

491,321
22,449
59,380
573,150

498,673
25,198
57,465
581,336

* เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
**** อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ต่าเท่ากับร้อยละ 8.50 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) เท่ากับ
ร้อยละ 0.625 ดังนัน้ อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ เท่ากับร้อยละ 9.125
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2.2 ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ทจ่ี านวน 102,579 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.11
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักเนื่องมาจากธนาคารมีกาไรสะสมเพิม่ ขึน้ ณ สิน้ ปี 2558 ทีไ่ ด้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุนในปี
2559
ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์เสีย่ งของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ลดลง ร้อยละ 1.36 จากวันที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 571,627 ล้านบาท
ดัง้ นัน้ อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ของธนาคาร อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง และ อัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ทร่ี ะดับ ร้อยละ 17.94 ร้อยละ
12.50 และร้อยละ 12.50 ตามลาดับ อัตราส่วนเงินกองทุนดังกล่าวทัง้ 3 ถือว่าอยู่สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดไว้ทร่ี ะดับร้อยละ 8.5 ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 วิ ธีที่ใช้ในการคานวณเงิ นกองทุน
วิ ธีที่ใช้ในการคานวณในแต่ละความเสี่ยง
ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

วิ ธี
Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

ตารางที่ 3 มูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิ ธี SA *
หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2558
2557

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2558
2557
เงินกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตแยกตามประเภท
สิ นทรัพย์

41,166
235

41,809
332

41,186
235

41,859
332

678

1,353

716

1,419

25,451

26,217

25,451

26,217

9,956
3,060
1,786
574

9,942
2,236
1,729
527

9,956
3,060
1,768
576

9,942
2,236
1,713
528

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation

-

-

-

-

รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตทัง้ หมดที่คานวณโดยวิ ธี SA

41,740

42,336

41,762

42,387

เงิ นกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
1. ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
2. ความเสีย่ งด้านตราสารทุน
3. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

1,819
89
-

2,093
49
-

1,819
89
-

2,093
49
-

รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขันต
้ า่ ที่ ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยวิ ธี SA

1,908

2,142

1,908

2,142

4,940

4,781

5,047

4,885

1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจ
เอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ

เงิ นกองทุนขันต
้ า่ สาหรับความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิ บตั ิ การ โดยวิ ธี BIA
* อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ต่าเท่ากับร้อยละ 8.50
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

3. ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

หัวข้อ
ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย
จากัด (มหาชน)
TMB 225A

รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนั บ ตราสารทางการเงิน เข้าเป็ น เงิน กองทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้ ที่
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ / เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นตรา
สารทางการเงิน / เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)
มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามห ลั ก เกณ ฑ์ Basel III
ไม่มคี ุณสมบัติ
หรือไม่
กรณีทม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel ไม่ม ี loss absorption at
III ให้ระบุคุณสมบัตดิ งั กล่าว
the point of nonviability แต่ได้รบั การ
ยกเว้นตามประกาศ
ธปท.
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
นับได้เต็มจานวน
จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุ่ม / ระดับ
ธนาคารพาณิชย์
กลุ่มและระดับธนาคารพาณิชย์
จานวนที่ส ามารถนับเป็ น เงิน กองทุน ตามหลัก เกณฑ์
9,400 ลบ.
ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท)
มูล ค่ า ที่ต ราไว้ข องตราสารทางการเงิน (Par value) 1,000 (หนึ่งพัน) บาท /
(หน่วย : บาท)
หน่วย
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน (Original date)
18-พ.ค.-55
ตราสารทางการเงิน ที่ไ ม่ม ีการก าหนดระยะเวลาการ มีกาหนดระยะเวลาการ
ชาระคืนหรือมีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
ชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
18-พ.ค.-65
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทาง การไถ่ถอนก่อนกาหนด
การเงินก่อนได้รบั การอนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแลหรือไม่
ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ธปท.ก่อน
วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอน วันทีม่ ภี าระผูกพันในการไถ่ถอน
และจานวนเงินในการไถ่ถอน

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดครัง้ แรก 18 พค.
2560 หรือ หากผูอ้ อก
หุน้ กู้ แสดงได้ว่า
ดอกเบีย้ ของหุน้ กูไ้ ม่
สามารถนามาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายของผูอ้ อกหุน้ กู้
ได้ หรือเป็นไปตาม
เงือ่ นไขเพิม่ เติมของ
ธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
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รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย
จากัด (มหาชน)
TMB 225B

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
TMB 248A

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

ไม่มคี ุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ

ไม่ม ี loss absorption
at the point of nonviability แต่ได้รบั การ
ยกเว้นตามประกาศ
ธปท.
นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

-

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

950 ลบ.

15,000 ลบ.

1,000 (หนึ่งพัน) บาท
/ หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
25-พ.ค.-55
มีกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน
25-พ.ค.-65
การไถ่ถอนก่อน
กาหนดต้องได้รบั
อนุญาตจาก ธปท.
ก่อน
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดครัง้ แรก 25
พค.2560 หรือ หากผู้
ออกหุน้ กู้ แสดงได้ว่า
ดอกเบีย้ ของหุน้ กูไ้ ม่
สามารถนามาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายของผูอ้ อก
หุน้ กูไ้ ด้ หรือเป็นไป
ตามเงือ่ นไขเพิม่ เติม
ของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่

1,000 (หนึ่งพัน) บาท /
หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
29-ส.ค.-57
มีกาหนดระยะเวลาการ
ชาระคืน
29-ส.ค.-67
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ธปท.ก่อน
มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
ครัง้ แรก 29 สค.2562 หรือ
มีการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายภาษีอนั ส่งผลให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของผูอ้ อกตราสาร
เปลีย่ นแปลงไป / หรือมี
การเปลีย่ นแปลง
หลักเกณฑ์การกากับ

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

หัวข้อ

16

17
18

19
20

21

22
23
24

25
26
27
28

วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอืน่ ใด
ผลตอบแทน / เงินปนั ผลแบบคงทีห่ รือลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง

รายละเอียด
ในราคาตามมูลค่าทีต่ รา
ไว้

หลังจาก 18 พค. 2560
ผูอ้ อกหุน้ กูอ้ าจขอไถ่
ถอนก่อนกาหนดได้ใน
วันชาระดอกเบีย้ หุน้ กู้
งวดใดก็ได้

รายละเอียด
ดูแลเงินกองทุนอันส่งผลให้
ตราสารทีเ่ คยนับเป็น
เงินกองทุนชัน้ ที2่ มี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง / หรือ
เป็นไปตามเงือ่ นไข
เพิม่ เติมของธปท. ทัง้ นี้จะ
ไถ่ถอนได้ในราคาตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 25 พค.
หลังจาก 29 ส.ค. 2562 ผู้
2560 ผูอ้ อกหุน้ กูอ้ าจ ออกตราสารอาจขอไถ่ถอน
ขอไถ่ถอนก่อนกาหนด ก่อนกาหนดได้ในวันชาระ
ได้ในวันชาระดอกเบีย้
ดอกเบีย้ ตราสารงวดใดก็
หุน้ กูง้ วดใดก็ได้
ได้

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ย
ละ 4.5 ต่อปี ชาระ
ดอกเบีย้ ล่วงหน้าทุก
วันที่ 18 พค.ของทุกปี
ยกเว้นปีแรกชาระ
ดอกเบีย้ วันที่ 25 พค.
2555
ไม่ม ี
ธนาคารต้องปฎิบตั ติ าม
คาสังที
่ ไ่ ด้รบั

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ย
ละ 4.5 ต่อปี ชาระ
ดอกเบีย้ ล่วงหน้าทุก
วันที่ 25 พค.ของทุกปี
ยกเว้นปีแรกชาระ
ดอกเบีย้ วันที่ 1 มิย.
2555
ไม่ม ี
ธนาคารต้องปฎิบตั ิ
ตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั

มี dividend stopper หรือไม่
ธนาคารพาณิช ย์มอี านาจเต็มที่ในการยกเลิกการ
จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้ หมด หรือ
บางส่วน หรือตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั
มีเงือ่ นไขทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอน
ไม่มเี งือ่ นไขในการ
ก่อนกาหนดหรือไม่ เช่น มีเงือ่ นไขในการกาหนดอัตรา กาหนดดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้
ผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะขัน้ บันได (step up)
เป็นขัน้ บันได
ไม่สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน
ไม่สะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
ไม่สามารถแปลงสภาพ
ได้
กรณี ท่ีส ามารถแปลงสภาพได้ ให้ร ะบุ เงื่อ นไขใน
การแปลงสภาพที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ นั ้น ก าหนดไว้
(Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพ
ทัง้ จานวนหรือบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลง
สภาพ (Conversion rate)
กรณี ส ามารถแปลงสภาพได้ ให้ร ะบุป ระเภทตรา
สารทางการเงินทีม่ กี ารแปลงสภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสาร
ทางการเงินทีม่ กี ารแปลงสภาพไป
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รายละเอียด
ถอนได้ในราคาตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้

ไม่มเี งือ่ นไขในการ
กาหนดดอกเบีย้ ให้
สูงขึน้ เป็นขัน้ บันได
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลง
สภาพได้
-

ผลตอบแทนแบบคงที่
อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ
5.5 ต่อปี

ไม่ม ี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจ
ได้ตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏใน
ข้อกาหนดสิทธิ
ไม่มเี งือ่ นไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็น
ขัน้ บันได
ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

29

หัวข้อ
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า

30

กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคาร
พาณิชย์นนั ้ กาหนดไว้

31

กรณี ม ีก ารลดมูล ค่ า เป็ น การลดมูล ค่ าทัง้ จ านวน
หรือบางส่วน
กรณี ม ีก ารลดมูล ค่ า เป็ น การลดมูล ค่ าถาวรหรือ
ชัวคราว
่
หากเป็ นการลดมู ล ค่ า ชั ว่ คราว ให้ อ ธิบ าย
กระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณี
ทม่ี กี ารชาระบัญชี
์
(ให้ระบุประเภทของตราสารทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่า)

32
33
34

รายละเอียด
ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการลด
มูลค่า
-

รายละเอียด
ไม่มคี ุณสมบัตใิ นการ
ลดมูลค่า
-

-

-

-

-

กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผล
การดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการ
ต่อไปได้ ผูอ้ อกตราสาร
อาจตัดตราสารนี้เป็นหนี้
สูญทัง้ จานวนหรือบางส่วน
ได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้ ภายหลัง
จากทีผ่ ถู้ อื
หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิและ
ตราสารทางการเงินที่
นับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ได้รบั ภาระผลขาดทุนนัน้
แล้ว ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้
เป็นหนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้อง
มีอตั ราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนของการลดทุน
และอัตราส่วนของการตัด
ตราสารทีน่ บั เป็น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
ลดมูลค่าถาวร

-

-

-

ตราสารทางการเงินที่
นับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่
1) /หุน้ บุรมิ สิทธิ /หุน้
สามัญ
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รายละเอียด
มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า

ตราสารทางการเงินที่
ตราสารทางการเงินที่
นับเป็นเงินกองทุนชัน้ นับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที1่ ) /
ที1่ ) /หุน้ บุรมิ สิทธิ /หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ /หุน้ สามัญ
สามัญ

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

4. การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
หน่วย: ล้านบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด มิ ถนุ ายน 2559

สิ นทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
7. เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
7.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.4 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
สุทธิ
8. ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
9. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
10. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
11. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
13. สินทรัพย์อ่นื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
14. เงินรับฝาก
15. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
16. หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
17. ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
18. หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
19. หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
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จานวนที่เปิ ดเผยใน จานวนที่เปิ ดเผยใน การ
งบการเงิ นที่
งบการเงิ นภายใต้ อ้าง
เผยแพร่ต่อ
หลักเกณฑ์การกากับ อิ ง
สาธารณะ - งบ
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
แสดงฐานะการเงิ น
ทางการเงิ น
(ก)
(ข)
12,170
105,511
10,184
79,037
3,331
591,375
1,019
592,395
86
28,177
147

12,170
106,413
10,184
81,962
591,425
1,019
592,444
86
28,208 (L)
147

563,985
16
1,165
12,137
1,357
1,062
24,901
814,856

564,003
16
1,165
12,162
1,420 (H)
1,063 (I)
25,104
815,662

641,436
16,686
4,336
371
10,296

641,396
16,686
4,336
371
10,296

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วยล้านบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด มิ ถนุ ายน 2559

20.
21.
22.
23.
24.

ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
ประมาณการหนี้สนิ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
25. ส่วนของเจ้าของ
25.1 ทุนเรือนหุน้
25.1.1 ทุนจดทะเบียน
25.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.1.2 หุน้ สามัญ
25.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
25.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.1.2.2 หุน้ สามัญ
25.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
25.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
25.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.5 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ สามัญ
25.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
25.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
25.6.2 มูลค่าของเงินลงทุน
25.6.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.6.4 ทุนสารองอื่น
25.6.5 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
25.6.6 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับ
การป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล)
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จานวนที่เปิ ดเผยใน จานวนที่เปิ ดเผยใน การ
งบการเงิ นที่
งบการเงิ นภายใต้ อ้าง
เผยแพร่ต่อ
หลักเกณฑ์การกากับ อิ ง
สาธารณะ - งบ
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
(ค)
แสดงฐานะการเงิ น
ทางการเงิ น
(ก)
(ข)
39,903
39,903 (K)
16
16
3,721
3,747
2 (I)
18,797
18,893
735,562
735,646

41,903
41,903
41,617
41,617
325
325
5,433
6,544

41,903
41,903
41,617
41,617 (A)
325 (B)
325
5,496
6,544 (E)

35
85
102
(1,333)
-

113 (F)
85 (G)
102
(1,348)
-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

หน่วยล้านบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด มิ ถนุ ายน 2559

25.6.7 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมตราสารป้องกันความเสีย่ งสาหรับ
การป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม่ ี
ประสิทธิผล)
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นใน
25.6.8 บริษทั ร่วม
25.7 กาไร (ขาดทุน) สะสม
25.7.1 จัดสรรแล้ว
25.7.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
25.7.1.2 อื่น ๆ
25.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร
25.8 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.9 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
25.10 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
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จานวนที่เปิ ดเผยใน จานวนที่เปิ ดเผยใน
งบการเงิ นที่
งบการเงิ นภายใต้
เผยแพร่ต่อ
หลักเกณฑ์การกากับ
สาธารณะ - งบ
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
แสดงฐานะการเงิ น
ทางการเงิ น
(ก)
(ข)
-

31,919
1,710
1,710
30,209
79,294
79,294
814,856

การ
อ้าง
อิ ง
(ค)

32,464
1,710
1,710 (C)
30,754 (D)
79,902
114 (J)
80,016
815,662

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

5. การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
หน่วย: ล้านบาท

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงิ นกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ
ภายใต้หลักเกณฑ์
รายการ
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่
การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิ จทางการเงิ น
ธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้าของ
ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
41,617 (A)
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
325 (B)
ทุนสารองตามกฎหมาย
1,710 (C)
เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
26,395 (D)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
5,235
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร
5,115 (E)
หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตรา
79 (F)
สารหนี้และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
41 (G)
ดาเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a
foreign operation)
รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner
changes)
รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการ
75,282
ปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
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หน่วย: ล้านบาท

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงิ นกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ
ภายใต้หลักเกณฑ์
รายการ
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่
การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิ จทางการเงิ น
ธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับ
้
ธุรกรรมปองกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge
reserve)
กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(71)
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ
(71)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิ
ค่าความนิยม
60 (H)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
816 (H)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2,410 (I)
สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(Securitisation)
การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ ของบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ ทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุใน
ข้อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity
derivatives)
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

หน่วย: ล้านบาท

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงิ นกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดย
การกากับดูแลกลุ่ม
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น ธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
-

รายการ

25

เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วม
ลงทุนเข้าไปลงทุน
26
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
27
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
28
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
29
ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
30
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ
3,286
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
31
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
71,925
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ น
ตราสารทางการเงิ น
32
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
33
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั
ผล
34
เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ย
กว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท
ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
35
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินได้รบั
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงิ นกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ
ภายใต้หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่
การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิ จทางการเงิ น
ธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
37 (J)

รายการ

36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรา
สารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อน
37
รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั
ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้
หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ าย
ข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของ
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของ
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีท่ี
46 เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหัก
หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผู้
ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
53 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินได้รบั
54 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
55 เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
56 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
และบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน
57 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
58 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
59 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั
ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน
60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุใน
ข้อ 59 และ 60
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องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงิ นกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ
ภายใต้หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่
การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิ จทางการเงิ น
ธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
37
71,962
25,350 (K)
5,751 (L)
8 (J)

31,109

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผู้
ซือ้ อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond /
Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความ
เสีย่ งด้านเคร
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)
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องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงิ นกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ
ภายใต้หลักเกณฑ์
ดูแลที่รายงานโดยกลุม่
การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิ จทางการเงิ น
ธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
(จ)
-

-

-

31,109
103,071

การเปิ
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

หมายเหตุ และอ้างอิ งหัวข้อที่ 4 และหัวข้อที่ 5
Basel III ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการกากับดูแลเงินกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของธนาคาร รายการต่างๆ
เหล่านี้ได้แก่ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และกาไรจากการทาธุรกรรมการแปลง
สินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์สว่ นใหญ่ใช้สาหรับการคานวณเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ หัวข้อ
ที่ 4 และหัวข้อที่ 5 ให้ความสาคัญกับรายการต่างๆเหล่านี้ และการอ้างอิง (A) ถึง (L) ข้างล่างนี้เพื่ออธิบายและง่ายต่อการกระทบ
ยอด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTAs) ขึน้ อยู่กบั กาไรทีจ่ ะรับรูใ้ นอนาคต จะถือเป็ นรายการหักจากการคานวณ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ หลังจากสุทธิจากการหักหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTLs) แล้ว
รายงานในงบดุล
การนับเงิ นกองทุน
(A) หุน้ สามัญ
41,617 (A) ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญ 41,617
ซือ้ คืน
(B) ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
(C) ทุนสารองตามกฎหมาย
(D) กาไรสุทธิคงเหลือจัดสรร
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - รายการ
ปรับปรุงบัญชี
กาไร (ขาดทุน) ประจางวดครึง่ ปี แรก
2559
กาไรทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ข้อ 25.7.2 ตาม
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

(E) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

325 (B) ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
1,710 (C) ทุนสารองตามกฎหมาย

26,395
116
4,243

30,754

(D) การนับเงินกองทุน
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
หัก กาไรสะสมส่วนที่ ธปท.ไม่ให้
นับเป็ นเงินกองทุน
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร ข้อ 6
องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ยังไม่ได้นบั กาไร
งวด1/59 และรายการปรับปรุง (116 ล้าน
บาท) เข้าเป็ นเงินกองทุน ณ 30 มิ.ย. 59)

325
1,710

26,395
-

26,395

6,544 (E) การนับเงินกองทุน
หัก ทีด่ นิ ทีป่ ิ ดทาการ
สาขาทีไ่ ม่อนุญาตนับเป็ นเงินกองทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6,544
(148)
(2)
(1,279)

การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
ข้อ 7.1 องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

5,115
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

รายงานในงบดุล
(F) ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน ข้อ
25.6.2 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงิน
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

การนับเงิ นกองทุน
(F) การนับเงินกองทุน
78
35

ตราสารทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมตราสารทุน
ตราสารหนี้
หัก ส่วนเกิน (ส่วนต่า) จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทีถ่ อื จน
ครบกาหนด ทีไ่ ม่ให้นบั เข้าเป็ นเงินกองทุน
ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี
2559
ตราสารหนี้ทส่ี ามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ได้
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตราสารหนี้หลังหักส่วนเกิน (ส่วนต่า)
และภาษี
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กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน ข้อ
7.2 องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวม (1)+(2)
(G) กาไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบ
การเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(G) การนับเงินกองทุน
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
85
ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็น
เงินกองทุนปี 2559
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่
นับเป็ นเงินกองทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

78
16
62 (1)
35
-

60%
21
4
17 (2)

79

85
60%
51
10

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

รายงานในงบดุล

(H) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สุทธิ ข้อ 11 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(I) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้อ 12
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้อ23
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

การนับเงิ นกองทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ ข้อ 7.3
องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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(H) การนับเงินกองทุน
1,360
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
1,360
60
ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ น
60%
เงินกองทุนปี 2559
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีน่ บั เป็น
816
เงินกองทุน
ค่าความนิยม
60
1,420
ค่าความนิยม ข้อ 16 และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม) ข้อ
17 องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลทีร่ ายงานโดย
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
876
(I) การนับเงินกองทุน
1,063
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTLs –
2,410
DTAs)
(2)
หัก OCI ส่วนของ Net (DTA - DTL) ที่
นาไปหักจากข้อ 7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สะสม
(1,349)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หัก
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทีเ่ ปิ ดเผยใน
งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1,061
1,061
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

รายงานในงบดุล
(J) ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

(K) ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื อื่น
หุน้ กูแ้ ละตราสารหนี้อ่นื

การนับเงิ นกองทุน
114 (J) 36. รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
56. รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผู้
ถือหุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
(K) การนับเงินกองทุน
1,243
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (เงินต้น)
38,660
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทน่ี บั เป็ นเงินกองทุน
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8

25,350
25,350

หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (เงินต้น) 25,350
หัก ดอกเบีย้ จ่าย
(410)
ล่วงหน้า
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
13,720
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื ข้อ 20
จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
(L) เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญชัน้ ปกติ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญชัน้ อื่นๆ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม

39,903
(L) การนับเงินกองทุน
16,922
สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
11,286
นับเงินกองทุนได้ไม่เกิน
28,208
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติท่ี
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
(General provision) ข้อ 54 องค์ประกอบ
ของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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491,211
1.25%
6,140

5,751

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

6. การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่ วงการทยอยนั บเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional
period)
เฉพาะธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน
2559
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 :
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับ จากเงิน กองทุ น ชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ น ส่ ว นของเจ้า ของตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (CET1+ Additional tier 1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2)
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ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

71,478
71,478
71,478

-

31,101
31,101
102,579

(25,350)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559

กลุ่มธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน
2559
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุน
ชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซือ้ คืน
41,617
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
325
4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1,710
5 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
26,395
7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
5,235
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้อง
5,115
ชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้
79
และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานใน
41
ต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
สาหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge
reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
้
สาหรับการปองกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a foreign operation)
8 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)
9 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
10 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและ
75,282
รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล
11 การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้องกัน
ความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)

25

ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน
2559
12 กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
13 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(71)
รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1
14 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
(71)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแล
15 ผลขาดทุนสุทธิ
16 ค่าความนิยม
60
17 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
816
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2,410
19 สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
20 กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
21 การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื
อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของแต่ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
แต่ละบริษทั นัน้
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
26

ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

(413)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน
2559
29 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ
ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอ
ให้หกั จนครบเต็มจานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1
3,286
ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
71,925
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่สามารถ
นับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้
บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปนั ผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน
เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทาง
การเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
37
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตาม
37
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสาร
ทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอืน่ นอกจากที่
ระบุในข้อ 39 และ 40

27

ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

(37)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน
2559
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น
กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond /
Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อย
ละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่
2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1
ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล หลังหักหุน้
บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผลซือ้ คืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปนั ผล
52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนี้สามัญ
53 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ได้รบั
54 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
55 เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
56 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
57 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
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37
71,962
25,350

5,751
8

31,109

(25,350)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวั
าวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559
2559
หน่วย: ล้านบาท

ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอย
หักเงิ นกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน
2559

58
59
60
61
62

63

64

65
66
67
68

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
การซือ้ คืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทาง
การเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และ
กรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเคร
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุ น ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อย
ละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)
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