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1. ขอบเขตการบังคับใช้
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนฉบับนี้ เป็ นไปตามหลักการที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ที่กาหนดให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล เชิงปริมาณเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเสีย่ งต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เป็ นประจาทุกงวด 6 เดือน โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม
สาหรับรายงานประจางวด 6 เดือน ณ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณสาหรับโครงสร้าง
เงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสีย่ ง ในขณะที่รายงาน ณ สิน้ ปี จะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ในกลุ่มธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย
ชื่อบริษทั
1.

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด

บริหารสินเชื่อและสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ

2. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ธนาคารมีการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุ นการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อให้อยู่สงู กว่าเกณฑ์
ขัน้ ต่ าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ณ สิน้ งวดครึง่ ปี 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) สาหรับ
ธนาคาร และกลุ่มธนาคารอยู่ท่รี อ้ ยละ 21.14 และร้อยละ 21.42 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1) สาหรับธนาคาร และ
กลุ่มธนาคารอยู่ท่รี ้อยละ 13.90 และร้อยละ 14.33 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET 1) สาหรับ
ธนาคาร และกลุ่มธนาคารอยู่ทร่ี อ้ ยละ 13.90 และร้อยละ 14.33 โดยอัตราส่วนเงินกองทุนดังกล่าวอยู่สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด (รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติตามข้อกาหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562) ทีร่ อ้ ยละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
3. เงิ นกองทุน
3.1

โครงสร้างเงิ นกองทุน

ภายหลังวิกฤติทางการเงินในปี 2551 คณะกรรมการกากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน (Basel Committee on Banking
Supervision : BCBS) ได้ปรับปรุงวิธกี ารประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนผ่านหลักเกณฑ์การกากับดู แลเงินกองทุน
ฉบับใหม่ หรือ Basel III โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้
เงินกองทุนสามารถรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้และสามารถใช้เป็ นมาตรวัดสภาพคล่องในระดับสากล ซึง่ เริม่ บังคับ
ใช้ตงั ้ แต่มกราคม 2556 และจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2562
สาหรับโครงสร้างเงินกองทุนภายใต้ Basel III ของธนาคารประกอบด้วย
1) เงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) ประกอบด้วยเงินกองทุน
ที่มคี ุณภาพสูงที่สุดซึ่งต้องเพียงพอต่อการรองรับข้อผูกพันทางการเงินอย่างมันคงและไม่
่
มขี อ้ จากัด
ได้แก่
• ทุนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
• ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
• ทุนสารองตามกฎหมาย
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• กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
• องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เช่น
- การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารหรือห้องชุด
- กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
- กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายการหัก)
• ค่าความนิยม (รายการหัก)
• สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (รายการหัก)
• รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
2) เงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1 Capital) ประกอบด้วยเงินกองทุนทีม่ ี
คุณภาพสูง ได้แก่
• รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ทัง้ นี้ตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนด
3) เงินกองทุนขัน้ ที่ 2 (Tier 2 Capital) ได้แก่
• ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2 ได้แก่
- เงินที่ได้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่มี ีสิทธิด้อยกว่ าผู้ฝ ากเงิน และ
เจ้าหนี้สามัญ
• เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
• รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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ตารางที่ 1 เงิ นกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ และกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชัน้ 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
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ น
เจ้าของ
1.1.8 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.1.9 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่า
ของเงินกองทุน
1.1.10 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ
1.1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ1)
1.1.10.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสาร
ทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้
ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอ
ให้หกั จนครบเต็มจานวน
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
(Additional Tier 1)
1.2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั น
ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซือ้ คืน
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงิน
ปั นผล
1)

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2562
2561
86,201 85,129
86,201 85,129
41,659 41,659
404
404
3,000
3,000
42,299 40,514
4,582
4,650
4,582
4,650
-

-

-

-

-

-

-

-

(62)

(57)

(62)

(57)

(5,681)

(5,041)

(4,837)

(4,196)

(5,681)

(5,041)

(4,837)

(4,196)

-

-

-

-

-

-

-

-

เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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กลุ่มธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
90,582 86,301
90,582 86,301
41,659 41,659
404
404
3,000
3,000
45,836 40,841
4,582
4,650
4,582
4,650

-

-

-

-

-

-

-

-
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หน่วย: ล้านบาท

รายการ
1.2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิ
ด้อยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุก
ประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ 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 นเงินกองทุน
ชัน้ ที1่ ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.2.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงิน
1.2.6.1 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงิน2)
1.2.6.2 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ใน
กรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่เพียงพอให้หกั
จนครบเต็มจานวน
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลัง
หักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซือ้ คืน
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ย
กว่าผูฝ้ 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)
3. เงินกองทุนทัง้ สิ้นตามกฏหมาย
2)
3)

กลุ่มธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
-

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,838

24,095

44,838

24,095

-

-

-

-

41,446

20,430

41,446

20,430

-

-

-

-

3,392
-

3,665
-

3,392
-

3,665
-

-

-

-

-

131,039

109,224

135,420

110,396

เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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หน่วย: ล้านบาท

รายการ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้น (CAR)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Teir 1)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
สิ นทรัพย์เสี่ยง
1. สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk Weighted Asset)
2. สินทรัพย์เสีย่ งด้านตลาด (Market Risk Weighted Asset)
3. สินทรัพย์เสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk Weighted Asset)
รวมสิ นทรัพย์เสี่ยงทัง้ หมด

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
21.14% 17.46%
13.90% 13.61%
13.90% 13.61%

กลุ่มธนาคาร
30 มิ .ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
21.42% 17.31%
14.33% 13.53%
14.33% 13.53%

544,307
8,942
66,736
619,985

555,612
8,942
67,715
632,269

550,158
8,999
66,299
625,456

561,136
8,999
67,492
637,627

3.2 ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
เงินกองทุนทัง้ สิน้ ของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ทจ่ี านวน 131,039 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.0 จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการนับกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ สิน้ ปี 2561 เข้าเป็ นเงินกองทุน และจากการ
ออกตราสารหนี้ทส่ี ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์เสีย่ งของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
มีจานวน 619,985 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดัง้ นัน้ อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นของธนาคาร อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่ อสินทรัพย์เสี่ยง และ อัตราส่ว น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ท่รี ะดับร้อยละ 21.14 ร้อยละ
13.90 และร้อยละ 13.90 ตามลาดับ อัตราส่วนเงินกองทุนดังกล่าวทัง้ 3 ถือว่าอยู่สงู กว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด (รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤติตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562) ทีร่ อ้ ยละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 วิธีที่ใช้ในการคานวณเงิ 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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ตารางที่ 3 มูลค่าเงิ นกองทุนขันต
้ า่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต ด้านตลาด และด้านปฏิ บตั ิ การ 1
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
เงินกองทุนขัน้ ตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตแยกตามประเภท
สิ นทรัพย์
1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกค้าภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ securitisation
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง
สาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ตทัง้ หมดที่คานวณโดยวิ ธี SA
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
รวมมูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยง
ด้านปฏิ บตั ิ การ
1

45,539
78

46,075
109

46,499
78

47,007
109

708

667

708

667

26,499

27,520

26,499

27,520

10,138
6,367
1,749
727

10,356
5,766
1,657
688

10,138
6,367
2,709
728

10,356
5,766
2,589
690

46,266

46,763

47,227

47,697

760

765

760

765

5,673

5,635

5,756

5,737

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50
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2561
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4. ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน
ตารางที่ 4 ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน
หัวข้อ
1

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน

2

รุน่ หรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสาร
ทางการเงิน

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
TMB 248A

ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
TMB 27NA

ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
TMB 296A

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

มีคณ
ุ สมบัติ

มีคณ
ุ สมบัติ

มีคณ
ุ สมบัติ

-

-

-

นับได้เต็มจานวน

นับได้เต็มจานวน

นับได้เต็มจานวน

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์

6,016 ลบ.

5,430 ลบ.

30,000 ลบ.

1,000 (หนึ่งพัน) บาท /
หน่ วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท /
หน่ วย

1,000 (หนึ่งพัน) บาท /
หน่ วย

หนี้สนิ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย
29-ส.ค.-57

หนี้สนิ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย
29-พ.ค.-60

หนี้สนิ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย
28-มิ.ย.-62

มีกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน

มีกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน

มีกาหนดระยะเวลา
การชาระคืน

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็ น
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
3

4
5

ประเภทของตราสารทางการเงิน
(เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ / เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตราสารทางการเงิน / เงินกองทุน
ชัน้ ที่ 2)
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์
Basel III หรือไม่
กรณีทม่ี คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุ
คุณสมบัตดิ งั กล่าว

6

ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็ม
จานวน
7 จัดอยูใ่ นระดับธนาคารพาณิชย์ /
ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่มและระดับ
ธนาคารพาณิชย์
8 จานวนทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการ
(หน่วย : ล้านบาท)
9 มูลค่าทีต่ ราไว้ของตราสารทาง
การเงิน (Par value)
(หน่วย : บาท)
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11 วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน
(Original date of issuance)
12 ตราสารทางการเงินทีไ่ ม่มกี าร
กาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรือ
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
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หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

13 วันครบกาหนด (Original maturity
date)
14 ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถ
ไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อน
ได้รบั การอนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแล
หรือไม่
15 วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอน วันทีม่ ภี าระ
ผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงิน
ในการไถ่ถอน

29-ส.ค.-67

29-พ.ย.-70

28-มิ.ย.-72

การไถ่ถอนก่อนกาหนด
ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ธปท.ก่อน

การไถ่ถอนก่อนกาหนด
ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ธปท.ก่อน

การไถ่ถอนก่อนกาหนด
ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ธปท.ก่อน

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
ครัง้ แรก 29 ส.ค. 2562
หรือ มีการเปลีย่ น
แปลงกฎหมายภาษีอนั
ส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทาง
ภาษีของผูอ้ อกตราสาร
เปลีย่ นแปลงไป / หรือมี
การเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา
สารทีเ่ คยนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 มี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง / หรือ
เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติม
ของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 29 ส.ค. 2562
ผูอ้ อกตราสารอาจขอไถ่
ถอนก่อนกาหนดได้ในวัน
ชาระดอกเบีย้
ตราสารงวดใดก็ได้

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
ครัง้ แรก 29 พ.ย. 2565
หรือ มีการเปลีย่ น
แปลงกฎหมายภาษีอนั
ส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทาง
ภาษีของผูอ้ อกตราสาร
เปลีย่ นแปลงไป / หรือมี
การเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา
สารทีเ่ คยนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 มี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง / หรือ
เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติม
ของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 29 พ.ย. 2565
ผูอ้ อกตราสารอาจขอไถ่
ถอนก่อนกาหนดได้ในวัน
ชาระดอกเบีย้
ตราสารงวดใดก็ได้

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนด
ครัง้ แรก 28 มิ.ย. 2567
หรือ มีการเปลีย่ น
แปลงกฎหมายภาษีอนั
ส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทาง
ภาษีของผูอ้ อกตราสาร
เปลีย่ นแปลงไป / หรือมี
การเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา
สารทีเ่ คยนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 มี
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง / หรือ
เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติม
ของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 28 มิ.ย. 2567
ผูอ้ อกตราสารอาจขอไถ่
ถอนก่อนกาหนดได้ในวัน
ชาระดอกเบีย้
ตราสารงวดใดก็ได้

ผลตอบแทนแบบคงที่

ผลตอบแทนแบบคงที่

ผลตอบแทนแบบคงที่

อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ
5.5 ต่อปี
ไม่ม ี

อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ
3.5 ต่อปี
ไม่ม ี

อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ
4.0 ต่อปี
ไม่ม ี

ธนาคารมีอานาจตัดสินใจ
ได้ตามเงื่อนไขทีป่ รากฏใน
ข้อกาหนดสิทธิ

ธนาคารมีอานาจตัดสินใจ
ได้ตามเงื่อนไขทีป่ รากฏใน
ข้อกาหนดสิทธิ

ธนาคารมีอานาจตัดสินใจ
ได้ตามเงื่อนไขทีป่ รากฏใน
ข้อกาหนดสิทธิ

16 วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้า
มี)

ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด
17 ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่
หรือลอยตัว
18 อัตราผลตอบแทนและดัชนีอ่นื ที่
เกีย่ วข้อง
19 มี dividend stopper หรือไม่
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มทีใ่ น
การยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้ หมด
หรือบางส่วน หรือตามคาสั ่งทีไ่ ด้รบั
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หัวข้อ
21 มีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้ธนาคาร
พาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่
เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะ
ขัน้ บันได (step up)
22 ไม่สะสมผลตอบแทน
หรือสะสมผลตอบแทน

รายละเอียด
ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็ น
ขัน้ บันได

รายละเอียด
ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็ น
ขัน้ บันได

รายละเอียด
ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็ น
ขัน้ บันได

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

23 สามารถแปลงสภาพได้
หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้
24 กรณีทส่ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้
ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่
ธนาคารพาณิชย์นนั ้ กาหนดไว้
(Conversion trigger)

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า

25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ น
การแปลงสภาพทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุ
อัตราการแปลงสภาพ (Conversion
rate)
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุ
ประเภทตราสารทางการเงินทีม่ กี าร
แปลงสภาพไป
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุ
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินทีม่ กี าร
แปลงสภาพไป
29 คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
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หัวข้อ
30 กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลด
มูลค่าทีธ่ นาคารพาณิชย์นนั ้ กาหนด
ไว้

31 กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลด
มูลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน
32 กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลด
มูลค่าถาวรหรือชั ่วคราว
33 หากเป็ นการลดมูลค่าชั ่วคราว ให้
อธิบายกระบวนการในการลด
ดังกล่าว
34 สถานะของลาดับการด้อยสิทธิ ์ใน
กรณีทม่ี กี ารชาระบัญชี (ให้ระบุ
ประเภทของตราสารทางการเงินที่
ด้อยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผล
การดาเนินงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนินกิจการ
ต่อไปได้ ผูอ้ อกตราสารอาจ
ตัดตราสารนี้เป็ นหนี้สญ
ู ทัง้
จานวนหรือบางส่วนได้ แต่
ต้องเกิดขึน้ ภายหลังจากทีผ่ ู้
ถือหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ
และตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ได้รบั ภาระผลขาดทุนนัน้
แล้ว ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้
เป็ นหนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้อง
มีอตั ราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนของการลดทุน
และอัตราส่วนของการตัด
ตราสารทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
ลดมูลค่าถาวร

รายละเอียด
กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผล
การดาเนินงานทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ ผู้
ออกตราสารอาจตัดตราสาร
นี้เป็ นหนี้สญ
ู ทัง้ จานวนหรือ
บางส่วนได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้
ภายหลังจากทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิและตรา
สารทางการเงินทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ได้
รับภาระผลขาดทุนนัน้ แล้ว
ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้เป็ น
หนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้องมี
อัตราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนของการลดทุน
และอัตราส่วนของการตัด
ตราสารทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
ลดมูลค่าถาวร

รายละเอียด
กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผล
การดาเนินงานทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ ผู้
ออกตราสารอาจตัดตราสาร
นี้เป็ นหนี้สญ
ู ทัง้ จานวนหรือ
บางส่วนได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้
ภายหลังจากทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิและตรา
สารทางการเงินทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ได้
รับภาระผลขาดทุนนัน้ แล้ว
ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้เป็ น
หนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้องมี
อัตราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนของการลดทุน
และอัตราส่วนของการตัด
ตราสารทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ลดมูลค่าทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
ลดมูลค่าถาวร

-

-

-

ตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที1่
(ถ้ามี) /
หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

ตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที1่
(ถ้ามี) /
หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

ตราสารทางการเงินที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที1่
(ถ้ามี) /
หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ
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5. การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
ตารางที่ 5 การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
จานวนที่ เปิ ดเผยใน
งบการเงิ นที่ เผยแพร่
ต่อสาธารณะ - งบ
แสดงฐานะการเงิ น
(ก)

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด มิ ถนุ ายน 2562

สิ นทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
หนี้ สิน
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

หน่วย: ล้านบาท
จานวนที่ เปิ ดเผยในงบ
การ
การเงิ นภายใต้
อ้างอิ ง
หลักเกณฑ์การกากับ
(ค)
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
7.1 เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้
7.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
7.3 หัก รายได้รอตัดบัญชี
7.4 หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
7.5 หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อน่ื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์

10,840
114,359
0
10,181
84,264
222

10,840
114,359
0
10,181
84,264
4,713

679,821
1,293
681,114
75
29,004
1,044
650,991
0
2,779
12,962
2,645
1,551
5,321
896,115

679,850
1,293
681,143
75
29,026
1,044
650,998
0
2,779
12,962
2,646
706
5,352
899,800

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สนิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง
ประมาณการหนี้สนิ
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน

648,856
49,403
4,509
0
9,981
407
55,381
0
2,120
0
28,707
799,364

648,824
49,403
4,509
0
9,981
407
55,381
0
2,122
0
28,735
799,362
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(L)

(H)
(I)

(K)

(I)
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จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดง
ฐานะการเงิ น
(ก)

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน ประจางวด มิ ถนุ ายน 2562

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 ะซื้อหุน้
25.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
25.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน – หุน้ บุรมิ สิทธิ
25.5 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน – หุน้ สามัญ
25.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
25.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
25.6.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุน
25.6.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.6.4 ทุนสารองอืน่
25.6.5 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
25.6.6 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารป้ องกันความเสีย่ งสาหรับการป้ องกันความ
เสีย่ งในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.7 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ตราสารป้ องกันความเสีย่ งสาหรับการป้ องกันความ
เสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
(ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
25.6.8 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทั 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 ดเผยในงบ
การเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

การอ้างอิ ง
(ค)

41,903
0
41,903
41,659
0
41,659
0
404
0
404
5,938
7,334

41,903
0
41,903
41,659
0
41,659
0
404
0
404
5,938
7,334

96
(7)
(1,485)

96
(7)
(1,485)

-

-

48,750
3,000
3,000
0
45,750
96,751
96,751
896,115

52,436
3,000
3,000
0
49,436
100,438
100,438
899,799

(A)
(B)

(E)
(F)
(G)

(C)
(D)

(J)
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6. การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
ตารางที่ 6 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
หน่วย: ล้านบาท
องค์ประกอบของเงิ นกองทุน
แหล่งที่มาของการอ้างอิ งในงบ
ตามหลักเกณฑ์การกากับ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์การ
รายการ
ดูแลที่ รายงานโดยกลุ่มธุรกิ จ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
ทางการเงิ น
(จ)
(ง)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่ สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
41,659
(A)
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
404
(B)
4 ทุนสารองตามกฎหมาย
3,000
(C)
5 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมือ่ สิน้ งวดการบัญชี
6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
45,836
(D)
7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
4,582
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร
4,511
(E)
หรือห้องชุดในอาคารชุด
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตรา
77
(F)
สารหนี้และตราสารทุน
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการ
(6)
(G)
ดาเนินงานในต่างประเทศ
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ (Hedges of a net investment in a
foreign operation)
8 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner
changes)
9 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
10 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับ
95,481
และรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
11 การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรม
ป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
12 กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
13 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(62)
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุน
(62)
ชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
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องค์ประกอบของเงิ นกองทุน
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิ จทาง
การเงิ น
(ง)

รายการ

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
15 ผลขาดทุนสุทธิ
16 ค่าความนิยม
17 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19 สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
20 กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(Securitisation)
21
22
23

24

25
26

27

28

การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื
อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของแต่ละบริษทั นัน้
เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
แต่ละบริษทั นัน้
รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

29

0
2,646
2,191
-

แหล่งที่มาของการอ้างอิ งในงบ
การเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

(H)
(H)
(I)

-

-

-

-

-

รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที่
เหลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวน
ไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุน
4,837
ชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
90,582
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการที่ สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหัก
หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซือ้ คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
-
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องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
-

รายการ

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
0
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตาม
0
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ 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
ทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากที่
ระบุในข้อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตราสารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น
กรณีเป็ นผูซ้ ้อื 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
รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่
46 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)
90,582
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แหล่งที่มาของการอ้างอิ ง
ในงบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

(J)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
องค์ประกอบของ
เงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)

รายการ

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้
บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซือ้ คืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
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 ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
57 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
58 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
59 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทาง
การเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และ
กรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อย
ละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)
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แหล่งที่มาของการอ้างอิ ง
ในงบการเงิ นภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(จ)

41,446

(K)

3,392
0

44,838
-

-

-

44,838
135,420

(L)
(J)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หมายเหตุ และอ้างอิ งหัวข้อที่ 5 และหัวข้อที่ 6
Basel III ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการกากับดูแลเงินกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินของธนาคาร รายการต่างๆ
เหล่านี้ได้แก่ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และกาไรจากการทาธุรกรรมการแปลง
สินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์สว่ นใหญ่ใช้สาหรับการคานวณเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ หัวข้อที่
4 และหัวข้อที่ 5 ให้ความสาคัญกับรายการต่างๆเหล่านี้ และการอ้างอิง (A) ถึง (L) ข้างล่างนี้เพื่ออธิบายและง่ายต่อการกระทบยอด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTAs) ขึน้ อยู่กบั กาไรทีจ่ ะรับรูใ้ นอนาคต จะถือเป็ นรายการหักจากการคานวณเงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ หลังจากสุทธิจากการหักหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTLs) แล้ว
หน่วย: ล้านบาท
รายงานในงบดุล

การนับเงิ นกองทุน

(A)

หุน้ สามัญ

(B)

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้

(C)

ทุนสารองตามกฎหมาย

3,000 (C)

(D)

กาไรสุทธิคงเหลือจัดสรร

(D)

กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - รายการ
ปรับปรุงบัญชี
กาไร (ขาดทุน) งวด 1/2562
กาไร (ขาดทุน) งวด 2/2561
กาไรทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ข้อ 25.7.2 ตามจานวน
ทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(E)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

41,659 (A)
404 (B)

ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย

หัก กาไรสะสมส่วนที่ ธปท.ไม่ให้นบั เป็ น
เงินกองทุน

6,280

404
3,000

การนับเงินกองทุน
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา

43,057
99

41,659

กาไร (ขาดทุน) นับเข้าเป็ นเงินกองทุน

43,058
0
2,778

0
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร ข้อ 6
องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

49,436

7,334 (E)
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การนับเงินกองทุน
หัก ส่วนทีเ่ พิม่ จากการตีราคา ปี 2562
หัก ทีด่ นิ ทีป่ ิ ดทาการ
สาขาทีไ่ ม่อนุญาตินบั เป็ นเงินกองทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด ข้อ 7.1
องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

45,836
7,334
(1,383)
(310)
(2)
(1,128)

4,511

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
รายงานในงบดุล
(F)

ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน ข้อ 25.6.2 จานวนที่
เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การนับเงิ นกองทุน
(F)
0
96

การนับเงินกองทุน
ตราสารทุน

0

หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

0

รวมตราสารทุน

0 (1)

ตราสารหนี้

96

หัก ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของ
เงินลงทุนทีถ่ อื จนครบกาหนด ทีไ่ ม่ให้นบั เข้า
เป็ นเงินกองทุน
รวมตราสารหนี้
ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี
2560
รวมตราสารหนี้ทส่ี ามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตราสารหนี้หลังหักส่วนเกินฯและภาษี
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่
ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน ข้อ 7.2
องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวม (1)+(2)
(G)

กาไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจาก
การดาเนินงานในต่างประเทศ
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(H)

(G)

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม

ธปท. กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี
2560
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
จากการเนินงานในต่างประเทศ
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจาก
การดาเนินงานในต่างประเทศข้อ 7.3
องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(H)

2,646

ธปท.กาหนดให้ทยอยนับเป็ นเงินกองทุนปี 2560

20

96
100%
96
(19)
77 (2)

77

(7)
100%

(7)
(1)

(6)

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

-

-

การนับเงินกองทุน
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(7)

96

2,646
100%

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
รายงานในงบดุล
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
ข้อ 11 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

(I)

หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้อ 12 หัก หนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้อ23 จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบ
การเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
(J)

(K)

2,646

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

(I)
706

706
0 (J)

(K)
100

(L)

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ

รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่
ไม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่
ไม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ตราสารทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน

(L)

2,646

2,191

(1,485)

706
0

0

การนับเงินกองทุน
Subdebt (เงินต้น)

หุน้ กูแ้ ละตราสารหนี้อ่นื
55,281
Subdebt (เงินต้น)
41,446
หัก ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้า
(0)
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
13,835
ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื ข้อ 20 จานวนที่
เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
55,381

2,646
-

การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTLs –
DTAs)
หัก OCI ส่วนของ Net (DTA - DTL) ที่
นาไปหักจากข้อ 7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สะสม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หัก หนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงิน
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน

-

ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื อื่น

การนับเงิ นกองทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยม ข้อ 16 และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
(นอกเหนือจากค่าความนิยม) ข้อ 17
องค์ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลทีร่ ายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

41,446
41,446

การนับเงินกองทุน

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญชัน้ ปกติ

16,750

สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญชัน้ อื่นๆ

12,276

นับเงินกองทุนได้ไม่เกิน

1.25%

29,026

เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติท่ี
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ไม่เกิน

6,945

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญรวม

21

555,612

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
รายงานในงบดุล

การนับเงิ นกองทุน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
(General provision) ข้อ 54 องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่
รายงานโดยกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

3,392

7. การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
ตารางที่ 7 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
เฉพาะธนาคาร
ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือทยอยหัก
เงิ นกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงิ นกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด มิ ถนุ ายน 2562

เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 :
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงิน กองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ น ส่ ว นของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ 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
รวมเงิ นกองทุนชัน้ 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
รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 และเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2)
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91,944
(62)
(5,681)
86,201
86,201

-

44,838
44,838
131,039

-
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กลุ่มธนาคาร
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เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่ สามารถนั บเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของ
เจ้าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
41,659
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
404
4 ทุนสารองตามกฎหมาย
3,000
5 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมือ่ สิน้ งวดการบัญชี
6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
45,836
7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
4,582
7.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
4,511
7.2 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
77
7.3 กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
(6)
7.4 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกัน
ความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
7.5 กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้ องกัน
ความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (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 านาจ
ควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน
10 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตาม
95,481
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
11 การเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)
12 กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option
13 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(62)
14 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของ
(62)
เจ้าของ
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
15 ผลขาดทุนสุทธิ
16 ค่าความนิยม
0
17 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
2,646
18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2,191
19 สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
20 กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)
-
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ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือ
ทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

0
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ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรือ
ทยอยหักเงิ นกองทุน
ในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III
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การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจ
สนับสนุน
22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั เงินทุน
และบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีน่ บั เป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
อื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตรา
สารทุน (Equity derivatives)
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีบ่ ริษทั
ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
29 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีท่ี
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
30 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่วนของ
เจ้าของ
31 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1):
รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่
สะสมเงินปั นผลซือ้ คืน
33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ
และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุกประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
2
35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
36 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
37 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแล
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เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
40 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั
เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของ
สถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40
42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทาง
การเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ าย
ข้อตกลงรับ
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการ
เงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการ
เงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
46 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณีทเ่ี งินกองทุนชัน้ ที่ 2 มีจานวนไม่
เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน
47 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสาร
ทางการเงิ น
48 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
49 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
90,582
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่ สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงิน
ปั นผลซื้อคืน
51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
41,446
53 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รบั
54 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ (General provision)
3,392
55 เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
56 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและบุคคลภายนอกที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
57 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
44,838
เงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
58 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
59 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
25

ยอดสุทธิ คงเหลือของ
รายการที่จะต้องมีการ
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60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั
เงินทุนอื่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่น
หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ อ้ื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสาร
ทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้าน
เครดิต
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
66 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
67 รวมเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
68 รวมเงิ นกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)
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135,420

