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1. ขอบเขตการบังคับใช้
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนฉบับนี้ เป็ นไปตามหลักการที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ที่กาหนดให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล เชิงปริมาณเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เป็ นประจาทุกงวด 6 เดือน โดยใช้ขอ้ มูล ณ สิน้ เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม
สาหรับรายงานประจางวด 6 เดือน ณ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริมาณสาหรับโครงสร้าง
เงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยง ในขณะที่รายงาน ณ สิ้นปี จะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษทั ในกลุ่มธนาคารระดับ Full Consolidation ประกอบด้วย
ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จากัด
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จากัด

ธนาคารพาณิชย์
บริหารสินทรัพย์
นายหน้าประกันภัย

2. บทสรุปผู้บริหาร
ธนาคารมีการรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุ นการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อให้อยู่สูงกว่าเกณฑ์
ขัน้ ต่าที่ ธปท. กาหนด โดย ณ สิน้ งวดครึง่ ปี 2563 อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) สาหรับธนาคาร และ
กลุ่มธนาคารอยู่ทร่ี อ้ ยละ 29.25 และร้อยละ 18.57 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1) สาหรับธนาคาร และกลุ่มธนาคารอยู่
ที่ร้อยละ 23.97 และร้อยละ 14.63 อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET 1) สาหรับธนาคาร และกลุ่ม
ธนาคารอยู่ทร่ี อ้ ยละ 22.48 และร้อยละ 13.64 โดยอัตราส่วนเงินกองทุนดังกล่าวอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่า ที่ ธปท. กาหนดทีร่ อ้ ย
ละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารและกลุ่มธนาคารมีขอ้ มูลตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ สรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั ความเสี่ยงที่สาคัญ
เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562

รายการ
เงินกองทุน (หน่ วย: ล้านบาท)
1
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1ก
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของหลังหักเงิน
สารองตามวิธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL CET1)
2
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1)
2ก
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทัง้
จานวน (Fully loaded ECL Tier 1)
3
เงินกองทุนทัง้ สิน้ (Total capital)
3ก
เงินกองทุนทัง้ สิน้ หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทัง้
จานวน (Fully loaded ECL total capital)
สิ นทรัพย์เสี่ยง (หน่ วย: ล้านบาท)
4
สินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้ (RWA)
3

กลุ่มธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562

182,589
182,589

180,611
180,611

167,217
167,217

165,793
165,793

194,678
194,678

192,701
192,701

179,309
179,309

177,884
177,884

237,587
237,587

231,828
231,828

227,568
227,568

230,531
230,531

812,281

779,168 1,225,754 1,216,386
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เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562

รายการ

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
5
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
22.48%
23.18%
(CET1 ratio)
5ก
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของหลังหัก
22.48%
23.18%
เงินสารองตามวิธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL
CET1 ratio)
6
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1 ratio)
23.97%
24.73%
6ก
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิธี ECL
23.97%
24.73%
ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio)
7
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้น (Total capital ratio)
29.25%
29.75%
7ก
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นหลังหักเงินสารองด้วยวิธี ECL
29.25%
29.75%
ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL total capital ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ ม (ร้อยละ)
8
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
2.50%
2.50%
วิกฤต (Conservation buffer)
9
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับความเสีย่ งเชิง
ระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical
buffer)
10
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับความเสียหาย
สาหรับธนาคารพาณิชย์ทม่ี นี ัยต่อความเสีย่ งเชิงระบบใน
ประเทศ (Higher loss absorbency)
11
อัตราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิม่ ทัง้ สิน้
2.50%
2.50%
(ผลรวมของรายการที่ 8 ถึงรายการที่ 10)
12
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1
17.97%
18.68%
ratio) ทีค่ งเหลือหลังจากการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่า
การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (LCR)
13
ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิ้น
222,809 160,155
(Total HQLA)
14
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
80,742
64,345
(Total net cash outflows)
15
LCR
277%
251%
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กลุ่มธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562
13.64%

13.62%

13.64%

13.62%

14.63%
14.63%

14.62%
14.62%

18.57%
18.57%

18.95%
18.95%

2.50%

2.50%

-

-

-

-

2.50%

2.50%

8.63%

8.62%
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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 บังคับใช้
ตัง้ แต่มกราคม 2556 และจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2562
การดารงเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้แบ่งเงินกองทุนออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1 Capital: CET1) เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1
Capital: AT1) และเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (Tier 2 Capital) โดยรายละเอียดของเงินกองทุนแต่ละประเภทมีดงั นี้
1) เงิ นกองทุนขัน้ ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1) ประกอบด้วยเงินกองทุนที่มี
คุณภาพสูงทีส่ ุดซึง่ ต้องเพียงพอต่อการรองรับข้อผูกพันทางการเงินอย่างมั ่นคงและไม่มขี อ้ จากัด ได้แก่
• ทุนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
• ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
• ทุนสารองตามกฎหมาย
• กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
• องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เช่น
- การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคารหรือห้องชุด
- กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
- กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (รายการหัก)
• ค่าความนิยม (รายการหัก)
• สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (รายการหัก)
• รายการปรับต่าง ๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
2) เงิ น กองทุ น ขัน้ ที่ 1 ที่ เ ป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional Tier 1 Capital) ประกอบด้ว ยเงิน กองทุ น ที่มี
คุณภาพสูง ได้แก่
• ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
• รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มอี านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ทัง้ นี้ตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด

5
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3) เงินกองทุนขัน้ ที่ 2 (Tier 2 Capital) ได้แก่
• ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2
• เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
• รายการของบริษัทลูกเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มอี านาจควบคุม และบุคคลภายนอกที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตารางที่ 2 เงิ นกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ และกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์

รายการ
1. เงินกองทุนชัน้ ที่ 1
1.1 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
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 ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
1.1.9 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่อนุญาตให้มผี ลกระทบต่อมูลค่าของ
เงินกองทุน
1.1.10 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ1)
1.2 เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
(Additional Tier 1)
1.2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั น
ผล หลังหักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื้อคืน
1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสม
เงินปั นผล
1.2.3 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิ
ด้อยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิทธิทุก
ประเภท ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
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เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562
194,678 192,701
182,589 180,611
91,541 91,541
43,322 43,217
3,360
3,360
46,024 43,612
5,738
5,776
5,738
5,776

หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562
179,309 177,884
167,217 165,793
91,541
91,541
43,322
43,217
3,360
3,360
49,514
47,299
5,255
5,764
5,255
5,764

-

-

-

-

-

-

15

15

-

-

-

(61)

(7,396)

(6,896)

(25,789)

(25,342)

12,089

12,089

12,091

12,091

12,089

12,089

12,089

12,089

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายการ
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
ที1่ ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
1.2.6 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสาร
ทางการเงิน2)
2. เงินกองทุนชัน้ ที่ 2
2.1 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลัง
หักหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้อคืน
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปั นผล
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)
3. เงินกองทุนทัง้ สิ้นตามกฎหมาย
1)

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562
-

-

หน่วย: ล้านบาท
กลุ่มธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562
2

2

-

-

-

-

42,908

39,128

48,259

52,647

-

-

-

-

35,430

35,430

35,430

42,430

-

-

-

-

7,478
-

3,698
-

12,826
3

10,214
3

237,586

231,828

227,568

230,531

เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ) ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
3) เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน
่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2)
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หน่วย: ล้านบาท

รายการ
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้น (CAR)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 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.
2563
2562
29.25%
29.75%
23.97%
24.73%
22.48%
23.18%

กลุ่มธนาคาร
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562
18.57%
18.95%
14.63%
14.62%
13.64%
13.62%

727,605
6,987
77,689
812,281

1,134,892
9,954
80,908
1,225,754

705,819
6,916
66,434
779,169

1,138,853
8,739
69,244
1,216,836

3.2 ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เงินกองทุนทัง้ สิน้ ของธนาคารอยู่ทจ่ี านวน 237,587 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 จากวันที่
31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการนับกาไรงวดครึ่งปี หลัง 2562 เข้าเป็ นเงินกองทุน ในขณะที่กลุ่มธนาคารมี
เงินกองทุนทัง้ สิน้ จานวน 227,568 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการไถ่ถอนก่อน
กาหนดของตราสารหนี้ดอ้ ยสิทธิในส่วนของเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ (CAR Ratio) อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
(Tier 1 Ratio) และ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1 Ratio) ของธนาคาร อยู่ท่ี
ระดับร้อยละ 29.25 ร้อยละ 23.97 และร้อยละ 22.48 ตามลาดับ และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ (CAR) อัตราส่วนเงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier1 Ratio) และ อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CET1
Ratio) ของกลุ่ม ธนาคาร อยู่ท่รี ะดับร้อยละ 18.57 ร้อยละ 14.63 และร้อยละ 13.64 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนเงินกองทุน
ดังกล่าวอยู่สูงกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด (รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ
วิกฤติ) ทีร่ อ้ ยละ 11.0 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 วิธีที่ใช้ในการคานวณเงิ นกองทุน
ความเสี่ยง
ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านตลาด
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

วิ ธีที่ใช้ในการคานวณ
Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)
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ตารางที่ 4 มูลค่าเงิ นกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารง 1
หน่วย: ล้านบาท

เฉพาะธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562
ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
1. ลูกหนี้ ที่ไม่ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสีย่ 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 ช้น้าหนักความเสีย่ งเหมือนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อ่นื
2. ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ securitization
เงินกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิ ต
เงินกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด
เงินกองทุนขัน้ ตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
1

61,134
57

59,340
67

94,558
63

95,125
73

1,178

541

1,721

1,806

26,921

25,768

39,266

39,559

9,840
6,631
16,507
713
61,847
594
6,604

10,519
6,414
16,031
655
59,995
588
5,647

37,560
10,181
5,767
1,898
10
96,466
846
6,877

38,329
10,058
5,300
1,668
10
96,803
743
5,886

อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ งขัน้ ตา่ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 8.50
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กลุ่มธนาคาร
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
4. ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน
ตารางที่ 5 ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่นับเป็ นเงิ นกองทุน
หัวข้อ
1

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน

2

รุ่นหรือหมายเลขของผูอ้ อกตราสาร
ทางการเงิน

รายละเอียด
ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
TMB 27NA

ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
TMB 296A

ธนาคาร ทหารไทย จากัด
(มหาชน)
XS2084378798

การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3

ประเภทของตราสารทางการเงิน
(เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของ/ เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรา
สารทางการเงิน/ เงินกองทุนชัน้ ที่ 2)

4

มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์
Basel III หรือไม่

5

กรณีทม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติ
ดังกล่าว
ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็มจานวน
จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับ
กลุ่ม / ระดับกลุ่มและระดับธนาคาร
พาณิชย์
จานวนทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ของทางการ

6
7

8
9

มูลค่าทีต่ ราไว้ของตราสารทางการเงิน
(Par value)
10 การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11 วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน
(Original date of issuance)
12 ตราสารทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืนหรือมีการ
กาหนดระยะเวลาการชาระคืน
13 วันครบกาหนด
(Original maturity date)
14 ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่
ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รบั การ
อนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแลหรือไม่

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 2

เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรา
สารทางการเงิน

มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ

มีคุณสมบัติ

-

-

-

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

นับได้เต็มจานวน
ธนาคารพาณิชย์

5,430 ลบ.

30,000 ลบ.

ประมาณ 12,089 ลบ.
(400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

1,000 บาท / หน่วย

1,000 บาท / หน่วย

หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
29-พ.ค.-60

หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
28-มิ.ย.-62

1,000 (หนึ่งพัน) ดอลลาร์
สหรัฐ / หน่วย
หนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
2-ธ.ค.-62

มีกาหนดระยะเวลาการชาระ
คืน

มีกาหนดระยะเวลาการชาระ
คืน

ไม่มกี าหนดระยะเวลาการ
ชาระคืน

29-พ.ย.-70

28-มิ.ย.-72

ไม่มกี าหนดอายุ

การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้อง
ได้รบั อนุญาตจาก ธปท.ก่อน

การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้อง
ได้รบั อนุญาตจาก ธปท.ก่อน

การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้อง
ได้รบั อนุญาตจาก ธปท.ก่อน
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รายละเอียด

15 วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอน วันทีม่ ภี าระผูกพัน
ในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการไถ่
ถอน

มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้ มีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดครัง้
แรก 29 พ.ย. 2565 หรือ มี
แรก 28 มิ.ย. 2567 หรือ มี แรก 2 ธ.ค. 2567 หรือ มีการ
การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย
การเปลีย่ นแปลงกฎหมาย เปลีย่ นแปลงกฎหมายภาษีอนั
ภาษีอนั ส่งผลให้สทิ ธิ
ภาษีอนั ส่งผลให้สทิ ธิ
ส่งผลให้สทิ ธิประโยชน์ทาง
ประโยชน์ทางภาษีของผูอ้ อก ประโยชน์ทางภาษีของผูอ้ อก
ภาษีของผูอ้ อกตราสาร
ตราสารเปลีย่ นแปลงไป /
ตราสารเปลีย่ นแปลงไป /
เปลีย่ นแปลงไป / หรือมีการ
หรือมีการเปลีย่ นแปลง
หรือมีการเปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การ
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กากับดูแลเงินกองทุนอัน
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา ส่งผลให้ตราสารทีเ่ คยนับเป็ น
สารทีเ่ คยนับเป็ นเงินกองทุน สารทีเ่ คยนับเป็ นเงินกองทุน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 มี
ชัน้ ที่ 2 มีคุณสมบัตไิ ม่
ชัน้ ที่ 2 มีคุณสมบัตไิ ม่
คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตาม
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง / หรือ
เกีย่ วข้อง / หรือเป็ นไปตาม
เกีย่ วข้อง / หรือเป็ นไปตาม
เป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติม
เงื่อนไขเพิม่ เติมของธปท.
เงื่อนไขเพิม่ เติมของธปท.
ของธปท. ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้
ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตาม ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตาม
ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้
มูลค่าทีต่ ราไว้
มูลค่าทีต่ ราไว้
หลังจาก 29 พ.ย. 2565 ผู้
หลังจาก 28 มิ.ย. 2567 ผู้
หลังจาก 2 ธ.ค. 2567 ผูอ้ อก
ออกตราสารอาจขอไถ่ถอน
ออกตราสารอาจขอไถ่ถอน
ตราสารอาจขอไถ่ถอนก่อน
ก่อนกาหนดได้ในวันชาระ
ก่อนกาหนดได้ในวันชาระ
กาหนดได้ในวันชาระดอกเบีย้
ดอกเบีย้ ตราสารงวดใดก็ได้
ดอกเบีย้ ตราสารงวดใดก็ได้
ตราสารงวดใดก็ได้

16 วันทีม่ สี ทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด
17 ผลตอบแทน / เงินปันผล
แบบคงทีห่ รือลอยตัว
18 อัตราผลตอบแทน
และดัชนีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
19 มี dividend stopper หรือไม่
20 ธนาคารพาณิชย์มอี านาจเต็มทีใ่ นการ
ยกเลิกการจ่ายดอกเบีย้ หรือ
ผลตอบแทนอื่นใดได้เองทัง้ หมด หรือ
บางส่วน หรือตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั

ผลตอบแทนแบบคงที่

ผลตอบแทนแบบคงที่

ผลตอบแทนแบบคงที่

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 3.5 ต่อปี
ไม่มี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้
ตามเงื่อนไข
ทีป่ รากฏในข้อกาหนดสิทธิ

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 4.0 ต่อปี
ไม่มี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้
ตามเงื่อนไข
ทีป่ รากฏในข้อกาหนดสิทธิ

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 4.9 ต่อปี
มี
ธนาคารมีอานาจตัดสินใจได้
ตามเงื่อนไข
ทีป่ รากฏในข้อกาหนดสิทธิ

21 มีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้ธนาคาร
พาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่
เช่น มีเงื่อนไขในการกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ในลักษณะ
ขัน้ บันได (step up)
22 ไม่สะสมผลตอบแทน
หรือสะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได้
หรือไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็ น
ขัน้ บันได

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็ น
ขัน้ บันได

ไม่มเี งื่อนไขในการกาหนด
ดอกเบีย้ ให้สงู ขึน้ เป็ น
ขัน้ บันได

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สะสมผลตอบแทน

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สามารถแปลงสภาพได้

24 กรณีทส่ี ามารถแปลงสภาพได้ ให้
ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่
ธนาคารพาณิชย์นนั ้ กาหนดไว้
(Conversion trigger)

-

-

-
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หัวข้อ
25 กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการ
แปลงสภาพทัง้ จานวนหรือบางส่วน
26 กรณีสามารถแปลงสภาพได้
ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ
(Conversion rate)
27 กรณีสามารถแปลงสภาพได้
ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินทีม่ ี
การแปลงสภาพไป
28 กรณีสามารถแปลงสภาพได้
ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงินทีม่ ี
การแปลงสภาพไป
29 คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
30 กรณีมกี ารลดมูลค่า ให้ระบุการลด
มูลค่าทีธ่ นาคารพาณิชย์นนั ้ กาหนดไว้

31 กรณีมกี ารลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่า
ทัง้ จานวนหรือบางส่วน
32 กรณีมกี ารลดมูลค่า
เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรือชัวคราว
่
33 หากเป็ นการลดมูลค่าชัวคราว
่
ให้
อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
34 สถานะของลาดับการด้อยสิทธิในกรณี
์
ทีม่ กี ารชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของ
ตราสารทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่า)

รายละเอียด
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
มีคุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผลการ กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผลการ กรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีผลการ
ดาเนินงานทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินงานทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินงานทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อก ดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อก ดาเนินกิจการต่อไปได้ ผูอ้ อก
ตราสารอาจตัดตราสารนี้เป็ น ตราสารอาจตัดตราสารนี้เป็ น ตราสารอาจตัดตราสารนี้เป็ น
หนี้สญ
ู ทัง้ จานวนหรือบางส่วน หนี้สญ
ู ทัง้ จานวนหรือบางส่วน หนี้สญ
ู ทัง้ จานวนหรือบางส่วน
ได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้ ภายหลัง
ได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้ ภายหลัง
ได้ แต่ตอ้ งเกิดขึน้ ภายหลัง
จากทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามัญ หุน้
จากทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามัญ หุน้
จากทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามัญ หุน้
บุรมิ สิทธิและตราสารทาง
บุรมิ สิทธิและตราสารทาง
บุรมิ สิทธิ รับภาระผลขาดทุน
การเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน การเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน นัน้ แล้ว ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้
ชัน้ ที่ 1 ได้รบั ภาระผลขาดทุน ชัน้ ที่ 1 ได้รบั ภาระผลขาดทุน เป็ นหนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้องมี
นัน้ แล้ว ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้ นัน้ แล้ว ทัง้ นี้การตัดตราสารนี้
อัตราส่วนไม่มากกว่า
เป็ นหนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้องมี เป็ นหนี้สญ
ู ดังกล่าวจะต้องมี อัตราส่วนของการลดทุนและ
อัตราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนไม่มากกว่า
อัตราส่วนของการตัดตราสาร
อัตราส่วนของการลดทุนและ อัตราส่วนของการลดทุนและ ทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
อัตราส่วนของการตัดตราสาร อัตราส่วนของการตัดตราสาร
ทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ลดมูลค่าทัง้ จานวน
ลดมูลค่าทัง้ จานวน
ลดมูลค่าทัง้ จานวน
หรือบางส่วน
หรือบางส่วน
หรือบางส่วน
ลดมูลค่าถาวร
ลดมูลค่าถาวร
ลดมูลค่าถาวร
-

-

-

ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที1่ / หุน้
บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ น
เงินกองทุนชัน้ ที1่ / หุน้
บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิทธิ / หุน้ สามัญ
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5. การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
ตารางที่ 6 การกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดง
ฐานะการเงิ น
(ก)

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน ประจางวด มิถนุ ายน 2563

สิ นทรัพย์
1. เงินสด
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
3. สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
4. สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
5. เงินลงทุนสุทธิ
6. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ
7. เงินให้สนิ เชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
8. ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
9. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
10. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ
11. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
12. สินทรัพย์อน่ื สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
13. เงินรับฝาก
14. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
15. หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
16. หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
17. หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์
18. ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
19. ประมาณการหนี้สนิ
20. หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
21. หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
22. ส่วนของเจ้าของ
22.1 ทุนเรือนหุน้
22.1.1 ทุนจดทะเบียน
22.1.1.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
22.1.1.2 หุน้ สามัญ
22.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
22.1.2.1 หุน้ บุรมิ สิทธิ
22.1.2.2 หุน้ สามัญ
22.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
13

หน่วย: ล้านบาท
จานวนที่เปิ ดเผยใน
การ
งบการเงิ นภายใต้ อ้างอิ ง
หลักเกณฑ์การกากับ (ค)
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)

9,716
227,720
9,837

18,074
295,871
16,503

9,378
72,103
168,152
653,251
2,981
13,467
3,140
2,660
9,859
1,182,264

12,035
131,604
8,656
1,343,925
4,943
24,948
22,368
1,826
12,399
1,893,152

780,097
51,180
3,269
430
9,560
93,166
3,761
27,791
969,254

1,442,596
83,928
4,946
430
11,606
93,171
7,954
47,295
1,691,926

106,224
106,224
91,541
91,541
-

106,224
106,224
91,541
91,541
-

(L)

(H)
(I)

(K)
(I)

(A)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
จานวนที่เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ - งบแสดง
ฐานะการเงิ น
(ก)

รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน ประจางวด มิถนุ ายน 2563

22.3

ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
22.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุรมิ สิทธิ
22.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
22.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
22.5 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน - หุน้ สามัญ
22.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
22.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
22.6.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน
22.6.3 เงินสารองสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งใน
กระแสเงินสด (ส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล)
22.6.4 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
22.6.5 ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของ
หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุนอัน
เนื่องมาจากความเสีย่ งด้านเครดิต
22.6.6 เงินสารองสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
22.6.7 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทั
ร่วมและการร่วมค้า
22.6.8 องค์ประกอบอื่นๆ
22.7 กาไร (ขาดทุน) สะสม
22.7.1 จัดสรรแล้ว
22.7.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
22.7.1.2 อื่น ๆ
22.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร
22.8 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ บุรมิ สิทธิ
22.9 หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน - หุน้ สามัญ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
22.10 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
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43,322
43,322
6,145
7,018

หน่วย: ล้านบาท
จานวนที่เปิ ดเผยใน
การ
งบการเงิ นภายใต้ อ้างอิ ง
หลักเกณฑ์การกากับ (ค)
ดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(ข)
43,322 (B)
43,322
5,792
6,906 (E)

714

434

(F)

(114)
(17)

(29)
(17)

(G)

(33)

(70)

(1,423)
72,002
3,360
3,360
68,642
213,010
213,010
1,182,264

(1,432)
60,536
3,360
3,360
57,176
201,191
35
201,226
1,893,152

(C)
(D)

(J)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
6. การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
ตารางที่ 7 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิ นกองทุน
หน่วย:ล้านบาท
องค์ประกอบของ
แหล่งที่มาของการ
เงินกองทุนตาม
อ้างอิ งในงบการเงิ น
หลักเกณฑ์การกากับ ภายใต้หลักเกณฑ์การ
รายการ
ดูแลที่รายงานโดย
กากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
ทางการเงิ น
(ง)
(จ)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
91,541
(A)
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
43,322
(B)
4 ทุนสารองตามกฎหมาย
3,360
(C)
5 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิน้ งวดการบัญชี
6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
49,514
(D)
7 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของและสารองอื่น
5,255
7.1 ส่วนทีถ่ อื เป็ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
5,255
7.1.1 การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรือห้องชุด
5,013
(E)
ในอาคารชุด
7.1.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีก่ าหนดให้
347
(F)
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
7.1.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1/
(13)
(G)
7.1.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้ องกันความ
(92)
เสีย่ งสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge
reserve)
7.1.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้ องกันความ
เสีย่ งสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ (Hedge of Net Investment in Foreign Operation)
7.2 รายการอื่นของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner
changes)
8 รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่
15
(J)
ไม่มอี านาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
9 อื่นๆ
10 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและ
193,007
รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับ
รายการ
ดูแลที่รายงานโดย
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
11 ผลกาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์
สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
12 ผลกาไรทีเ่ กิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option
13 ผลขาดทุนทีเ่ กิดจากการเลือกใช้ Fair Value Option
14 ผลกาไร(ขาดทุน) ทีเ่ กิดจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของธุรกรรมอนุพนั ธ์อนั
(76)
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงในคุณภาพเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอง (Debit
Validation Adjustment: DVA)
15 อื่นๆ
16 รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
(76)
เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
17 ผลขาดทุนสุทธิ
18 ค่าความนิยม
14,105
19 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนือจากค่าความนิยม)
8,254
20 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3,355
21 สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)
22 กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization)
23 การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการ
เงินหรือธุรกิจสนับสนุน
24 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของ
บริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ที่
นับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22
26 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของ
เจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื
อนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)
27 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของ
บริษทั ทีบ่ ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าไปลงทุน
28 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของ
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้
ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
29 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของ
บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้
เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของแต่ละบริษทั นัน้
30 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ
31 อื่นๆ
-
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หน่วย:ล้านบาท
แหล่งที่มาของการ
อ้างอิ งในงบการเงิ น
ภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(จ)

(H)
(H)
(I)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่รายงานโดย
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
25,714

รายการ

32

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้าของ
33 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
167,217
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1):
รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น
34 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว - หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
35 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
36 ส่วนเกิน(ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สุทธิ
37 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิ
12,089
ผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
38 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
39 อื่นๆ
2
12,091
40 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ นก่อนรายการหักตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
41 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
42 การถือตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคาร
พาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุน
43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทาง
การเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุใน
ข้อ 39 และ 40
45 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรา
สารทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผู้
ซื้ออนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity
Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับ
46 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
47 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ
10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
48 รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ
49 อื่นๆ
-
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หน่วย:ล้านบาท
แหล่งที่มาของการ
อ้างอิ งในงบการเงิ น
ภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(จ)

(K)

(J)
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รายการ

50

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่
เป็ นตราสารทางการเงิ น
51 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิ น (AT1)
52 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็ นเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
53 ทุนทีอ่ อกชาระแล้ว - หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
54 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
55 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สุทธิ
56 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทม่ี สี ทิ ธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและ
เจ้าหนี้สามัญ ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
57 เงินสารองทัวไป
่ (General provision)
58 เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)
59 รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
60 อื่นๆ
61 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
เงินกองทุนชัน้ ที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
62 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
63 การถือตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคาร
พาณิชย์กบั บริษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั เงินทุนอื่น
65 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบันการเงิน
อื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60
66 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ ับเข้าเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของสถาบัน
การเงินอื่นหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเป็ นผูซ้ ้อื อนุพนั ธ์ทางการเงินด้าน
ตราสารหนี้หรือตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็ นผูข้ าย
ข้อตกลงรับประกันความเสีย่ งด้านเครดิต
67 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
68 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของบริษทั ทีท่ า
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน ทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุน้ เกินร้อยละ
10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั นัน้
69 อื่นๆ
70 รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงิ นกองทุนชัน้ ที่ 2
71 รวมเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 (T2)
72 รวมเงินกองทุนทัง้ สิ้ น (TC = T1+T2)
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องค์ประกอบของ
เงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่รายงานโดย
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(ง)
-

หน่วย:ล้านบาท
แหล่งที่มาของการ
อ้างอิ งในงบการเงิ น
ภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น
(จ)

12,091
179,308
35,430
12,826
4
48,260
-

-

-

48,260
227,568

(K)
(L)
(J)
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หมายเหตุ และอ้างอิ งหัวข้อที่ 5 และหัวข้อที่ 6
หน่วย: ล้านบาท
รายงานในงบดุล
(A)
(B)
(C)
(D)

หุน้ สามัญ
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจัดสรร
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - รายการปรับปรุงบัญชี
กาไร (ขาดทุน) งวด 1/2563
กาไรที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ข้อ 22.7.2 ตามจานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิ น
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น

(E) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

การนับเงิ นกองทุน
91,541 (A)
43,322 (B)
3,360 (C)
(D)
49,387
530
7,259
57,176
6,906 (E)

ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
ทุนสารองตามกฎหมาย
การนับเงินกองทุน
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมา
หัก กาไรสะสมส่วนที่ ธปท.ไม่ให้นับเป็ นเงินกองทุน
กาไรสุทธิ คงเหลือหลังจากการจัดสรร ข้อ 6 องค์ประกอบของเงิ นกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
การนับเงินกองทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก ส่วนทีเ่ พิม่ จากการตีราคาปี 2562
หัก สาขาทีป่ ิ ดทาการ
สาขาทีไ่ ม่อนุญาตินับเป็ นเงินกองทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรายการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร หรือห้องชุดใน
อาคารชุด ข้อ 7.1 องค์ประกอบของเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่
รายงานโดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
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91,541
43,322
3,360
49,514
(0)

49,514
6,906
0
(426)
(2)
(1,465)

5,013
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รายงานในงบดุล
(F)

ส่วนเกิน(ต่ากว่า)ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ส่วนเกิ น (ตา่ กว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิ นลงทุน ข้อ
22.6.2 จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น

การนับเงิ นกองทุน
(F)
172
262

ตราสารทุน
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมตราสารทุน
ตราสารหนี้
หัก ส่วนเกินจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทีถ่ อื จนครบกาหนด
ทีไ่ ม่ให้นับเข้าเป็ นเงินกองทุน
รวมตราสารหนี้
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตราสารหนี้ หลังหักส่วนเกิ นฯและภาษี
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้ และตราสาร
ทุน ข้อ 7.2 องค์ประกอบของเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่รายงาน
โดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น รวม (1)+(2)

434

(G) กาไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงานในต่างประเทศ
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

การนับเงินกองทุน

(G)
(17)

171
(34)

137 (1)
262
262
(52)
210 (2)

347

การนับเงินกองทุน
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิ นจากการดาเนิ นงานในต่างประเทศข้อ
7.3 องค์ประกอบของเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่รายงานโดย
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
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(17)
(4)

(13)
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รายงานในงบดุล
(H) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ ข้อ 11 จานวนที่เปิ ดเผย
ในงบการเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น

(I)

(J)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หัก หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี ข้อ 12 หัก หนี้ สินภาษี เงินได้รอตัด
บัญชี ข้อ23 จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิ นภายใต้หลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน
22.10 ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

การนับเงิ นกองทุน
(H)
8,263
14,105
22,368

(I)
1,826
-

การนับเงินกองทุน
1) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หัก รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีห่ กั ออกจากเงินกองทุน
2) ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยม ข้อ 16 และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม)
ข้อ 17 องค์ประกอบของเงิ นกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่รายงานโดย
กลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DTA - DTL) ส่วนทีห่ กั ออกจากเงินกองทุน

8,263
(9)
8,254
14,105

22,359
3,355

1,826
35 (J)

จากข้อ 22.10 คานวณส่วนได้เสียตามเกณฑ์ธปท.
8. รายการของบริษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน
39. รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน
59. รายการของบริษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมและ
บุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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15

2
4

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุน ประจาวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

รายงานในงบดุล
(K) ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกู้ยืม ข้อ 20 จานวนที่เปิ ดเผยในงบการเงิ น
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
(L)

เงินสารองทัวไป
่
stage 1
stage 2
stage 3
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญรวม

การนับเงิ นกองทุน
(K)
93,171
(L)
5,263
11,845
10,035
27,143

การนับเงินกองทุน
ตราสารหนี้ทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทน่ี ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่ 2
การนับเงินกองทุน
สินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
เงินสารองทัวไปที
่ ส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนขัน้ ที่ 2ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25
ของสินทรัพย์เสีย่ งด้านเครดิต
เงินสารองทัวไป
่ (General provision) ที่เป็ นองค์ประกอบของเงิ นกองทุนตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
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12,089
35,430

1,134,892
14,186
12,826

