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1. บทนำ
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุ รกิ จธนำคำรพำณิ ชย์มำตั้งแต่ปี 2548 โดยเปิ ดตัวจำกกำรเป็ นธนำคำร
พำณิ ช ย์เพื่อรำยย่อยและมี กำรยกระดับเป็ นธนำคำรพำณิ ชย์เต็มรู ปแบบในปี 2554 ด้วยกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง ธนำคำรมี กำร
บริ หำรงำนโดยตระหนักถึงควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ พร้อมไปกับกำรก้ำวไปอย่ำงเติบโตและมัง่ คงทำงธุรกิจ ดังนั้น ธนำคำรจึงจัดให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดีและกำรปฏิบตั ิตำมประกำศ ข้อกำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่ งประเทศไทย
โดยเฉพำะเรื่ องหลักเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกำรดำรงเงิ นกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อ
ส่ งเสริ มกำรใช้กลไกตลำดในกำรกำกับดูแล (Market Discipline) และเพื่อให้บุคคลภำยนอก รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถใช้เป็ น
ข้อมู ลในกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงและเสถี ยรภำพทำงกำรเงิ น ของธนำคำรได้อย่ำงเพีย งพอและเหมำะสม และเป็ นกระบวนกำร
เสริ มสร้ำงระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดีของสถำบันกำรเงินอีกทำงหนึ่งด้วย
2. ขอบเขตกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนำคำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งกำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุน
ธนำคำรมี แนวทำงกำรเปิ ดเผยรำยงำนผ่ำนทำงเวบไซด์ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ท้ำยงบดุ ลย่อและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินสำหรับงวดประจำปี บัญชี ซึ่ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็ นไปตำมแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรง
เงินกองทุน ตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่ งประเทศไทยซึ่ งครอบคลุมในระดับธนำคำร Solo Basis และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
Full Consolidation ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงปริ มำณเกี่ยวกับโครงสร้ำงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนจะเปิ ดเผยเป็ นรำยครึ่ งปี และสำหรับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยปี จะเปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มำณและเชิงคุณภำพทั้งหมด
สำหรับวิธีกำรคำนวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงและกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเป็ นไปตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่ งประเทศไทยและ
หลักเกณฑ์ Basel ได้แก่ กำรใช้วิธีมำตรฐำน (Standardised Approach) สำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) และกำรใช้วิธี
มำตรฐำน (Standardised Approach (SA-OR)) สำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิบตั ิกำร (Operational Risk) แต่สำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
(Market Risk) ปั จจุบนั ธนำคำรยังไม่ได้กำหนดวิธีกำรคำนวณ เนื่องจำกธนำคำรยังไม่มีธุรกรรมในบัญชีเพื่อกำรค้ำ (Trading Book)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง(Liquidity coverage ratio )
ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ธนำคำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่อง
ที่มีควำมรุ นแรง (Liquidity coverage ratio ) โดยเริ่ มตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นมำ เพื่อให้ธนำคำรมีสินทรัพย์สภำพคล่องที่เปลี่ยนเป็ น
เงินสดได้อย่ำงรวดเร็ ว เพียงพอรองรับกำรไหลออกของแหล่งเงินและภำระผูกพันต่ำงๆ ภำยใต้ภำวะที่สถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องอำจ
มีควำมรุ นแรง และในปี 2561 กำหนดให้ธนำคำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่อง
ที่มีควำมรุ นแรง (Liquidity coverage ratio ) โดยกำหนดให้ใช้ขอ้ มูล ณ สิ้ นเดือนมิถุนำยน 2561 สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลครั้งแรก
และเปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเวบไซต์ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ซึ่ งกำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มำณ และคำอธิ บำยข้อมูล
เชิงปริ มำณ เป็ นรำยครึ่ งปี และใช้ขอ้ มูล ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2561 สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลครึ่ งปี หลัง
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับการดารงเงินกองทุน
3. โครงสร้ ำงเงินกองทุนของธนำคำร
กำรดำรงเงินกองทุนเป็ นเครื่ องมือสำคัญสำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรรักษำเสถียรภำพกำรดำเนิ นธุรกิจของสถำบัน
กำรเงิ น ธนำคำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรให้เงิ นกองทุนมีคุณภำพที่ดีในปริ มำณที่ เพียงพอ สำหรับ รองรับ
ควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต
กำรดำรงเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็ น 3 ประเภท ได้แก่




เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET1)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital)

ในปี 2559 ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดให้ธนำคำรพำณิ ชย์ดำรงเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่ม (Capital Buffer) เพื่อรองรับผล
ขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกำหนดให้ธนำคำรพำณิ ชย์ดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้ำของ (CET1) เพิม่ เติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกเกินกว่ำร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น โดยให้ทยอยดำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกปี ละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ไปจนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่ ง
ธนำคำรพำณิ ชย์ตอ้ งดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสรุ ปได้ตำมตำรำง ดังนี้
หน่วย : ร้ อยละ

อั ตราส่ วนเงินกองทุ น

1 ม.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)

5.125

5.75

6.375
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อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)

6.625

7.25

7.875

9

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)

9.125

9.75

10.375
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ธนำคำรมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นตำมกฎหมำย จำนวน 40,341 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่
1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่ำ 34,515 ล้ำนบำท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) มูลค่ำ 5,826
ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 85.56 และร้อยละ 14.44 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ตำมลำดับ โดยเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำรที่เพิ่มขึ้นมำ
จำกกำรออกตรำสำรหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ อำยุ 10 ปี จำนวน 4,000 ล้ำนบำท ในเดือนพฤษภำคม 2558 ทำให้ธนำคำรมีเงินกองทุนรองรับ
ควำมเสี่ ยงและกำรขยำยตัวของกำรดำเนิ นธุรกิจในอนำคตได้เพิ่มมำกยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ ธนำคำรไม่มีตรำสำรทำงกำรเงินที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) รำยละเอียดปรำกฎดังแสดงตำม
แผนภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
Tier 2
5,826.ล้านบาท
(14.44%)

Tier 2
5,814 ล้านบาท
(14.57%)

39,916 ล้ านบาท
(100%)

CET 1
34,102 ล้านบาท
(85.43%)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

40,341 ล้ านบาท
(100%)

CET 1
34,515 ล้านบาท
(85.56%)

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

4. เงินกองทุนขั้นตา่ เพือ่ รองรับความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ธนำคำรมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นตำมกฎหมำย มีมูลค่ำ 40,341 ล้ำนบำท สู งกว่ำเงินกองทุนที่ตอ้ งดำรง
ขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับควำมเสี่ ยงทั้งสิ้ นซึ่ งมีมูลค่ำรวม 15,648 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับ
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตมูลค่ำ 14,794 ล้ำนบำท และเงิ นกองทุ นขั้นต่ ำสำหรั บควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิ บตั ิ กำรมูลค่ำ 854 ล้ำนบำท ทั้งนี้
ธนำคำรไม่ตอ้ งดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดเนื่องจำกธนำคำรไม่มีธุรกรรมในบัญชีเพื่อกำรค้ำ (Trading Book)
รำยละเอียดปรำกฎดังแสดงตำม ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงและควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับควำมเสี่ ยงประเภท
ต่ำงๆ ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด ทำให้มนั่ ใจว่ำธนำคำรสำมำรถบริ หำรจัดกำร
เงินกองทุนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ มีฐำนะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งสำมำรถรองรับควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ได้ท้ งั ในภำวะปกติและภำวะวิกฤต
และมีเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ และเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้คำดหมำยไว้ในอนำคต
โดยธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 21.91 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อยูท่ ี่ร้อยละ 18.75
ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III รำยละเอียด
ปรำกฎดังแสดงตำม แผนภาพที่ 2 และ ตารางที่ 4
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แผนภาพที่ 2 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS*
ธนำคำรแห่ งประเทศไทยได้กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเงิ นกองทุนของธนำคำรตำมหลักเกณฑ์ Composition of capital
disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่สำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน และ
มูลค่ำเงิ นกองทุ นในช่ วงกำรทยอยนับ เข้ำหรื อทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel IIIโดยข้อมูลสิ้ น สุ ด ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2561
รำยละเอียดปรำกฎดังแสดงตำม ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6

* BCBS: Basel Committee on Banking Supervision
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ตำรำงที่ 1 เงินกองทุนของธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้ อคืน
1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสำมัญ
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ (สุทธิ)
1.1.4 ทุนสำรองตำมกฎหมำย
1.1.5 เงินสำรองที่ได้จดั สรรจำกกำไรสุทธิเมื่อสิ้ นงวดกำรบัญชีตำมมติที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ้นหรื อตำมข้อบังคับของ
ธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมมติที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ้นหรื อตำมข้อบังคับของธนำคำรพำณิ ชย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
1.1.7.1 กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
1.1.8 รำยกำรปรับต่ำงๆ ที่ไม่อนุญำตให้มีผลกระทบต่อมูลค่ำของเงินกองทุน
1.1.9 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ
1.1.9.1 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ*
1.1.9.2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินในส่วนที่เหลือในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินมีจำนวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจำนวน
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.2.1 เงินที่ได้รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิ ทธิชนิ ดไม่สะสมเงินปันผลหลังหักหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้ อคืน
1.2.2 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
1.2.3 เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่ำผูฝ้ ำกเงินเจ้ำหนี้สำมัญ และเจ้ำหนี้ดอ้ ยสิ ทธิทุกประเภท
ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
1.2.5 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน
1.2.5.1 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน**
1.2.5.2 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจำนวนไม่เพียงพอ
ให้หกั จนครบเต็มจำนวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.1 เงินที่ได้รับจำกกำรออกหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผลหลังหักหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้ อคืน
2.2 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นบุริมสิ ทธิชนิ ดสะสมเงินปันผล
2.3 เงินที่ได้รับจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่ำผูฝ้ ำกเงินและเจ้ำหนี้สำมัญ
2.4 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำตรำสำรตำม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
2.5 เงินสำรองสำหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
2.6 เงินสำรองส่วนเกิน
2.7 รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 2 ***
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2)
* เช่น ผลขำดทุน(สุทธิ ) ค่ำควำมนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนำคำรพำณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำรพำณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

34,515.15
34,515.15
20,000.00
0.00
10,598.91
588.70
0.00

34,101.44
34,101.44
20,000.00
0.00
10,598.91
588.70
0.00

3,789.61

3,107.13

(11.90)
(11.90)
0.00
0.00
(450.17)
(450.17)
0.00

166.89
166.89
0.00
0.00
(360.19)
(360.19)
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5,826.31
0.00
0.00
3,924.20
0.00
1,902.11
0.00
0.00
40,341.46

5,814.20
0.00
0.00
3,922.20
0.00
1,892.00
0.00
0.00
39,915.64
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ตำรำงที่ 2 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นตำ่ ทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตแยกตำมประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนี้ทไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

14,518.94

14,416.91

212.18

211.55

170.74

133.60

12,378.03

12,380.01

ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่ อย

125.26

141.79

1.5 สิ นเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย

720.71

814.41

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

912.02

735.55

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

275.18

273.72

0.00

0.00

0.00

0.00

206.50

191.60

2.4 ลูกหนี้รายย่ อย

22.35

41.02

2.5 สิ นเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย

46.33

41.10

0.00

0.00

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนีส้ ถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่ วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนัก

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนีส้ ถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนีส้ ถาบันการเงินองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
ที่ใช้ น้าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนีส้ ถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้ น้าหนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2.6 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สิ นทรัพย์ อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมดที่คานวณโดยวิธี SA
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0.00

0.00

14,794.12

14,690.63
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ตำรำงที่ 3 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นตำ่ ทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบัตกิ ำรโดยวิธี SA-OR
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการ

30 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม 2560

คำนวณโดยวิธี Standardised Approach

853.83

832.50

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ

853.83

832.50

ตำรำงที่ 4 อัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง และอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง และอัตรำส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ ำของต่ อสินทรัพย์ เสี่ยงของธนำคำร

อั ตราส่ วน

อั ตราส่ วนการดารง
เงินกองทุ นขั้นต่าตาม
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

30 มิถุ นายน 2561

31 ธันวาคม 2560

อั ตราส่ วนการดารง
อั ตราส่ วนการดารง
Conservation
เงินกองทุ นของ
เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามเกณฑ์
Buffer
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

อั ตราส่ วนการดารง
อั ตราส่ วนการดารง
Conservation
เงินกองทุ นของ
เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามเกณฑ์
Buffer
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

8.50%

21.91%

1.875%

10.375%

21.86%

1.25%

9.75%

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

6.00%

18.75%

1.875%

7.875%

18.67%

1.25%

7.25%

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

4.50%

18.75%

1.875%

6.375%

18.67%

1.25%

5.75%
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ตำรำงที่ 5 ตำรำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ ำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูอ้ อกตรำสำรทำงกำรเงิน
รุ่ นหรื อหมำยเลขของผูอ้ อกตรำสำรทำงกำรเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ/ เงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2)
มีคุณสมบัติเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
กรณี ที่มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติดงั กล่ำว
ต้องทยอยลดนับหรื อนับได้เต็มจำนวน
จัดอยูใ่ นระดับธนำคำรพำณิ ชย์/ ระดับกลุ่ม/ ระดับกลุ่มและระดับธนำคำรพำณิ ชย์
จำนวนที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ของทำงกำร (หน่วย : ล้ำนบำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้ของตรำสำรทำงกำรเงิน (Par value) (หน่วย : บำท)
กำรจัดประเภทตำมหลักกำรบัญชี
วันที่ออกตรำสำรทำงกำรเงิน (Original date)
ตรำสำรทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืนหรื อมีกำรกำหนดระยะเวลำ
กำรชำระคืน
วันครบกำหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตรำสำรทำงกำรเงินสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรทำงกำรเงินก่อนได้รับกำรอนุมตั ิจำกผู้
กำกับดูแลหรื อไม่
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภำระผูกพันในกำรไถ่ถอนและจำนวนเงินในกำรไถ่ถอน

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LHBANK255A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน
นับได้เต็มจำนวน
ระดับธนำคำรพำณิ ชย์
20,000.00
10 บำท
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
Multiple

ครบถ้วน
ทยอยลดนับในช่วง 5 ปี สุดท้ำยก่อนครบกำหนดตำมวิธีเส้นตรง
ระดับธนำคำรพำณิ ชย์
3,924.20
1,000 (หนึ่งพัน) บำท / หน่วย
หนี้สินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
21 พฤษภำคม 2558

ไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

มีกำรกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน

ไม่มีวนั ครบกำหนด

21 พฤษภำคม 2568

ไม่ได้

กำรไถ่ถอนก่อนกำหนดต้องได้รับอนุญำตจำก ธปท. ก่อน

-

16

วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภำยหลัง (ถ้ำมี)

17
18
19
20

ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด
ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตรำผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรื อไม่
ธนำคำรพำณิ ชย์มีอำนำจเต็มที่ในกำรยกเลิกกำรจ่ำยดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดได้

ธนำคำรเป็ นผูก้ ำหนดจำนวนเงินปันผล
ตำมกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล
ไม่มี
มีอำนำจเต็มที่
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ผูอ้ อกตรำสำรเงินกองทุนอำจใช้สิทธิไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุน
ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนได้
หำกกรณี เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่ว่ำกรณี ใดกรณี หนึ่ง
โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกผูถ้ ือตรำสำรเงินกองทุน ทั้งนี้
กำรไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตรำ
สำรเงินกองทุนดังกล่ำวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบ
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้ำ) ปี นับแต่วนั ออกตรำสำรเงินกองทุน
หรื อ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภำยหลังจำกนั้น หรื อ
(2) ณ เวลำใด ๆ นับแต่วนั ออกตรำสำรเงินกองทุน ในกรณี ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยภำษีในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตรำ
สำรเงินกองทุนอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของผูอ้ อก
ตรำสำรเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรื อ
(3) ณ เวลำใด ๆ นับแต่วนั ออกตรำสำรเงินกองทุน ในกรณี ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลด้ำนเงินกองทุนในวัน
ใด ๆ นับแต่วนั ออกตรำสำรเงินกองทุนอันส่งผลให้ตรำสำร
เงินกองทุนที่เคยนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยูเ่ ดิมมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป หรื อ
(4) เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
เพิ่มเติมในภำยหลังจำกวันออกตรำสำรเงินกองทุน ให้ผอู้ อกตรำ
สำรเงินกองทุนสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนก่อนวันครบ
กำหนดไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนได้
ทั้งนี้จะไถ่ถอนได้ในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่
คำนวณจนถึงวันไถ่ถอน
ณ วันครบรอบ 5 (ห้ำ) ปี นับแต่วนั ออกตรำสำรเงินกองทุน หรื อ
ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภำยหลังจำกนั้น
อัตรำคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
ธนำคำรต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผู้

9

หัวข้ อ

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ไม่มี

ออกตรำสำรเงินกองทุน ซึ่ งกำหนดว่ำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่ทำให้ผู้
ออกตรำสำรมีผลกำรดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไป
ได้และทำงกำรได้ตดั สิ นใจเข้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผอู้ อกตรำ
สำรแล้วผูอ้ อกตรำสำรสำมำรถดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึง กำรลดจำนวนเงินต้นที่ตอ้ งชำระตำม
ตรำสำรในจำนวนเท่ำกับจำนวนที่ตอ้ งมีกำรตัดหนี้สูญ (ทั้ง
จำนวนหรื อบำงส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตำมตรำสำรที่เกิดขึ้น
แล้วแต่ยงั ไม่มีกำรชำระเงิน ดังนั้น ผูถ้ ือตรำสำรจึงอำจจะได้รับ
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงชำระตำมตรำสำรในจำนวนที่
น้อยกว่ำจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตำมตรำสำร หรื ออำจ
ไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงชำระตำมตรำสำรเลย
ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
-

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
-

ไม่มีกำรลดมูลค่ำ
-

มีคุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ
เหตุกำรณ์ที่ทำให้ผอู้ อกตรำสำรเงินกองทุนมีผลกำรดำเนินงำนที่
ไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ และทำงกำรตัดสินใจเข้ำ
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผอู้ อกตรำสำรเงินกองทุน” หมำยถึง กำร
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงำนของทำงรำชกำร
ที่มีอำนำจอื่นใด ("หน่วยงำนที่มีอำนำจ") ตัดสิ นใจจะเข้ำ
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผอู้ อกตรำสำรเงินกองทุน เช่น กำรให้
เงินเพิ่มทุนแก่ผอู้ อกตรำสำรเงินกองทุน ซึ่ งหำกไม่มีควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินดังกล่ำวจะทำให้ผอู้ อกตรำสำรเงินกองทุน
ไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ ซึ่ งรวมถึงเหตุกำรณ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (หรื อเหตุกำรณ์ที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึง
กัน) ดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตรำสำรเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ำยคืนผูฝ้ ำก
เงินและเจ้ำหนี้ หรื อ
(2) เงินกองทุนของผูอ้ อกตรำสำรเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่จะ
กระทบต่อผูฝ้ ำกเงินและเจ้ำหนี้ หรื อ
(3) ผูอ้ อกตรำสำรเงินกองทุนไม่สำมำรถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง
เช่น ไม่สำมำรถหำผูล้ งทุนมำฟื้ นฟูกิจกำรได้ เป็ นต้น
อำจลดมูลค่ำทั้งจำนวนหรื อบำงส่วน
ลดมูลค่ำถำวร
ตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ้นบุริมสิ ทธิ /
หุ้นสำมัญ

เองทั้งหมด หรื อบำงส่วน หรื อตำมคำสัง่ ที่ได้รับ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนำคำรพำณิ ชย์ไถ่ถอนก่อนกำหนดหรื อไม่ เช่น มีเงื่อนไข
ในกำรกำหนดอัตรำผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
สำมำรถแปลงสภำพได้ หรื อไม่สำมำรถแปลงสภำพได้
กรณี ที่สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในกำรแปลงสภำพที่ธนำคำรพำณิ ชย์น้ นั
กำหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณี สำมำรถแปลงสภำพได้ เป็ นกำรแปลงสภำพทั้งจำนวนหรื อบำงส่วน
กรณี สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุอตั รำกำรแปลงสภำพ (Conversion rate)
กรณี สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุประเภทตรำสำรทำงกำรเงินที่มีกำรแปลงสภำพไป
กรณี สำมำรถแปลงสภำพได้ ให้ระบุผอู้ อกตรำสำรทำงกำรเงินที่มีกำรแปลงสภำพไป
คุณสมบัติในกำรลดมูลค่ำ
กรณี มีกำรลดมูลค่ำ ให้ระบุกำรลดมูลค่ำที่ธนำคำรพำณิ ชย์น้ นั กำหนดไว้

กรณี มีกำรลดมูลค่ำ เป็ นกำรลดมูลค่ำทั้งจำนวนหรื อบำงส่วน
กรณี มีกำรลดมูลค่ำ เป็ นกำรลดมูลค่ำถำวรหรื อชัว่ ครำว
หำกเป็ นกำรลดมูลค่ำชัว่ ครำว ให้อธิบำยกระบวนกำรในกำรลดดังกล่ำว
สถำนะของลำดับกำรด้อยสิ ทธิ์ในกรณี ที่มีกำรชำระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงินที่ดอ้ ยสิ ทธิกว่ำ)

ผูถ้ ือหุ้นสำมัญจะได้รับชำระเงินเป็ นลำดับ
สุดท้ำยในกรณี ที่ธนำคำรเลิกกิจกำร
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ตำรำงที่ 6 กำรเปิ ดเผยมูลค่ ำของเงินกองทุนในช่ วงกำรทยอยนับเข้ ำหรือทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : ล้ านบาท
ยอดสุ ทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวดเดือนมิถุนายน 2561

1. กรณีธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ1/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1)
1.1 รำยกำรที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
1.2 ปรับ รำยกำรปรับจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
1.3 หัก รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ าของสุ ทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional tier 1)
1.4 รำยกำรที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน
1.5 หัก รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรำสำรทำงกำรเงินสุ ทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รำยกำรที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.7 หัก รำยกำรหักจำกเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

อ้ำงอิงประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
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34,965.32
0.00
(450.17)
34,515.15

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

34,515.15
5,826.31
0.00
5,826.31
40,341.46

0.00
0.00
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ คี วามรุนแรง (Liquidity coverage ratio)
6. การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ คี วามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)
6.1 การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่องเพือ่ รองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่ องทีม่ คี วามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)
หน่วย : ล้ำนบำท

(1) ปริมาณสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องทั้งสิ้น (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้ อยละ)
LCR ขั้นต่ำตำมเกณฑ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)

ไตรมาส 2
ปี 2561
(ค่ าเฉลีย่ )
26,349

ไตรมาส 2
ปี 2560
(ค่ าเฉลีย่ )
27,668

22,493
118
80

26,243
106
70

6.2 ข้ อมูลอัตราส่ วน LCR เปรียบเทียบ
หน่วย : ร้อยละ

2561
(ค่ าเฉลีย่ )
131
118

ไตรมำส 1
ไตรมำส 2

2560
(ค่ าเฉลีย่ )
88
106

ธนำคำรพำณิ ชย์ตอ้ งดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง (Liquidity Coverage
Ratio : LCR) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรประเทศไทย ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ธนำคำรพำณิ ชย์มีฐำนะสภำพคล่องที่มีควำม
แข็งแกร่ งและเพียงพอ สำมำรถรองรับภำวะวิกฤตด้ำนสภำพคล่องที่ มีควำมรุ นแรงในระยะสั้นได้ (Short-term severe liquidity
stress) โดยกำหนดให้เริ่ มดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2563

สิ นทรัพย์สภำพคล่อง
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน

วัน

ภำยใต้สถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุ นแรง (Net cash outflows)
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LCR เฉลี่ยของไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 118 ซึ่งเกินกว่ำ LCR ขั้นต่ำตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่ งประเทศไทยที่ร้อย
ละ 80 โดยคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนเมษำยน, พฤษภำคม และมิถุนำยน ทั้งนี้ LCR ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. สิ นทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA) คือ สิ นทรัพย์ที่มีคุณภำพดี สภำพคล่องสู ง ควำมเสี่ ยงและควำมผันผวนต่ำ ไม่ติดภำระ
ผูกพันที่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ วโดยมูลค่ำไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญแม้ในสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มี
ควำมรุ นแรง ทั้งนี้ สิ นทรัพย์สภำพคล่องแต่ละประเภทต้องมีกำรปรับลดด้วยอัตรำส่ วน (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และคำนวณเพดำนกำร
ถือครองตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ย (Average HQLA) ของไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับ 26,349 ล้ำนบำท ซึ่ งคำนวณจำก
ค่ำเฉลี่ยของปริ มำณสิ นทรัพย์สภำพคล่อง ณ วันสิ้นเดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน ทั้งนี้ ธนำคำรพำณิ ชย์ได้มีกำรถือครอง
สิ นทรัพย์สภำพคล่องหลำยประเภทเพื่อบริ หำรกำรกระจำยตัวของกำรถือครองสิ นทรัพย์สภำพคล่อง
2. ประมำณกำรกระแสเงิ นสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงิ นสดไหลออกใน 30 วันหักด้วย
ประมำณกำรกระแสเงิ นสดไหลเข้ำใน 30 วัน ภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่ มีควำมรุ นแรง ทั้งนี้ ประมำณกำร
กระแสเงินสดไหลเข้ำต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออก
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วันเฉลี่ย (Average net COF) ของไตรมำส 2 ปี 2561 เท่ำกับ 22,493
ล้ำนบำท ซึ่ งคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือน
มิถุนำยน โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกที่ธนำคำรให้ควำมสำคัญภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำม
รุ นแรง คือ กำรขอถอนเงินฝำกและเงินกูย้ ืมของลูกค้ำรำยย่อย กำรชำระคืนเงินกูย้ ืมที่มีหลักประกันจำกกำรทำธุรกรรมกำรขำยตรำ
สำรหนี้ โดยมีสัญญำว่ำจะซื้ อคืน (Repo) ซึ่ งใช้อตั รำกำรไหลออก (run-off rate) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ในขณะที่
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำส่วนใหญ่มำจำกกำรชำระคืนสิ นเชื่อของลูกหนี้คุณภำพดี เงินฝำกจำกคู่สัญญำคุณภำพดี และตรำ
สำรหนี้ที่จะครบกำหนด ซึ่งใช้อตั รำกำรไหลเข้ำ (inflow rate) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ใช้เครื่ องมือวิเครำะห์ฐำนะสภำพคล่อง (liquidity gap) และกำรกระจุกตัวของแหล่งเงิน (funding
concentration) ในกำรจัดกำรประเมินและวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะมีสภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ ตลอดจนกำรพัฒนำเครื่ องมืออย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำหนดทิศทำงให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสำกล
ควบคู่ไปกับทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของธนำคำร ส่งผลให้ธนำคำรสำมำรถวำงแผนกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนสภำพคล่องได้ดียงิ่ ขึ้น
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