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1. บทนา
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำ ส์ จ ำกัด (มหำชน) มี ก ำรบริ หำรงำนโดยตระหนัก ถึ งควำมเสี่ย งด้ ำนต่ำ ง ๆ พร้ อ มไปกับ
กำรก้ำวไปอย่ำงเติบโตและมั่งคงทำงธุรกิจ ดังนั้น ธนำคำรจึงจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีและกำรปฏิบตั ิ
ตำมประกำศ ข้อกำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยเฉพำะเรื่องหลักเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุน และ
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อส่งเสริมกำรใช้กลไกตลำดในกำรกำกับดูแล (Market
Discipline) และเพื่ อ ให้บุ ค คลภำยนอกรวมทั้ งผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถใช้ เ ป็น ข้อ มูลในกำรประเมินควำมเสี่ย งและเสถียรภำพ
ทำงกำรเงิ น ของธนำคำรได้ อ ย่ ำ งเพี ย งพอและเหมำะสม และเป็ น กระบวนกำรเสริ ม สร้ ำ งระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ ดี
ของสถำบันกำรเงินอีกทำงหนึ่งด้วย
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุน
ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ Basel ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
โดยใช้ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลคงเดิม ได้แก่ เว็บไซต์ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ท้ำยงบแสดงฐำนะกำรเงินย่อ และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับงวดประจำปีบัญชี

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
ธนำคำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
ธนำคำรมีแนวทำงกำรเปิดเผยรำยงำนผ่ำนทำงเวบไซด์ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ท้ำยงบดุลย่อและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินสำหรับงวดประจำปีบัญชี ซึ่งกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็นไปตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรง
เงินกองทุน ตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมในระดับธนำคำร Solo Basis และระดับกลุ่มธุรกิจทำง
กำรเงิน Full Consolidation
ทั้ งนี้ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม ำณเกี่ ย วกั บตั ว ชี้ วั ดควำมเสี่ ยงที่ ส ำคั ญ (Key prudential metrics) โครงสร้ ำ งและควำมเพี ย งพอ
ของเงินกองทุน รวมถึงฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจะเปิดเผยเป็นรำยครึ่งปี และสำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลรำยปี จะเปิดเผยข้อมูล
ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพทั้งหมด โดยธนำคำรใช้วิธีคำนวณเงินกองทุนสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ละด้ำนดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ธนำคำรใช้วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิตภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel หลักกำรที่ 1 ด้วยวิธี Standardised Approach
(วิธี SA) โดยใช้อันดับเครดิ ตจำกสถำบันจัดอันดับเครดิต ภำยนอก (External Credit Assessment Institutions: ECAIs) มำเป็น
เกณฑ์เทียบเคียงเพื่อกำหนดน้ำหนักควำมเสี่ยง (Risk Weight) ของลูกหนี้ตั้งแต่กำรรำยงำนเงินกองทุน งวดเดือนธันวำคม 2555 เป็นต้นมำ

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ธนำคำรอำจจะเกิดผลขำดทุนอันเนื่องมำจำกควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำของ
ฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำ ธนำคำรมีฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดตั้งแต่เดือน ธันวำคม 2562 ซึ่งควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเป็นควำมเสี่ยง

หน้ำ 2 จำก 13

ทีธ่ นำคำรอำจได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของฐำนะทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและนอกงบแสดงฐำนะ
กำรเงินที่เกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย รำคำตรำสำรทุน อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่
30 มิถุนำยน 2564 ธนำคำรมีฐำนะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งธนำคำรได้ใช้วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยง
ด้ำนตลำดด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรใช้วิธีกำรคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
ด้วยวิธี Standardised Approach (วิธี SA-OR) โดยมีกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตำมระดับควำมซับซ้อนของ 8 สำยธุรกิจ (Business
Lines) ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดไว้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity coverage ratio)
ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ธนำคำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่อง
ที่มีควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมำ เพื่อให้ธนำคำรมีสินทรัพย์สภำพคล่องที่เปลี่ยนเป็น
เงินสดได้อย่ำงรวดเร็ว เพียงพอรองรับกำรไหลออกของแหล่งเงินและภำระผูกพันต่ำงๆ ภำยใต้ภำวะที่สถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่อง
อำจมี ค วำมรุ น แรง และในปี 2561 ก ำหนดให้ ธ นำคำรเปิ ด เผยข้ อมู ลกำรด ำรงสิ นทรั พ ย์ สภำพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถำนกำรณ์
ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง (Liquidity coverage ratio) โดยกำหนดให้ใช้ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2561 สำหรับกำรเปิดเผย
ข้ อมู ลครั้ งแรก และเปิ ดเผยข้ อมูล ผ่ำนทำงเว็ บไซต์ ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ซึ่ งก ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเชิ งปริมำณ
และคำอธิบำยข้อมูลเชิงปริมำณ เป็นรำยครึ่งปี และใช้ข้อมูล ณ ทุกสิ้นเดือนธันวำคม สำหรับกำรเปิดเผยข้อมูลครึ่งปีหลัง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
3. เงินกองทุน
3.1

ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key prudential metrics)

ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ ธนำคำรเปิดเผยข้ อมูลตัว ชี้ วัดควำมเสี่ย งที่สำคัญ (Key prudential metrics)
ทั้งด้ำนเงินกองทุนและสภำพคล่อง เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนสะท้อนถึงผลกระทบทั้งจำนวนจำกกำรกันสำรอง
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 (Thai Financial Reporting Standards: TFRS9) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป
จำกกำรคำนวณเงินสำรองด้วยวิธี Expected Credit Loss (ECL) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS9) ธนำคำรมีเงินสำรองเพียงพอ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน รำยละเอียด
ปรำกฏดังแสดงตำมตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key prudential metrics)
หน่ ว ย : ล้ านบาท

รายการ
เงิ นกองทุ น (หน่ ว ย : ล้ านบาท)
1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1ก เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของหลังหักเงินสารองตามวิ ธี ECL 1/ ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL CET1)
2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)
2ก เงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิ ธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL Tier 1)
3 เงินกองทุนทัง้ สิ้น (Total capital)
3ก เงินกองทุนทัง้ สิ้นหลังหักเงินสารองตามวิ ธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL total capital)
สิ นทรั พ ย์ เสี่ ย ง (หน่ ว ย : ล้ านบาท)
4 สินทรัพย์เสี่ยงทัง้ สิ้น (RWA)
อั ต ราส่ ว นเงิ นกองทุ นต่ อ สิ นทรั พ ย์ เสี่ ย ง (ร้ อ ยละ)
5 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1 ratio)
5ก อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของหลังหักเงินสารองตามวิ ธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL CET1 ratio)
6 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
6ก อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสารองตามวิ ธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio)
7 อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้น (Total capital ratio)
7ก อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิ้นหลังหักเงินสารองด้วยวิ ธี ECL ทัง้ จานวน (Fully loaded ECL total capital ratio)
อั ต ราส่ ว นเงิ นกองทุ นส่ ว นเพิ่ ม (ร้ อ ยละ)
8 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิ กฤต (Conservation buffer)
9 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบทีอ่ าจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercylical buffer)
10 อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับความเสียหายสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ทมี่ ี นัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)
11 อัตราส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ทัง้ สิ้น (ผลรวมของรายการที่ 8 ถึงรายการที่ 10)
12 อัตราส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1 ratio) ทีค่ งเหลือหลังจากดารงเงินกองทุนขั้นต่า 2/
การด ารงสิ นทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ด้ านสภาพคล่ อ งที่ มี ค วามรุ นแรง (LCR)
13 ปริม าณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิ้น (Total HQLA) (หน่วย : ล้านบาท)
14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วั น (Total net cash outflows) (หน่วย : ล้านบาท)
15 LCR (ร้อยละ)
1/

30 มิ ถุ น ายน 2564

31 ธั น วาคม 2563

33,886.34
33,886.34
33,886.34
33,886.34
38,627.46
38,627.46

33,959.46
33,959.46
33,959.46
33,959.46
39,398.17
39,398.17

202,911.69

198,960.92

16.70
16.70
16.70
16.70
19.04
19.04

17.07
17.07
17.07
17.07
19.80
19.80

2.50
0.00
0.00
2.50
10.70

2.50
0.00
0.00
2.50
11.07

44,099
28,623
154%

38,574
26,732
144%

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตำมที่กำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) ของสภำวิชำชีพบัญชี
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ที่คงเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้ำของ (CET1 ratio) ในรำยกำรที่ 5 กับอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของขั้นต่ำ (minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เนื่องจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถูกนำไปใช้ดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ำ (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรืออัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขั้นต่ำ
(minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตัวอย่ำงเช่น ธนำคำรมีสินทรัพย์เสี่ยง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และไม่มีเงินกองทุน T2 ธนำคำรจึงต้องนำ
เงินกองทุน CET1 บำงส่วนไปใช้ดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขั้นต่ำร้อยละ 8.5 ดังนั้น เงินกองทุน CET1 ที่คงเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ จะเท่ำกับ 10 - 4.5 - 2.5 = 3
2/
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3.2

โครงสร้างเงินกองทุน (Capital structure)

กำรดำรงเงินกองทุนภำยใต้หลักเกณฑ์ Basel III แบ่งเงินกองทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) และ
เงิน กองทุน ชั้น ที่ 2 (Tier 2 Capital) โดย ณ วัน ที่ 30 มิถุนำยน 2564 ธนำคำรมีเ งินกองทุนทั้งสิ้น ตำมกฎหมำย จำนวน
38,627 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของจำนวน 33,886 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 87.73
ของเงิ น กองทุ น ทั้ งสิ้น จำกทุ น ชำระแล้ว ของหุ้ นสำมัญ ทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย และก ำไรสะสมคงเหลือ จำกกำรจัดสรร
รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ เช่น กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ซึ่งถือว่ำเป็นเงินกองทุนส่ว นที่
มีคุณภำพและแข็งแกร่งที่สุด เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจำนวน 4,741 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.27 ของเงินกองทุน ทั้ งสิ้ น
ทั้งนี้ ธนำคำรไม่มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนที่เป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional Tier 1) ปรำกฏรำยละเอียดดังแสดงตำม
แผนภำพที่ 1 และตำรำงที่ 2
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างเงินกองทุนของธนาคาร

Tier 2
4,741 ล้ำนบำท
(12.27%)

Tier 2
5,439 ล้ำนบำท
(13.81%)
39,398 ล้ำนบำท CET 1
(100%) 33,959 ล้ำนบำท
(86.19%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.3

38,627 ล้ำนบำท
(100%)

CET 1
33,886 ล้ำนบำท
(87.73%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)

กำรดำรงเงินกองทุนของธนำคำรถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกำรชี้วัดระดับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของ สถำบัน
กำรเงิ น และเป็ น ข้ อ ก ำหนดหลั ก ของธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ช้ ก ำกั บ ดู แ ลธนำคำรพำณิ ช ย์ ส ำหรั บ กำรวั ด ระดั บ
ควำมเพียงพอของเงินกองทุน สำมำรถพิจำรณำจำกอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด หรือ BIS Ratio
ในปี 2559 ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยก ำหนดให้ ธ นำคำรพำณิ ช ย์ ด ำรงเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ( Capital Buffer)
เพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1) เพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น
โดยให้ ท ยอยด ำรงอั ต รำส่ ว นเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม อี ก ปี ล ะร้ อ ยละ 0.625 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกรำคม 2559 ไปจนครบ
ร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่งธนำคำรพำณิชย์ต้องดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสรุปได้ตำมตำรำง ดังนี้
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หน่วย : ร้อยละ
อัตราส่วนเงินกองทุน
อัตราส่วนเงินกองทุน ชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็น
ส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุน ชัน้ ที่ 1
(Tier 1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้
(Total capital ratio)

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2560

1 มกราคม 2561

1 มกราคม 2562

5.125

5.75

6.375

7

6.625

7.25

7.875

8.5

9.125

9.75

10.375

11

จำกข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2564 ธนำคำรมี อั ต รำส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ ำ กั บ
ร้ อยละ 19.04 อั ต รำส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ ำ กั บ ร้ อ ยละ 16.70 และอั ต รำส่ ว นเงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1
ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ ำ ของต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งเท่ ำ กั บ ร้ อ ยละ 16.70 ซึ่ ง เป็ น อั ต รำส่ ว นที่ สู ง กว่ ำ อั ต รำขั้ น ต่ ำตำมที่ ธ นำคำร
แห่ ง ประเทศไทยก ำหนดไว้ ตำมหลั กเกณฑ์ Basel III เท่ ำกั บร้ อยละ 11 ร้ อยละ 8.5 และ ร้ อยละ 7 ตำมล ำดั บ ซึ่ งปรำกฏ
รำยละเอียดดังแสดงตำม แผนภำพที่ 2
นอกจำกนี้ ธนำคำรมี ก ำรประเมิ นควำมเสี่ย งและควำมเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ทั้ งในภำวะปกติแ ละภำวะวิกฤต
เพื่ อ น ำผลกำรศึ ก ษำมำพิ จ ำรณำควำมเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น และก ำหนดกลยุท ธ์ ใ นกำรด ำเนิน ธุ รกิ จพร้ อมทั้ งวำงแผน
เงินกองทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งปรำกฏรำยละเอียดดังแสดงตำม แผนภำพที่ 3
แผนภาพที่ 2 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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แผนภาพที่ 3 ความเพียงพอของเงินกองทุน

3.4

เงินกองทุนขั้นต่าที่ธนาคารต้องดารงไว้สาหรับความเสี่ยงแต่ละด้าน

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ธนำคำรมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 38,627 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดจำนวน 17,247 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ยง
ด้ ำ นเครดิ ต จ ำนวน 16,410 ล้ ำ นบำท ควำมเสี่ ย งด้ ำ นตลำด 22 ล้ ำ นบำท และควำมเสี่ ย งด้ ำ นปฏิ บั ติ ก ำรจ ำนวน
815 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ธนำคำรได้เริ่มดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดเป็นงวดแรกในเดือน ธันวำคม 2562
ดังนั้น ธนำคำรจึงมีเงินกองทุนส่วนเกิน (Excess Capital) สำหรับควำมเสี่ยงตำมหลักกำรที่ 1 เป็นจำนวน 21,380 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ธนำคำรต้องดำรงเพื่อรองรับควำมเสี่ยง ปรำกฏรำยละเอียดดังแสดงตำม ตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 4 ตำรำงที่ 5 และ ตำรำงที่ 6
3.5

การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ Basel III

ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนของธนำคำรตำมหลักเกณฑ์ Composition
of capital disclosure requirement: June 2012 ข อ ง BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) ไ ด้แ ก่
ข้อมูลคุณสมบัติที่สำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุน และมูลค่ำเงินของเงินกองทุนในช่วงกำรทยอยนั บเข้ำ
หรือทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel III
โดยข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ปรำกฏรำยละเอียดดังแสดงตำม ตำรำงที่ 7 และ ตำรำงที่ 8
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ตารางที่ 2 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หน่ว ย : ล้านบาท

รายการ
1. เงิ นกองทุนชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)

30 มิ ถุ น ายน 2564

31 ธั น วาคม 2563

33,886.34

33,959.46

33,886.34

33,959.46

1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามั ญ ) หลังหักหุ้นสามั ญซื้อคืน

20,000.00

20,000.00

1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามั ญ
1.1.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มู ลค่าหุ้นสามั ญ (สุทธิ)

0.00
10,598.91

0.00
10,598.91

889.70

889.70

0.00

0.00

5,022.07

4,473.13

-1,510.90

-1,055.63

-1,510.90

-1,055.63

0.00
0.00

0.00
0.00

-1,113.45

-946.65

-1,113.45

-946.65

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1 เงินทีไ่ ด้รับจากการออกหุ้นบุริม สิทธิชนิดไม่ สะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุริม สิทธิชนิดไม่ สะสมเงินปันผลซื้อคืน

0.00

0.00

1.2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นบุริม สิทธิชนิดไม่ สะสมเงินปันผล
1.2.3 เงินทีไ่ ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทมี่ ี สิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้สามั ญ และเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,741.12

5,438.71

0.00

0.00

2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นบุริม สิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
2.3 เงินทีไ่ ด้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทมี่ ี สิทธิด้อยกว่าผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามั ญ

0.00
2,400.00

0.00
3,173.00

2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มู ลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ทีธ่ นาคารพาณิ ชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศได้รับ
2.5 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

0.00
2,341.12

0.00
2,265.71

0.00
0.00

0.00
0.00

38,627.46

39,398.17

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9)

1.1.4 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสารองทีไ่ ด้จัดสรรจากกาไรสุทธิเมื่ อสิ้นงวดการบัญชีตามมติทปี่ ระชุม ใหญ่ผู้ถอื หุ้น หรือตามข้อบังคับของ
ธนาคารพาณิ ชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติทปี่ ระชุม ใหญ่ผู้ถอื หุ้นหรือตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ (1.1.7.1+1.1.7.2)
1.1.7.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากผู้เป็นเจ้าของ
1.1.8 รายการปรับต่างๆ ทีไ่ ม่ อนุญาตให้มี ผลกระทบต่อมู ลค่าของเงินกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ (1.1.9.1+1.1.9.2)
1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณี ทเี่ งินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงินมี จานวนไม่ เพียงพอให้หักจนครบเต็ม จานวน
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)

ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผู้ถอื ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.2.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มู ลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ทีธ่ นาคารพาณิ ชย์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศได้รับ
1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน (1.2.5.1+1.2.5.2)
1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน **
1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณี ทเี่ งินกองทุนชั้นที่ 2 มี จานวนไม่ เพียงพอ
ให้หักจนครบเต็ม จานวน
2. เงิ นกองทุนชั้ นที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
2.1 เงินทีไ่ ด้รับจากการออกหุ้นบุริม สิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลังหักหุ้นบุริม สิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซื้อคืน

2.6 เงินสารองส่วนเกิน
2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ***
3. เงิ นกองทุนทั้ง สิ้นตามกฎหมาย (1+2)
* เช่น ผลขำดทุน (สุทธิ) ค่ำควำมนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทุนอื่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ ว ย : ล้ านบาท

เงิ น กองทุ น ขั้น ต่าสาหรั บความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต แยกตามประเภทของสิ น ทรั พย์ โดยวิ ธี SA
1. ลู ก หนี้ ที่ไ ม่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิ สาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิ สาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับ
ลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิ สาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลู ก หนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ
2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิ สาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ทีจ่ ั ดเป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การของรัฐ และรัฐวิ สาหกิจ (PSEs) ทีจ่ ั ดเป็นสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ทีใ่ ช้น้าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้
สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธรุ กิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การของรัฐ และรัฐวิ สาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้าหนักความเสี่ยงเหมื อนกับลูกหนี้
ธุรกิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
2.6 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (สินทรัพย์อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมู ล ค่ าเงิ นกองทุ นขั้ นต่ าที่ ต้ อ งด ารงสาหรั บ ความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ทั้ ง หมดที่ ค านวณโดยวิ ธี SA

30 มิ ถุ น ายน 2564

31 ธั น วาคม 2563

16,211.49

15,930.41

407.45

422.87

947.77

1,054.44

13,135.93

12,845.51

105.04
818.22
797.08
198.91

100.98
738.27
768.54
158.69

0.00

0.00

0.00

0.00

163.95

125.23

8.46
26.50
0.00
0.00
16,410.40

6.25
27.21
0.00
0.00
16,089.10

ตารางที่ 4 มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ยงด้านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน (SA)
หน่ ว ย : ล้ านบาท

เงิ นกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ย งด้ านการตลาด

30 มิ ถุ นายน 2564

31 ธั นวาคม 2563

คานวณโดยวิ ธมี าตรฐาน

21.75

7.38

รวมมู ล ค่ าเงิ นกองทุ นขั้ นต่ าที่ ต้ อ งด ารงสาหรั บ ความเสี่ ย งด้ านการตลาด

21.75

7.38

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยวิธี Standardised Approach (SA-OR)
หน่ ว ย : ล้ านบาท

เงิ นกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ย งด้ านปฏิ บัติก าร

30 มิ ถุ นายน 2564

31 ธั นวาคม 2563

คานวณโดยวิ ธี Standardised Approach

815.34

814.74

รวมมู ล ค่ าเงิ นกองทุ นขั้ นต่ าที่ ต้ อ งด ารงสาหรั บ ความเสี่ ย งด้ านปฏิ บั ติ ก าร

815.34

814.74
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ตารางที่ 6 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
อั ตราส่ วนการดารงเงิ น กองทุ น ของ
ธนาคารพาณิ ชย์
30 มิ ถุ น ายน 2564

31 ธั น วาคม 2563

1. เงินกองทุนทัง้ สิ้น ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง*

19.04
16.70

19.80
17.07

อั ต ราส่ ว นการด ารง
เงิ นกองทุ นขั้ นต่ า
ตามเกณฑ์ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทย
8.50
6.00

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ ต่อ สินทรัพย์เสี่ยง*

16.70

17.07

4.50

อั ตราส่ วน

Conservation
Buffer
2.50
2.50

หน่ ว ย : %
อั ต ราส่ ว นการด ารง
เงิ นกองทุ นทั้ ง สิ้ น
ตามเกณฑ์ ธ นาคาร
แห่ ง ประเทศไทย
11.00
8.50

2.50

7.00

* เปิดเผยเฉพำะกรณีธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

ตารางที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุน
หั วข้อ
1 ผู้ออกตราสารทางการเงิน
2 รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้าเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชั้นที่ 2)
4 มี คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรือไม่
5 กรณี ทมี่ ี คุณสมบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติดังกล่าว
6 ต้องทยอยลดนับหรือนับได้เต็ม จานวน

หุ้ น สามั ญ

หุ้ น กู้ ด้อ ยสิ ท ธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากั ด (มหาชน) ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากั ด (มหาชน)
LHBANK315A
เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน

ครบถ้วน
-

นับได้เต็ม จานวน

ทยอยลดนับในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนครบกาหนดตามวิ ธเี ส้นตรง

7 จั ดอยู่ในระดับธนาคารพาณิ ชย์ / ระดับกลุ่ม / ระดับกลุ่ม และระดับธนาคารพาณิ ชย์ ระดับธนาคารพาณิ ชย์
8 จานวนทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้านบาท) 20,000.00

ระดับธนาคารพาณิ ชย์
2,400.00

9 มู ลค่าทีต่ ราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
10 การจั ดประเภทตามหลักการบัญชี

10 บาท
ส่วนของผู้ถอื หุ้น

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สินทีว่ ั ดมู ลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

11 วั นทีอ่ อกตราสารทางการเงิน (Original date)
12 ตราสารทางการเงินทีไ่ ม่ มี การกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรือมี การกาหนด

Multiple
ไม่ มี การกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

วั นจั นทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
มี การกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ระยะเวลาการชาระคืน
13 วั นครบกาหนด (Original maturity date)

ไม่ มี วันครบกาหนด

วั นเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2574

ไม่ ได้

การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อน

14 ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนุมั ติ
จากผู้กากับดูแลหรือไม่
15 วั นทีม่ ี สิทธิไถ่ถอน วั นทีม่ ี ภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการไถ่ถอน

-

ผู้ออกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทัง้ จานวนก่อนวั น
ครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณี เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ ดังต่อไปนี้ ไม่
ว่ ากรณี ใดกรณี หนึ่ง โดยไม่ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถอื ตราสารเงินกองทุน ทัง้ นี้
การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวั นครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน
ดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมื่ อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(1) ณ วั นครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วั นกาหนด
ชาระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรือ
(2) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ทมี่ ี การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายภาษี ในวั นใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
(3) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ทมี่ ี การเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การกากับดูแลด้านเงินกองทุนในวั นใด ๆ นับแต่วันออกตราสาร
เงินกองทุนอันส่งผลให้ตราสารเงินกองทุนทีเ่ คยนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เดิม มี
คุณสมบัติไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องอีกต่อไป หรือ
(4) เป็นกรณี หรือเงื่อนไขทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่ม เติม ในภายหลังจาก
วั นออกตราสารเงินกองทุน ให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสาร
เงินกองทุนก่อนวั นครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้
ทัง้ นี้จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมู ลค่าทีต่ ราไว้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยทีค่ านวณจนถึงวั นไถ่
ถอน
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หั วข้อ

หุ้ น สามั ญ

หุ้ น กู้ ด้อ ยสิ ท ธิ

-

ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกตราสารเงินกองทุน หรือ ณ วันกาหนดชาระ

16 วันทีม่ ี สิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี )

ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนอื่นใด
17 ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงทีห่ รือลอยตัว

ธนาคารเป็นผู้กาหนดจานวนเงินปันผล

18 อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล
19 มี dividend stopper หรือไม่
ไม่ มี
20 ธนาคารพาณิ ชย์มี อานาจเต็ม ทีใ่ นการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด มี อานาจเต็ม ที่
ได้เองทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือตามคาสั่งทีไ่ ด้รับ

อัตราดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 3.75 ต่อปี
ไม่ มี
ไม่ มี
ธนาคารต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน ซึ่งกาหนดว่าเมื่ อเกิดเหตุการณ์ ทที่ าให้ผู้ออกตราสารมี ผลการดาเนินงาน
ทีไ่ ม่ สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้และทางการได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ออกตราสารแล้วผู้ออกตราสารสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง การลดจานวนเงินต้นทีต่ ้องชาระตามตราสารในจานวน
เท่ากับจานวนทีต่ ้องมี การตัดหนี้สูญ (ทัง้ จานวนหรือบางส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ย
ตามตราสารทีเ่ กิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ มี การชาระเงิน ดังนั้น ผู้ถอื ตราสารจึงอาจจะได้รับ
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารในจานวนทีน่ ้อยกว่าจานวนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยเดิม ตามตราสาร หรืออาจไม่ ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้าง
ชไม่าระตามตราสารเลย
มี

21 มี เงื่อนไขทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิ ชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรือไม่ เช่น มี
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
22 ไม่ สะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน

ไม่ มี

23 สามารถแปลงสภาพได้ หรือไม่ สามารถแปลงสภาพได้
24 กรณี ทสี่ ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพทีธ่ นาคารพาณิ ชย์

ไม่ สามารถแปลงสภาพได้

ไม่ สะสมผลตอบแทน

นั้นกาหนดไว้ (Conversion trigger)
25 กรณี สามารถแปลงสภาพได้ เป็นการแปลงสภาพทัง้ จานวนหรือบางส่วน
26 กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอัตราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
27 กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินทีม่ ี การแปลงสภาพ
28 ไป
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผู้ออกตราสารทางการเงินทีม่ ี การแปลงสภาพไป
29 คุณสมบัติในการลดมู ลค่า
30 กรณี มี การลดมู ลค่า ให้ระบุการลดมู ลค่าทีธ่ นาคารพาณิ ชย์นั้นกาหนดไว้

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ มี การลดมู ลค่า
-

เหตุการณ์ ทที่ าให้ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมี ผลการดาเนินงานทีไ่ ม่ สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน” หมายถึง การทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานของทาง
ราชการทีม่ ี อานาจอื่นใด ("หน่วยงานทีม่ ี อานาจ") ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน เช่น การให้เงินเพิ่ม ทุนแก่ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุน ซึ่งหากไม่ มี ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทาให้ผู้ออกตราสาร
เงินกองทุนไม่ สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (หรือเหตุการณ์ ทมี่ ี ลักษณะคล้ายคลึงกัน ) ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมี สินทรัพย์ไม่ เพียงพอจ่ายคืนผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ หรือ
(2) เงินกองทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับทีจ่ ะกระทบต่อผู้ฝากเงิน
และเจ้าหนี้ หรือ
(3) ผู้ออกตราสารเงินกองทุนไม่ สามารถเพิ่ม ทุนได้ด้วยตัวเอง เช่น ไม่ สามารถหาผู้
ลงทุนมาฟื้นฟูกิจการได้ เป็นต้น

31 กรณี มี การลดมู ลค่า เป็นการลดมู ลค่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน

-

-

32 กรณี มี การลดมู ลค่า เป็นการลดมู ลค่าถาวรหรือชั่วคราว
33 หากเป็นการลดมู ลค่าชั่วคราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว

-

-

34 สถานะของลาดับการด้อยสิทธิ์ในกรณี ทมี่ ี การชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตรา
สารทางการเงินทีด่ ้อยสิทธิกว่า )

ผู้ถอื หุ้นสามั ญจะได้รับชาระเงินเป็นลาดับสุดท้าย ตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ้นบุริม สิทธิ / หุ้นสามั ญ
ในกรณี ทธี่ นาคารเลิกกิจการ
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ตารางที่ 8 การเปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
(Transitional period)
หน่ ว ย : ล้ านบาท
มู ล ค่ าของเงิ นกองทุ น รายการนั บ รายการปรั บ และรายการหั ก

30 มิ ถุ น ายน 2564

1/

ธนาคารพาณิ ช ย์ จ ดทะเบี ยนในประเทศ
เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ (CET1)
1. รายการทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ
2. ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
3. หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้ าของสุทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
4. รายการทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน
5. หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 2 (Tier 2) :
6. รายการทีส่ ามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
7. หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทัง้ สิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

อ้ำงอิงประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
หมำยเหตุ ธนำคำรไม่มีรำยกำรที่จะต้องมีกำรทยอยหักเงินกองทุนในอนำคตตำมหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

34,999.79
0.00
-1,113.45
33,886.34
0.00
0.00
0.00
33,886.34
4,741.12
0.00
4,741.12
38,627.46
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity coverage ratio)
4. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
4.1

การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR)
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
(1) ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องทัง้ สิ้น (Total HQLA)
(2) ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
(Total net cash outflows)
(3) LCR (ร้อยละ)
LCR ขั้นต่่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ)

4.2

ค่าเฉลี่ยข้อมูล
ไตรมาส 2 ปี 2563
ไตรมาส 2 ปี 2564
46,581

44,099

33,249

28,623

140
100

154
100

ข้อมูลอัตราส่วน LCR เปรียบเทียบ
หน่วย: ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย LCR
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

ปี 2563
132
140

ปี 2564
132
154

ธนำคำรพำณิชย์ต้องดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง (Liquidity
Coverage Ratio : LCR) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธนำคำรพำณิชย์มี ฐำนะ
สภำพคล่ อ งที่ มี ค วำมแข็ งแกร่ งและเพี ย งพอ สำมำรถรองรั บ ภำวะวิ ก ฤตด้ ำนสภำพคล่อ งที่ มี ค วำมรุน แรงในระยะสั้นได้
(Short-term severe liquidity stress) โดยกำหนดให้เริ่มดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของประมำณกำร
กระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในแต่ละปี จนครบร้อยละ 100
ในปี 2563 โดยมีวิธีกำรคำนวณ ดังนี้

LCR=

สินทรัพย์สภำพคล่อง (HQLA)
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดำ้ นสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง (Net cash outflows)
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LCR เฉลี่ยของไตรมำส 2 ปี 2564 เท่ำกับร้อยละ154 ซึ่งเกินกว่ำ LCR ขั้นต่ำตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
กำหนดที่ร้อยละ 100 โดยคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของ LCR ณ วันสิ้นเดือนของเดือนเมษำยน พฤษภำคม และมิถุนำยน 2564 ทั้งนี้
LCR ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. สิ นทรั พย์ สภำพคล่ อง (HQLA) คื อ สิ นทรั พย์ ที่ มี คุ ณภำพดี สภำพคล่ องสู ง ควำมเสี่ ยงและควำมผั นผวนต่ ำ
ไม่ ติ ดภำระผู กพั นที่ สำมำรถเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้ อย่ ำงรวดเร็ วโดยมู ลค่ ำไม่ เปลี่ ยนแปลงอย่ ำงมี นั ยส ำคั ญแม้ ในสถำนกำรณ์
ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง ทั้งนี้ สินทรัพย์สภำพคล่องแต่ละประเภทต้องมีกำรปรับลดด้วยอัตรำส่วน (haircut) ที่เกี่ยวข้อง และ
คำนวณเพดำนกำรถือครองตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ปริ ม ำณสิ น ทรั พ ย์ ส ภำพคล่ อ งเฉลี่ ย (Average HQLA) ของไตรมำส 2 ปี 2564 เท่ ำ กั บ 44,099 ล้ ำ นบำท
ซึ่งคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของปริมำณสินทรัพย์สภำพคล่อง ณ วันสิ้นเดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 2564 ทั้งนี้
ธนำคำรได้มีกำรถือครองสินทรัพย์สภำพคล่องหลำยประเภทเพื่อบริหำรกำรกระจำยตัวของกำรถือครองสินทรัพย์สภำพคล่อง
2. ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิ (Net COF) คือ ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกใน 30 วัน
หักด้วยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำใน 30 วัน ภำยใต้สมมติฐำนสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง ทั้งนี้
ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 75 ของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออก
ประมำณกำรกระแสเงิ น สดไหลออกสุ ท ธิ ใ น 30 วั น เฉลี่ ย (Average net cash outflows) ของไตรมำสที่ 2
ปี 2564 เท่ำกับ 28,623 ล้ำนบำท ซึ่งคำนวณจำกค่ำเฉลี่ยของประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน ณ วัน
สิ้นเดือนของเดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 2564 โดยประมำณกำรกระแสเงินสดไหลออกที่ธนำคำรให้ควำมสำคัญภำยใต้
สมมติฐำนสถำนกำรณ์ด้ำนสภำพคล่องที่มีควำมรุนแรง คือ กำรขอถอนเงินฝำกและเงินกู้ยืมของลูกค้ำรำยย่อยและรำยใหญ่
ซึ่งใช้อัตรำกำรไหลออก (run-off rate) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมำณกำรกระแสเงินสดไหลเข้ำ
ส่วนใหญ่มำจำก กำรรับชำระคืนเงินให้สินเชื่อและเงินฝำกจำกคู่สัญญำที่มีคุณภำพดี และตรำสำรหนี้ที่จะครบกำหนดภำยใน
ระยะเวลำ 30 วัน ซึ่งใช้อัตรำกำรไหลเข้ำ (inflow rate) ตำมเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ ครำะห์ ฐ ำนะสภำพคล่ อ ง (liquidity gap) และกำรกระจุ ก ตั ว ของแหล่งเงิน
(funding concentration) ในกำรจัดกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำจะมี
สภำพคล่องเพียงพอต่อกำรดำเนิน ธุรกิจ ตลอดจนกำรพัฒนำเครื่องมืออย่ำงต่อเนื่อง โดยกำหนดทิศทำงให้มีควำมสอดคล้อง
กับหลักสำกล ควบคู่ไปกับทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของธนำคำร ส่งผลให้ธนำคำรสำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสภำพคล่องได้ดียิ่งขึ้น

