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ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนเพื่อ
เป็ นมาตรการส่ งเสริ มการใช้การกํากับดูแลโดยตลาด (Market Discipline) พร้อมทั้งให้บุคคลภายนอกรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินความเสี่ ยงและเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารได้อย่างเพียงพอเหมาะสมและเป็ นกระบวนการ
เสริ มสร้างระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีของสถาบันการเงินอีกทางหนึ่งด้วย
ธนาคารจึ งตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงิ นกองทุน โดยได้จดั ทํารายงานและเปิ ดเผย
รายงานผ่านทางเวปไซด์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบดุลย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดประจําปี บัญชี
ซึ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยซึ่ งครอบคลุมในระดับธนาคาร Solo Basic และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation
สําหรับวิธีการคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงและการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ Basel II และBasel III ได้แก่ การใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) สําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit
Risk) และการใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach (SA-OR)) สําหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) สําหรับ
ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) นั้น ปั จจุบนั ธนาคารยังไม่ได้กาํ หนดวิธีการคํานวณ เนื่องจากธนาคารยังไม่มีธุรกรรมในบัญชี
เพื่อการค้า (Trading Book)
โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
การดํารงเงินกองทุนเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับการบริ หารความเสี่ ยงและการรักษาเสถียรภาพการดําเนินธุรกิจของสถาบัน
การเงิน ธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญกับการบริ หารจัดการให้เงินกองทุนมีคุณภาพที่ดีในปริ มาณที่เพียงพอ สําหรับรองรับ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
จากข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารมีองค์ประกอบเงินกองทุนตามหลักการ Basel III ทั้งสิ้ นมูลค่า
19,812.86 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่า
14,171.11 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) มูลค่า 5,641.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.52 และร้อยละ 28.48 ของ
เงินกองทุนทั้งสิ้ น ตามลําดับ โดยเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารที่เพิ่มขึ้นมาจากการออกตราสารหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ อายุ 10 ปี จํานวน
4,000 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 ทําให้ธนาคารมีเงินกองทุนรองรับความเสี่ ยงและการขยายตัวของการดําเนิ นธุ รกิจใน
อนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ปรากฎรายละเอียดดังแสดง
ตาม ตารางที่ 1
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
Tier 2
1,336.11 ล้านบาท
(8.77%)

15,231.93ล้านบาท
(100%)

Tier 2
5,641.76 ล้านบาท
(28.48%)

CET 1
13,895.82 ล้านบาท
(91.23%)

19,812.86 ล้านบาท
(100%)

CET 1
14,171.11 ล้านบาท
(71.52%)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินกองทุนขั้นตํ่าเพือ่ รองรับความเสี่ ยง
ธนาคารได้ดาํ รงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับความเสี่ ยงแต่ละด้านทั้งสิ้ นมูลค่า 11,992.63 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตมูลค่า 11,438.56 ล้านบาท และเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการมูลค่า 554.07 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 95.38 และร้อยละ 4.62 ของเงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งสิ้ น ตามลําดับ
ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากธนาคารไม่มีธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
(Trading Book) ปรากฎรายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
แผนภาพที่ 2 เงินกองทุนขั้นตํา่ ทีธ่ นาคารต้ องดํารง
ความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ
554.07 ล้านบาท
(4.62%)

ความเสี่ ยงด้านปฎิบตั ิการ
479.50 ล้านบาท
(4.60%)
10,434.95 ล้านบาท
(100%)

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
9,955.46 ล้านบาท
(95.40%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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11,992.63 ล้านบาท
(100%)
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ความเสี่ ยงด้านเครดิต
11,438.56 ล้านบาท
(95.38%)
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงิ นกองทุนที่ ธนาคารต้องดํารงตามหลักเกณฑ์ Basel III นั้น สามารถพิจารณาได้จากอัตราส่ วน
เงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วน
ของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น
ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 14.04 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงและอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของ (Common equity tier 1: CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 10.04 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงกว่าอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นตํ่า
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 8.5 และร้อยละ 6.0 และร้อยละ 4.5 ตามลําดับ ปรากฎ
รายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 4
แผนภาพที่ 3 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
BIS Ratio = 14.04%
BIS Ratio = 12.41%
Tier 2 1.09%

Tier 2

4.00%
BIS Ratio = 8.50%

CET1 11.32%

CET1 10.04%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

Capital Tier1= 6.0%
CET1 = 4.50%

ทั้งนี้ เงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลค่า 19,812.86 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับความเสี่ ยงทั้งสิ้ นมีมูลค่า 11,992.63 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า
ปริ มาณเงินกองทุนของธนาคารอยูใ่ นระดับสู งเกินกว่าระดับเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด คิดเป็ นมูลค่า 7,820.23 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอสําหรับรองรับความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ในอนาคต
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แผนภาพที่ 4 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
0-
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หน่วย: ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตํา่ ทั้งสิ้น

479.50 10,434.95

9,955.46

เงินกองทุนทั้งสิ้น

4,796.97

15,231.93

ส่ วนเกินจากเงินกองทุนขั้นตํ่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
0-

2,000

4,000

เงินกองทุนขั้นตํา่ ทั้งสิ้น

6,000

8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000

หน่วย: ล้านบาท

554.07 11,992.63

11,438.56

เงินกองทุนทั้งสิ้น

7,820.23

19,812.86

ส่ วนเกินจากเงินกองทุนขั้นตํ่า
ความเสี่ ยงด้านเครดิต

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS*
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนของธนาคารตามหลักเกณฑ์ Composition of capital
disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่สาํ คัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน และ
มูลค่าเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel IIIโดยข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปรากฎ
รายละเอียดดังแสดงตาม ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6

*BCBS: Basel Committee on Banking Supervision
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
1.1.3 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุ ทธิ)
1.1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสํารองที่ได้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิเมื่อสิ้ นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กําไรสุ ทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอื่นของส่ วนของเจ้าของ
1.1.7.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.1.8 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่ วนที่เหลือในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตราสารทางการเงินมีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลหลังหักหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผลซื้อคืน
1.2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
1.2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินเจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิ ทธิ ทุกประเภท
ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.2.4 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน**
1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่ วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอ
ให้หกั จนครบเต็มจํานวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผลหลังหักหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้อคืน
2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผล
2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
2.4 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ
2.5 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
2.6 เงินสํารองส่ วนเกิน
2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ***
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2)
* เช่น ผลขาดทุน(สุ ทธิ) ค่าความนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุ ายน 2558

30 มิถุนายน 2558

31 ธันวาคม 2557

14,171.11
14,171.11
13,000.00
0.00
0.00
266.20
0.00

13,895.82
13,895.82
13,000.00
0.00
0.00
266.20
0.00

1,112.24

814.30

30.44
30.44
0.00
0.00
(237.77)
(237.77)
0.00

(14.46)
(14.46)
0.00
0.00
(170.22)
(170.22)
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

5,641.76
0.00
0.00
4,000.00
0.00
1,641.76
0.00
0.00
19,812.86

1,336.11
0.00
0.00
0.00
0.00
1,336.11
0.00
0.00
15,231.93
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ตารางที่ 2 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ที่ต้องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตแยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตํา่ สํ าหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตแยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
1.6 สิ นทรัพย์อื่น
2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์ลูกหนี้ สถาบันการเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงินและลูกหนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
2.4 ลูกหนี้รายย่อย
2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
2.6 ลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (สิ นทรัพย์อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitization
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํา่ ที่ต้องดํารงสําหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตทั้งหมดที่คาํ นวณโดยวิธี SA

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุ ายน 2558

30 มิถุนายน 2558

31 ธันวาคม 2557

11,245.17
165.88

9,817.58
0.00

140.09

133.03

9,607.29

8,307.76

177.36
953.98
200.57
193.39
0.00

189.45
975.01
212.32
137.88
0.00

0.00

0.00

107.27

39.07

34.28
51.83
0.00
0.00
11,438.56

34.59
64.22
0.00
0.00
9,955.46
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ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ที่ต้องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการโดยวิธี SA-OR
หน่ วย :ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตํ่าสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ

30 มิถุนายน 2558

31 ธันวาคม 2557

คํานวณโดยวิธี Standardised Approach

554.07

479.50

รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํ่าทีต่ ้ องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

554.07

479.50

ตารางที่ 4 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคาร
30 มิถุนายน 2558
อัตราส่ วน

1. เงินกองทุนทั้งสิ้ น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง
2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง
3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

31 ธันวาคม 2557

อัตราส่ วน
การดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํา่
ตามเกณฑ์ ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย

อัตราส่ วน
การดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํา่ ตาม
เกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

14.04%
10.04%
10.04%

8.50%
6.00%
4.50%

12.41%
11.32%
11.32%

8.50%
6.00%
4.50%

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุ ายน 2558
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ตารางที่ 5 ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลคุณสมบัติที่สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่ นหรื อหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2)
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
กรณี ที่มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคุณสมบัติดงั กล่าว
ต้องทยอยลดนับหรื อนับได้เต็มจํานวน
จัดอยูใ่ นระดับธนาคารพาณิ ชย์/ ระดับกลุ่ม/ระดับกลุ่มและระดับธนาคารพาณิ ชย์
จํานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินที่ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหรื อมีการกําหนด
ระยะเวลาการชําระคืน
วันครบกําหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการ
อนุมตั ิจากผูก้ าํ กับดูแลหรื อไม่
วันที่มีสิทธิ ไถ่ถอนวันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการ
ไถ่ถอน

16

วันที่มีสิทธิ ไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

17
18
19
20

ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่ นใด
ผลตอบแทน/ เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนี อื่นที่เกี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรื อไม่
ธนาคารพาณิ ชย์มีอาํ นาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่น
ใดได้เองทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อตามคําสั่งที่ได้รับ

21
22
23

มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิ ชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรื อไม่ เช่น
มีเงื่อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได (step up)
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
-

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LHBANK255A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน
นับได้เต็มจํานวน
ระดับธนาคารพาณิ ชย์
13,000.00

มีคุณสมบัติ
ทยอยลดนับในช่วง 5 ปี สุ ดท้ายก่อนครบกําหนดตามวิธีเส้นตรง
ธนาคารพาณิ ชย์
4,000.00

10 บาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
Multiple

1,000 (หนึ่งพัน) บาท / หน่วย
หนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
21 พฤษภาคม 2558

ไม่มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

มีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน

ไม่มีวนั ครบกําหนด

21 พฤษภาคม 2568

ไม่ได้

การไถ่ถอนก่อนกําหนดต้องได้รับอนุญาตจากธปท. ก่อน

-

ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจํานวนก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้หากกรณี เป็ นไปตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่วา่ กรณี ใดกรณี หนึ่ง
โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้การไถ่ถอนตราสารเงินกองทุน
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าวจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็น
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณวันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรื อ
(2) ณ เวลาใด ๆนับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ภาษีในวันใด ๆนับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่ งผลให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีของ
ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไปหรื อ
(3) ณ เวลาใด ๆนับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใด ๆนับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่ งผลให้ตราสาร
เงินกองทุนที่เคยนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยูเ่ ดิมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอีกต่อไป หรื อ
(4) เป็ นกรณี หรื อเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังจากวันออกตรา
สารเงินกองทุนให้ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ท้ งั นี้ จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยที่คาํ นวณจนถึงวันไถ่ถอน
ณวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณวันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ใด ๆ ภายหลังจากนั้น

-

ธนาคารเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนเงินปั นผล
ตามการประกาศจ่ายเงินปั นผล
ไม่มี
มีอาํ นาจเต็มที่

ไม่มี

อัตราคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนซึ่ ง
กําหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ผอู ้ อกตราสารมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนิ นกิจการ
ต่อไปได้และทางการได้ตดั สิ นใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสารแล้วผูอ้ อกตราสาร
สามารถดําเนินการต่างๆ ตามระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึงการลดจํานวนเงินต้นที่ตอ้ ง
ชําระตามตราสารในจํานวนเท่ากับจํานวนที่ตอ้ งมีการตัดหนี้สูญ (ทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน)และ
ยกเลิกดอกเบี้ยตามตราสารที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่มีการชําระเงิน ดังนั้นผูถ้ ือตราสารจึงอาจจะ
ได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระตามตราสารในจํานวนที่นอ้ ยกว่าจํานวนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเดิมตามตราสารหรื ออาจไม่ได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระตามตราสารเลย
ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
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24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

หัวข้ อ

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

กรณี ที่สามารถแปลงสภาพได้ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคาร
พาณิ ชย์น้ นั กําหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณี สามารถแปลงสภาพได้เป็ นการแปลงสภาพทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มีการ
แปลงสภาพไป
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ให้ระบุผอู ้ อกตราสารทางการเงินที่มีการ
แปลงสภาพไป
คุณสมบัติในการลดมูลค่า
กรณี มีการลดมูลค่าให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั กําหนดไว้

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มีการลดมูลค่า
-

มีคุณสมบัติในการลดมูลค่า
เหตุการณ์ที่ทาํ ให้ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป
ได้และทางการตัดสิ นใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนหมายถึงการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานของทางราชการที่มีอาํ นาจอื่นใด ("หน่วยงานที่มี
อํานาจ") ตัดสิ นใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุน เช่นการให้เงินเพิ่ม
ทุนแก่ผอู ้ อกตราสารเงินกองทุนซึ่ งหากไม่มีความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทําให้ผอู ้ อก
ตราสารเงินกองทุนไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ซ่ ึ งรวมถึงเหตุการณ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง (หรื อเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) ดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้หรื อ
(2) เงินกองทุนของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับที่จะกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้
หรื อ
(3) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เช่นไม่สามารถหาผูล้ งทุนมา
ฟื้ นฟูกิจการได้ เป็ นต้น
อาจลดมูลค่าทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
ลดมูลค่าถาวร
-

กรณี มีการลดมูลค่าเป็ นการลดมูลค่าทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
กรณี มีการลดมูลค่าเป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราวให้อธิ บายกระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลําดับการด้อยสิ ทธิ์ในกรณี ที่มีการชําระบัญชี (ให้ระบุประเภทของ
ตราสารทางการเงินที่ดอ้ ยสิ ทธิ กว่า)

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับชําระเงินเป็ นลําดับ
สุ ดท้ายในกรณี ที่ธนาคารเลิกกิจการ
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ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ น้ บุริมสิ ทธิ / หุ น้ สามัญ
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ตารางที่ 6 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : ล้านบาท

ยอดสุ ทธิคงเหลือของ
รายการที่จะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคตตาม
หลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหักประจําวันที่งวดเดือน มิถุนายน 2558

กรณีธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ1/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับรายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หักรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.4 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หักรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.7 หักรายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
1/

อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับองค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
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14,408.88
0.00
(237.77)

0.68
0.00
(112.35)

0.00
0.00

0.00
0.00

14,171.11
5,641.76
0.00
5,641.76
19,812.86

0.00
0.00

