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ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน เพื่อ
เป็ นมาตรการส่ งเสริ มการใช้การกํากับดูแลโดยตลาด (Market Discipline) พร้อมทั้งให้บุคคลภายนอกรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการประเมิ นความเสี่ ยงและเสถียรภาพทางการเงิ นของธนาคารได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเป็ น
กระบวนการเสริ มสร้างระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีของสถาบันการเงินอีกทางหนึ่งด้วย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของ
ธนาคาร โดยได้จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยรายงานผ่านทางเวปไซด์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบดุลย่อและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับงวดประจําปี บัญชี โดยข้อมูลที่ใช้ เป็ นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยซึ่ งครอบคลุม
ในระดับธนาคารพาณิ ชย์ Solo Basic และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation
สําหรับวิธีการคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงและการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า เป็ นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ Basel II Basel III ได้แก่ การใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) สําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit
Risk) และการใช้วิธี Standardised Approach (SA-OR) สําหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) สําหรับความเสี่ ยง
ด้านตลาด (Market Risk) นั้น ปั จจุบนั ธนาคารยังไม่ได้กาํ หนดวิธีการคํานวณ เนื่ องจากธนาคารยังไม่มีธุรกรรมในบัญชีเพื่อ
การค้า (Trading Book)
โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงเงินกองทุนเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับการบริ หารความเสี่ ยงและการรักษาเสถียรภาพการดําเนินธุรกิจของสถาบัน
การเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญกับการบริ หารจัดการให้เงินกองทุนมีคุณภาพที่ดี
ในปริ มาณที่เพียงพอ สําหรับรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
จากข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารมีองค์ประกอบเงินกองทุนตามหลักการ Basel III ทั้งสิ้ นมูลค่า
14,093.33 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET 1) มูลค่า
13,449.04 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) มูลค่า 644.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 95.43 และร้อยละ 4.57 ของเงินกองทุน
ทั้งสิ้ นตามลําดับ ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional tier 1) (รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 1)
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โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
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มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ เพือ่ รองรับความเสี่ ยง
ธนาคารได้ดาํ รงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับความเสี่ ยงแต่ละด้านทั้งสิ้ นมูลค่า 9,102.29 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นตํ่าเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านเครดิตมูลค่า 8,685.57 ล้านบาท และเงินกองทุนขั้นตํ่าเพื่อรองรับความ
เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการมูลค่า 416.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 95.42 และร้อยละ 4.58 ของมูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งสิ้ น ตามลําดับ
ทั้งนี้ ธนาคารไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรั บความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่ องจากธนาคารไม่มีธุรกรรมในบัญชี เพื่อการค้า
(Trading Book)
สั ดส่ วนมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงของธนาคาร
31 ธันวาคม 2556

30 มิถุนายน 2557
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
8,685.57 ล้านบาท
(95.42%)

416.72 ล้านบาท
(4.58%)
เงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งสิ้ น 9,102.29 ล้านบาท (100%)
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ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
8,478.34 ล้านบาท
(95.87%)

364.90 ล้านบาท
(4.13%)
เงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งสิ้ น 8,843.24 ล้านบาท (100%)
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงิ นกองทุนที่ ธนาคาร ต้องดํารงตามหลักเกณฑ์ Basel III นั้น สามารถพิจารณาได้จากอัตราส่ วน
เงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วน
ของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อยูท่ ี่ร้อยละ
13.16 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 12.56 และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 12.56 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงกว่าอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นตํ่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ตามหลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 8.5 และร้อยละ 6.0 และร้อยละ 4.5 ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4)
อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
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30 มิถุนายน 2557

อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง

31 ธันวาคม 2556

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีมูลค่า 14,093.32 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับเงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับความเสี่ ยงทั้งสิ้ นมีมูลค่า 9,102.29 ล้านบาท นั้น
แสดงให้เห็นว่าปริ มาณเงินกองทุนของธนาคารอยูใ่ นระดับสู งเกินกว่าระดับเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยกําหนด คิดเป็ นมูลค่า 4,991.03 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอสําหรับรองรั บความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ปรากฎตามแผนภาพ ดังนี้

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนตาม Pillar III – 30 มิถนุ ายน 2557

4

ความเพียงพอของเงินกองทุน
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เงินกองทุนทั้งสิ้ น
เงินกองทุนขั้นตํ่า
ตามเกณฑ์ธปท. Basel III

30 มิถุนายน
2557
1

31 ธันวาคม
2556
2

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 III
โดยข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารไม่มีขอ้ มูลตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ และ
ธนาคารเริ่ มเปิ ดเผยมูลค่าเงิ นกองทุนในช่วงการทยอยนับเพิ่มเงิ นกองทุนหรื อหักเงิ นกองทุนสําหรั บรายการที่มีผลกระทบต่อ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เป็ นงวดแรก (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6)

*BCBS : Basel Committee on Banking Supervision
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1+1.2)

30 มิถุนายน 2557

31 ธันวาคม 2556

13,449,038.54

13,206,939.58

13,449,038.54

13,206,939.58

12,500,000.00

12,500,000.00

1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ

0.00

0.00

1.1.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)

0.00

0.00

206,000.00

196,200.00

0.00

0.00

814,303.82

629,063.63

41,504.08

(10,861.78)

41,504.08

(10,861.78)

0.00

0.00

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ (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)
1.1.1 ทุนชําระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน

1.1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.5 เงินสํารองที่ได้จดั สรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของ
ธนาคารพาณิ ชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศ
1.1.6 กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
ที่จดทะเบียนในประเทศ
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ (1.1.7.1+1.1.7.2)
1.1.7.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม
1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
1.1.8 รายการปรับต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน

0.00

0.00

(112,769.36)

(107,462.27)

(112,769.36)

(107,462.27)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื้อคืน

0.00

0.00

1.2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล

0.00

0.00

1.2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ดอ้ ยสิ ทธิทุกประเภท

0.00

0.00

1.2.4 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

0.00

1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (1.2.5.1+1.2.5.2)

0.00

0.00

1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน**

0.00

0.00

1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอ

0.00

0.00

644,286.44

714,588.16

2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้อคืน

0.00

0.00

2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผล

0.00

0.00

2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ

0.00

0.00

2.4 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

0.00

644,286.44

714,588.16

1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (1.1.9.1+1.1.9.2)
1.1.9.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นตราสารทางการเงินมีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็มจํานวน
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)

ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ให้หกั จนครบเต็มจํานวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

2.5 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
2.6 เงินสํารองส่วนเกิน

0.00

0.00

2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ***

0.00

0.00

14,093,324.98

13,921,527.74

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2)
* เช่น ผลขาดทุน(สุ ทธิ) ค่าความนิยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
*** เช่น เงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ตารางที่ 2 มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตอ้ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท

เงินกองทุนขั้นตํา่ สําหรับความเสี่ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ด้อยคุณภาพ

30 มิถุนายน 2557

31 ธันวาคม 2556

8,579,493.86

8,383,856.67

0.00

0.00

129,201.87

182,718.22

7,023,638.82

6,680,603.71

1.4 ลูกหนี้รายย่อย

219,488.64

240,073.27

1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

987,466.01

1,056,771.59

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

219,698.52

223,689.88

106,075.59
0.00

94,486.16
0.00

0.00

0.00

27,207.52

22,708.83

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

21,185.21

22,263.04

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

57,682.86

49,514.29

0.00

0.00

0.00

0.00

8,685,569.45

8,478,342.83

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงิน และบริ ษทั
ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนัก
ความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2.6 ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (สิ นทรัพย์อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสําหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตทั้งหมดทีค่ าํ นวณโดยวิธี SA
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ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตอ้ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยวิธี SA-OR
เงินกองทุนขั้นตํา่ สํ าหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
1. คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach

0

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
0

416,722.50
0

364,897.82
0

0

0

416,722.50

364,897.82

30 มิถุนายน 2557

2. คํานวณโดยวิธี Standardised Approach
3. คํานวณโดยวิธี Alternative Standardised Approach
4. คํานวณโดยวิธี Advanced Measurement Approaches
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสําหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร

ตารางที่ 4 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุน ชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
30 มิถุนายน 2557

31 ธันวาคม 2556

อัตราส่ วน
การดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุน
ขั้นตํา่ ตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

อัตราส่ วน
การดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์

อัตราส่ วนการดํารงเงินกองทุน
ขั้นตํา่ ตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง

13.16%

8.50%

13.38%

8.50%

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง*

12.56%

6.00%

12.69%

6.00%

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง*

12.56%

4.50%

12.69%

4.50%

อัตราส่ วน

*เปิ ดเผยเฉพาะกรณี ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
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ตารางที่ 5 ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติที่สาํ คัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายละเอียด

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่ นหรื อหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงิ นเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ/ 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 อมีการกําหนดระยะเวลาการชําระคืน
วันครบกําหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รับการอนุมตั ิจากผูก้ าํ กับดูแลหรื อไม่
วันที่มีสิทธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจํานวนเงินในการไถ่ถอน
วันที่มีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)

ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด
17
ผลตอบแทน/ เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
18
อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง
19
มี dividend stopper หรื อไม่
ธนาคารพาณิ ชย์มีอาํ นาจเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดได้เองทั้งหมด หรื อบางส่วน หรื อตามคําสัง่ ที่
20
ได้รับ
มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิ ชย์ไถ่ถอนก่อนกําหนดหรื อไม่ เช่น มีเงื่อนไขในการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น
21
ในลักษณะขั้นบันได (step up)
22
ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
23 สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
24
กรณี ที่สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเงื่อนไขในการแปลงสภาพที่ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั กําหนดไว้ (Conversion trigger)
25
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทั้งจํานวนหรื อบางส่วน
26
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
27
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป
28
กรณี สามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู ้ อกตราสารทางการเงินที่มีการแปลงสภาพไป
29 คุณสมบัติในการลดมูลค่า
30
กรณี มีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าที่ธนาคารพาณิ ชย์น้ นั กําหนดไว้
31
กรณี มีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทั้งจํานวนหรื อบางส่ วน
32
กรณี มีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
33
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
34 สถานะของลําดับการด้อยสิ ทธิ์ในกรณี ที่มีการชําระบัญชี (ให้ระบุประเภทของตราสารทางการเงินที่ดอ้ ยสิ ทธิกว่า)
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ไม่ มตี ราสารทางการเงิน
ทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนได้

9

ตารางที่ 6 การเปิ ดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุ ทธิคงเหลือของรายการทีจ่ ะต้ องมีการ
ทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูลค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวดเดือนมิถุนายน 2557

เงินกองทุนชั้นที่ 1 :
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
1.2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
1.3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของสุทธิ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
1.4 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินสุทธิ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 (CET1 + Additional tier 1)
เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) :
1.6 รายการที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น (เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2) ของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ
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13,561,807.90
0.00
(112,769.36)

(39.35)
0.00
(157,383.80)

0.00
0.00

0.00
0.00

13,449,038.54
644,286.44
0.00
644,286.44
14,093,324.98

0.00
0.00

