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ตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน เพื่อ
ส่ งเสริ มการใช้กลไกตลาดในการกํากับดูแล (Market Discipline) และเพื่อให้บุคคลภายนอกรวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถใช้เป็ น
ข้อ มู ล ในการประเมิ นความเสี่ ยงและเสถี ยรภาพทางการเงิ น ของธนาคารได้อ ย่างเพีย งพอและเหมาะสม และเป็ นกระบวนการ
เสริ มสร้างระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ดีของสถาบันการเงินอีกทางหนึ่งด้วย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของ
ธนาคาร โดยได้จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยรายงานผ่านทางเวปไซด์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบดุลย่อและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับงวดประจําปี บัญชี ตั้งแต่งวดเดือนมิถุนายน 2552 สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณรายครึ่ งปี และงวด
เดือนธันวาคม 2552 สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ เป็ น
ต้นมาจนถึงงวดเดือนธันวาคม 2555 ภายใต้การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Basel II
สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารสําหรับข้อมูลงวดเดือนมิถุนายน 2556 นั้น ธนาคารได้มีการ
ดํารงเงินกองทุนและเปิ ดเผยรายงานการดํารงเงินกองทุนโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS ตามข้อกําหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่ งประกาศและมีผลบังคับใช้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ในระดับ Solo
Consolidation และระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Full Consolidation ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามลําดับ
โดยใช้ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล ได้แก่ เวปไซด์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ท้ายงบดุลย่อและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดประจําปี บัญชี คงเดิม
สําหรับวิธีการคํานวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงและการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า เป็ นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยและ
หลักเกณฑ์ Basel III ได้แก่ การใช้วิธีมาตรฐาน (Standardised Approach) สําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และการใช้วิธี
Basic Indicator Approach (BIA) สําหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) สําหรับความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk)
นั้น ปัจจุบนั ธนาคารยังไม่ได้กาํ หนดวิธีการคํานวณ เนื่องจากธนาคารยังไม่มีธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book)
โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงเงินกองทุนเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับการบริ หารความเสี่ ยงและการรักษาเสถียรภาพการดําเนิ นธุ รกิจของสถาบัน
การเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการให้เงินกองทุนมีคุณภาพที่ดี
ในปริ มาณที่เพียงพอ สําหรับรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
Basel III ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่ งมีการปรับปรุ งองค์ประกอบของเงินกองทุน และอัตราส่ วนเงินกองทุนที่กาํ หนดให้ธนาคาร
ต้องดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ Basel II ได้แก่ เงินกองทุนประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
(Common Equity Tier 1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) และการ
กําหนดอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 4.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 6.0 และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 8.5
จากข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนตามหลักการ Basel III ทั้งสิ้ นมูลค่า 13,833.76 ล้านบาท
ประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) มูลค่า 13,223.14 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 610.62 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 95.59 และ 4.41 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ น ตามลําดับ ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 (Additional tier 1) (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1.1)
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โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
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มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ เพือ่ รองรับความเสี่ ยง
ธนาคารได้ดาํ รงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับความเสี่ ยงทั้งสิ้ นมูลค่า 7,816.70 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงิ นกองทุนขั้นตํ่าเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านเครดิตมูลค่า 7,469.71 ล้านบาท และเงินกองทุนขั้นตํ่าเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
มูลค่า 346.99 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 95.56 และ 4.44 ของมูลค่าเงิ นกองทุ นขั้นตํ่าทั้งสิ้ น ตามลําดับ ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํ่าสําหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่องจากธนาคารไม่มีธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book)
สั ดส่ วนมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสํ าหรับความเสี่ ยงของธนาคาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

7,469.71 ล้านบาท
( 95.56%)
เงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งสิน้
7,028.56 ล้านบาท (100%)

เงินกองทุนขั้นตํ่าทั้งสิน้
7,816.70 ล้านบาท (100%)

30 มิถนุ ายน 2556 : Basel III

6,728.37 ล้านบาท
( 95.73%)

346.99 ล้านบาท
(4.44%)

30 ธันวาคม 2555 : Basel II

300.19 ล้านบาท
(4.27%)
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเพียงพอของเงิ นกองทุนที่ ธนาคาร ต้องดํารงตามหลักเกณฑ์ Basel III นั้น สามารถพิจารณาได้จากอัตราส่ วน
เงินกองทุนทั้งสิ้ นตามกฏหมายต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
อยูท่ ี่ร้อยละ 15.04 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 14.38 และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยงอยูท่ ี่ร้อยละ 14.38 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงกว่าอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นตํ่าตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กําหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 8.5 และ 6.0 และ 4.5 ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4)
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลค่า 13,833.76 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับเงินกองทุนที่ตอ้ งดํารงขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับความเสี่ ยงทั้งสิ้ นมีมูลค่า 7,816.70 ล้านบาท นั้น
แสดงให้เห็นว่าปริ มาณเงินกองทุนของธนาคารอยูใ่ นระดับสู งเกินกว่าระดับเงินกองทุนขั้นตํ่าตามหลักเกณฑ์ Basel II ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด คิดเป็ นมูลค่า 6,017.06 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอสําหรับรองรับความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต ปรากฎตามแผนภาพ ดังนี้
ความเพียงพอของเงินกองทุน
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การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS*
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนของธนาคารตามหลักเกณฑ์ Composition of capital
disclosure requirement : June 2012 ของ BCBS ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่สาํ คัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน และมูลค่า
เงินกองทุนของเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III
โดยข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารไม่มีขอ้ มูลตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ และธนาคาร
ไม่มีรายการที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ และรายการหัก
จากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยธนาคารจะเริ่ มทยอยนับเพิ่มเงินกองทุนหรื อหักเงินกองทุนสําหรับรายการที่มี
ผลกระทบต่อเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป

*BCBS : Basel Committee on Banking Supervision
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ตารางที่ 1 เงินกองทุนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคาร ตามหลักการ Basel III ข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
หน่ วย : พันบาท

Basel III
30 มิถุนายน 2556

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1+1.2)

13,223,144.50

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET 1) (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 (หุ น้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน

13,223,144.50
12,500,000.00

1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ

0.00

1.1.3 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ น้ สามัญ (สุทธิ)

0.00

1.1.4 ทุนสํารองตามกฎหมาย

161,700.00

1.1.5 เงินสํารองที่ได้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ เมื่อสิ้ นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อตามข้อบังคับของธนาคาร
1.1.6 กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อตามข้อบังคับของธนาคาร
1.1.7 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ (1.1.7.1+1.1.7.2)

0.00
543,857.00
77,415.31

1.1.7.1 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสะสม

77,415.31

1.1.7.2 รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ

0.00

1.1.8 รายการปรับปรุ งต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินกองทุน
1.1.9 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (1.1.9.1+1.1.9.2)
1.1.9.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ*
1.1.9.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินในส่ วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตรา
ทางการเงินมีจาํ 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)

0.00
-59,827.81
-59,827.81
0.00
0.00

1.2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ น้ บุริมสิ ทธิ ชนิ ดไม่สะสมเงินปั นผล หลังหักหุ น้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผลซื้ อคืน

0.00

1.2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ชนิ ดไม่สะสมเงินปั นผล

0.00

1.2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้ สามัญ และเจ้าหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ ทุกประเภท

0.00

ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
1.2.4 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม 1.2.1 ถึง 1.2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

1.2.5 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (1.2.5.1+1.2.5.2)

0.00

**

1.2.5.1 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
1.2.5.2 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนที่เหลือ ในกรณี ที่เงินกองทุนชั้นที่ 2 มีจาํ นวนไม่เพียงพอให้หกั จนครบเต็ม
จํานวน
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

0.00
610,622.62

2.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ น้ บุริมสิ ทธิ ชนิ ดสะสมเงินปั นผล หลังหักหุ น้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปั นผลซื้ อคืน

0.00

2.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ชนิ ดสะสมเงินปั นผล

0.00

2.3 เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่มีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ

0.00

2.4 ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า)มูลค่าตราสารตาม 2.1 ถึง 2.3 ที่ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศได้รับ

0.00

2.5 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
2.6 เงินสํารองส่วนเกิน
2.7 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2

610,622.62
0.00

***

3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย ( 1+2)
*

0.00

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

0.00
13,833,767.12
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ตารางที่ 1.2 องค์ประกอบเงินกองทุนของธนาคาร ตามหลักการ Basel II ข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่ วย : พันบาท

รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9-1.10)
1.1 ทุนชําระแล้ว

Basel II
31 ธันวาคม 2555
12,862,606.42
12,500,000.00

1.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้

0.00

1.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ (สุทธิ)

0.00

1.4 เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล

0.00

1.5 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.6 เงินสํารองที่จดั สรรจากกําไรสุทธิ
1.7 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร

127,000.00
0.00
291,820.45

1.8 Hybrid Tier 1 ส่วนที่ ธปท. อนุญาตให้นบั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ได้

0.00

1.9 อื่นๆ

0.00

1.10 รายการหัก (1.10.1 + 1.10.2 + 1.10.3)

56,214.03

1.10.1 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*

56,214.03

1.10.2 ส่วนที่ให้หกั ออกจากเงินทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50

0.00

1.10.3 ส่วนที่ให้หกั ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 2

0.00

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 (2.1 - 2.2)
2.1 เงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนรายการหัก
2.2 ส่วนที่ให้หกั ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละร้อยละ 50
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (3.1 - 3.2)
3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นก่อนรายการหัก (1 + 2)
3.2 รายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้น
* เช่น ขาดทุน(สุทธิ ) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ สิ นทรัพย์ประเภทภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

509,836.55
509,836.55
0.00
13,372,442.97
13,372,442.97
0.00
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ตารางที่ 2 มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตอ้ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต แยกตามประเภทสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
Basel III
30 มิถุนายน 2556

เงินกองทุนขั้นตํา่ สํ าหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA
1. ลูกหนีท้ ไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ

Basel II
31 ธันวาคม 2555

7,392,835.23

6,651,517.85

1.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

0.00

0.00

1.2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์

189,590.04

173,106.69

5,678,767.24

5,021,313.91

273,166.90

263,881.59

1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รายย่อย
1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

1,050,575.73

974,397.38

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

200,735.32

218,818.28

2. ลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

76,870.79

76,852.05

2.1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง และธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบาล

0.00

0.00

2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้สถาบันการเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ใช้น้ าํ หนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์

0.00

0.00

2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ าํ หนักความ
เสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

16,933.06

31,083.05

2.4 ลูกหนี้รายย่อย

15,440.90

12,178.03

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

44,496.83

33,590.97

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสําหรับความเสี่ยงด้ านเครดิตทั้งหมดทีค่ าํ นวณโดยวิธี SA

0.00

0.00

7,469,706.02

6,728,369.90

ตารางที่ 3 มูลค่าเงินกองทุนขั้นตํ่าที่ตอ้ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยวิธี BIA
หน่ วย : พันบาท

Basel III
30 มิถุนายน 2556

เงินกองทุนขั้นตํา่ สํ าหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
1. คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach

Basel II
31 ธันวาคม 2555

346,992.97

300,191.13

2. คํานวณโดยวิธี Standardized Approach

0.00

0.00

3. คํานวณโดยวิธี Alternative Standardised Approach

0.00

0.00

4. คํานวณโดยวิธี Advanced Measurement Approaches
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตํา่ ทีต่ ้ องดํารงสําหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร

0.00

0.00

346,992.97

300,191.13

ตารางที่ 4 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
Basel III
30 มิถุนายน 2556
อัตราส่ วน

Basel II
31 ธันวาคม 2555

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนของธนาคาร

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํา่ ตามเกณฑ์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนของธนาคาร

อัตราส่ วนการดํารง
เงินกองทุนขั้นตํา่ ตามเกณฑ์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

1.เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

15.04%

8.50%

16.17%

8.50%

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เสี่ ยง*

14.38%

6.00%

15.56%

4.25%

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เสี่ ยง*

14.38%

4.50%

-

-

*เปิ ดเผยเฉพาะกรณี ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

