สารบัญ
หน้ า
1. บทนำ

1

2. ขอบเขตกำรเปิ ดเผยข้อมูล

1

3. โครงสร้ำงเงินกองทุนของธนำคำร

1

4. เงินกองทุนขั้นต่ำเพื่อรองรับควำมเสี่ ยง และควำมเพียงพอของเงินกองทุน

2

5. กำรเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS

3

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Pillar III – 30 มิถนุ ายน 2560

1

1. บทนำ
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุ รกิ จธนำคำรพำณิ ชย์มำตั้งแต่ปี 2548 โดยเปิ ดตัวจำกกำรเป็ นธนำคำร
พำณิ ช ย์เพื่อรำยย่อ ยและมี 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
ข้อมูลในกำรประเมินควำมเสี่ ยงและเสถียรภำพทำงกำรเงินของธนำคำรได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม และเป็ นกระบวนกำรเสริ มสร้ำง
ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดีของสถำบันกำรเงินอีกทำงหนึ่งด้วย
2. ขอบเขตกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ธนำคำรจึ งตระหนักถึ ง ควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกำรดำรงเงิ นกองทุ น โดยข้อมูลเชิ งปริ มำณเกี่ ยวกับ
โครงสร้ำงและควำมเพียงพอของเงินกองทุนจะเปิ ดเผยเป็ นรำยครึ่ งปี สำหรับกำรเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภำพ ธนำคำรจะจัดให้มีกำร
ทบทวนเป็ นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้ ธนำคำรมีแนวทำงกำร
เปิ ดเผยรำยงำนผ่ำนทำงเวปไซด์ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ท้ำยงบดุ ลย่อและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นสำหรับงวด
ประจำปี บัญชี ซึ่งกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวเป็ นไปตำมแนวทำงกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำรงเงินกองทุน ตำมข้อกำหนดของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมในระดับธนำคำร Solo Basic และระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน Full Consolidation
สำหรับวิธีกำรคำนวณสิ นทรัพย์เสี่ ยงและกำรดำรงเงิ นกองทุนขั้นต่ ำเป็ นไปตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่ งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ Basel II และBasel III ได้แก่ กำรใช้วิธีมำตรฐำน (Standardised Approach) สำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Credit
Risk) และกำรใช้วิธีมำตรฐำน (Standardised Approach (SA-OR)) สำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิบตั ิกำร (Operational Risk) สำหรับ
ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (Market Risk) นั้น ปั จจุบนั ธนำคำรยังไม่ได้กำหนดวิธีกำรคำนวณ เนื่ องจำกธนำคำรยังไม่มีธุรกรรมในบัญชี
เพื่อกำรค้ำ (Trading Book)
3. โครงสร้ ำงเงินกองทุนของธนำคำร
กำรดำรงเงินกองทุนเป็ นเครื่ องมือสำคัญสำหรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรรักษำเสถียรภำพกำรดำเนิ นธุรกิจของสถำบัน
กำรเงิน ธนำคำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรให้เงินกองทุนมีคุณภำพที่ดีในปริ มำณที่เพียงพอ สำหรับ รองรับ
ควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต
ในปี 2559 ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดให้ธนำคำรพำณิ ชย์ดำรงเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม (Capital Buffer) เพื่อรองรับผล
ขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกำหนดให้ธนำคำรพำณิ ชย์ดำรงอัตรำส่ วนเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของ
เจ้ำของ (CET1) เพิ่มเติมจำกกำรดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำอีกเกินกว่ำร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้น โดยให้ทยอยดำรง
อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีกปี ละร้อยละ 0.625 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ไปจนครบร้อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่ง
ธนำคำรพำณิ ชย์ตอ้ งดำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสรุ ปได้ตำมตำรำง ดังนี้
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หน่วย : ร้ อยละ

อั ตราส่ วนเงินกองทุ น

1 ม.ค. 2559

1 ม.ค. 2560

1 ม.ค. 2561

1 ม.ค. 2562

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio)

5.125

5.75

6.375

7

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)

6.625

7.25

7.875

9

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)

9.125

9.75

10.375

11

จำกข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ธนำคำรมีองค์ประกอบเงินกองทุนตำมหลักกำร Basel III ทั้งสิ้ นมูลค่ำ
22,903 ล้ำนบำท ประกอบด้วย เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของ (Common Equity Tier 1: CET 1) มูลค่ำ 17,111 ล้ำนบำท
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) มูลค่ำ 5,792 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 74.71 และร้อยละ 25.29 ของเงินกองทุนทั้งสิ้ น ตำมลำดับ
โดยเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนำคำรที่เพิ่มขึ้นมำจำกกำรออกตรำสำรหนี้ ดอ้ ยสิ ทธิ อำยุ 10 ปี จำนวน 4,000 ล้ำนบำท ในเดือน
พฤษภำคม 2558 ทำให้ธนำคำรมีเงินกองทุนรองรับควำมเสี่ ยงและกำรขยำยตัวของกำรดำเนิ นธุรกิจในอนำคตได้เพิ่มมำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ธนำคำรไม่มีตรำสำรทำงกำรเงินที่สำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1) ปรำกฎรำยละเอียดดังแสดง
ตำม แผนภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1
แผนภาพที่ 1 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
Tier 2
5,702 ล้านบาท
(25.62%)

Tier 2
5,792 ล้านบาท
(25.29%)
22,259 ล้ านบาท
(100%)

CET 1
16,557 ล้านบาท
(74.38%)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

22,903 ล้ านบาท
(100%)

CET 1
17,111 ล้านบาท
(74.71%)

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

4. เงินกองทุนขั้นตา่ เพือ่ รองรับความเสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุน
ธนำคำรได้ดำรงเงิ นกองทุ นตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับควำมเสี่ ยงแต่ละด้ำนทั้งสิ้ นมูลค่ำ 14,151 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย เงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตมูลค่ำ 13,356 ล้ำนบำท และเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ ยงด้ำน
ปฏิบตั ิกำรมูลค่ำ 795 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 94.38 และร้อยละ 5.62 ของเงินกองทุนขั้นต่ำทั้งสิ้น ตำมลำดับ
ทั้งนี้ ธนำคำรมี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นตำมกฎหมำย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มี มูลค่ำ 22,903 ล้ำนบำท เปรี ยบเที ยบกับ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III เพื่อรองรับควำมเสี่ ยงทั้งสิ้นมีมูลค่ำ 14,151 ล้ำนบำท แสดงให้เห็นว่ำปริ มำณ
เงินกองทุนของธนำคำรอยูใ่ นระดับสูงเกินกว่ำระดับเงินกองทุนขั้นต่ำตำมหลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด
คิดเป็ นมูลค่ำ 8,752 ล้ำนบำท ซึ่ งเพียงพอสำหรับรองรับควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนิ นธุรกิจภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤตรวมถึง
รองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจและเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้คำดหมำยไว้ในอนำคต
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ทั้งนี้ ธนำคำรไม่ตอ้ งดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดเนื่ องจำกธนำคำรไม่มีธุรกรรมในบัญชี เพื่อกำรค้ำ
(Trading Book) ปรำกฎรำยละเอียดดังแสดงตำม ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 ธนาคารมี อ ัต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ง สิ้ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์เ สี่ ย งอยู่ที่ ร้ อ ยละ 13.76 อัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET 1)
ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง อยูท่ ี่ร้อยละ 10.28 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด
ตามหลักเกณฑ์ Basel III คือร้อยละ 9.75 ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 5.75 ตามลาดับ ปรำกฎรำยละเอียดดังแสดงตำม แผนภาพที่ 2
และ ตารางที่ 4
แผนภาพที่ 2 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง และความเพียงพอของเงินกองทุน

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ BCBS*
ธนำคำรแห่ งประเทศไทยได้กำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเงินกองทุนของธนำคำรตำมหลักเกณฑ์ Composition of capital
disclosure requirement: June 2012 ของ BCBS ได้แก่ ข้อมูลคุณสมบัติที่สำคัญของตรำสำรทำงกำรเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน และ
มูลค่ำเงินกองทุนในช่วงกำรทยอยนับเข้ำหรื อทยอยหักตำมหลักเกณฑ์ Basel IIIโดยข้อมูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ปรำกฎ
รำยละเอียดดังแสดงตำม 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 2560

31 ธันวาคม 2559

17,110.62
17,110.62
14,000.00
0.00
0.00
499.70
0.00

16,557.45
16,557.45
14,000.00
0.00
0.00
473.00
0.00

3,107.13

2,490.65

(78.19)
(78.19)
0.00
0.00
(418.01)
(418.01)
0.00

(34.60)
(34.60)
0.00
0.00
(371.59)
(371.59)
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

5,792.62
0.00
0.00
4,000.00
0.00
1,792.62
0.00
0.00
22,903.24

5,701.82
0.00
0.00
4,000.00
0.00
1,701.82
0.00
0.00
22,259.27

5

ตำรำงที่ 2 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นตำ่ ทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตแยกตำมประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพย์ โดยวิธี SA

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

13,082.16

12,806.36

213.28

215.83

123.89

126.44

11,229.22

11,001.89

ควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้รำยย่อย

157.80

169.56

1.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย

865.10

882.40

1.6 สิ นทรัพย์อื่น

492.86

410.24

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ

273.99

248.25

0.00

0.00

0.00

0.00

203.16

194.29

2.4 ลูกหนี้รำยย่อย

31.91

20.91

2.5 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย

38.92

33.04

0.00

0.00

0.00

0.00

13,356.15

13,054.60

1. ลูกหนี้ทไี่ ม่ ด้อยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ภำครัฐบำล
1.2 ลูกหนี้สถำบันกำรเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนัก
ควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนัก

2.1 ลูกหนี้ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง และธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้รัฐบำล
2.2 ลูกหนี้ PSEs ที่จดั เป็ นลูกหนี้สถำบันกำรเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้สถำบันกำรเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่จดั เป็ นสถำบันกำรเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถำบันกำรเงิน และลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
2.3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่ใช้น้ ำหนัก
ควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

2.6 ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภำพ (สิ นทรัพย์อื่น)
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นตา่ ที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้งหมดที่คานวณโดยวิธี SA
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ตำรำงที่ 3 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นตำ่ ทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบัตกิ ำรโดยวิธี SA-OR
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการ

30 มิถุนายน 2560

31 ธันวาคม 2559

คำนวณโดยวิธี Standardised Approach

795.38

749.44

รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ต้องดารงสาหรับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ

795.38

749.44

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 2560

31 ธันวาคม 2559

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%

13.76%

1.25%

9.75%

13.71%

0.625%

9.125%

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

6.00%

10.28%

1.25%

7.25%

10.20%

0.625%

6.625%

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

4.50%

10.28%

1.25%

5.75%

10.20%

0.625%

5.125%
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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

16
17
18
19

ผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
รุ่ นหรื อหมายเลขของผูอ้ อกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย
ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ/
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน/ เงินกองทุนชั้นที่ 2)
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III หรื อไม่
กรณีทมี่ ีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III ให้ระบุคณ
ุ สมบัติ
ต้องทยอยลดนับหรื อนับได้เ ต็มจานวน
จัดอยู่ในระดับธนาคารพาณิชย์/ ระดับกลุม่ / ระดับกลุม่ และระดับธนาคาร
จานวนทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของทางการ
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par value) (หน่วย : บาท)
การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
วันทีอ่ อกตราสารทางการเงิน (Original date)
ตราสารทางการเงินทีไ่ ม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืนหรื อมีการ
กาหนดระยะเวลาการชาระคืน
วันครบกาหนด (Original maturity date)
ผูอ้ อกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตราสารทางการเงินก่อนได้รบั การ
อนุมตั จิ ากผูก้ ากับดูแลหรื อไม่
วันทีม่ ีสิทธิไถ่ถอน วันทีม่ ีภาระผูกพันในการไถ่ถอนและจานวนเงินในการ
ไถ่ถอน

วันทีม่ ีสิทธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ามี)
ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนอื่นใด
ผลตอบแทน/ เงินปันผลแบบคงทีห่ รื อลอยตัว
อัตราผลตอบแทนและดัชนี อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
มี dividend stopper หรื อไม่

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LHBANK255A

เงินกองทุนชั้นที่ 1

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ครบถ้วน
นับได้เ ต็มจานวน
ระดับธนาคารพาณิชย์
14,000.00

ครบถ้วน
ทยอยลดนับในช่วง 5 ปี สุดท้ายก่อนครบกาหนดตามวิธีเ ส้นตรง
ระดับธนาคารพาณิชย์
4,000.00

10 บาท
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
Multiple
ไม่มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

1,000 (หนึ่ งพัน) บาท / หน่วย
หนี้ สินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
21 พฤษภาคม 2558
มีการกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ไม่มีวนั ครบกาหนด
ไม่ได้

21 พฤษภาคม 2568
การไถ่ถอนก่อนกาหนดต้องได้รบั อนุญาตจาก ธปท. ก่อน

-

-

ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนอาจใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนทั้งจานวนก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้ หากกรณีเ ป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ไม่วา่ กรณีใด
กรณีหนึ่ ง โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื ตราสารเงินกองทุน ทั้งนี้ การไถ่ถอนตรา
สารเงินกองทุนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนดังกล่าวจะกระทาได้ตอ่ เมื่อ
ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(1) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณ วันกาหนดชาระ
ดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น หรื อ
(2) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ภาษีในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้
ออกตราสารเงินกองทุนเปลี่ยนแปลงไป หรื อ
(3) ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การกากับดูแลด้านเงินกองทุนในวันใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุนอันส่งผลให้ตรา
สารเงินกองทุนทีเ่ คยนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยู่เ ดิมมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องอีกต่อไป หรื อ
(4) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติมในภายหลังจากวัน
ออกตราสารเงินกองทุน ให้ผอู้ อกตราสารเงินกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนได้
ทั้งนี้ จะไถ่ถอนได้ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้พร้อมด้วยดอกเบี้ยทีค่ านวณจนถึงวันไถ่ถอน

-

ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วนั ออกตราสารเงินกองทุน หรื อ ณ วันกาหนดชาระดอกเบี้ย
ใด ๆ ภายหลังจากนั้น

ธนาคารเป็ นผูก้ าหนดจานวนเงินปันผล
ตามการประกาศจ่ายเงินปันผล
ไม่มี
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อัตราดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 5.125 ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี

8

หัวข้ อ
20

ธนาคารพาณิชย์มีอานาจเต็มทีใ่ นการยกเลิกการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนอื่น
ใดได้เ องทั้งหมด หรื อบางส่วน หรื อตามคาสัง่ ทีไ่ ด้รบั

21

มีเ งื่อนไขทีเ่ ป็ นแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนก่อนกาหนดหรื อไม่ เช่น
มีเ งื่อนไขในการกาหนดอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้ นในลักษณะขั้นบันได (step up)

22
23

ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลงสภาพได้
กรณีทสี่ ามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุเ งื่อนไขในการแปลงสภาพทีธ่ นาคาร
พาณิชย์น้ นั กาหนดไว้ (Conversion trigger)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ เป็ นการแปลงสภาพทั้งจานวนหรื อบางส่วน
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุอตั ราการแปลงสภาพ (Conversion rate)
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุประเภทตราสารทางการเงินทีม่ ีการแปลง
สภาพไป
กรณีสามารถแปลงสภาพได้ ให้ระบุผอู้ อกตราสารทางการเงินทีม่ ีการแปลงสภาพ
ไป
คุณสมบัตใิ นการลดมูลค่า
กรณีมีการลดมูลค่า ให้ระบุการลดมูลค่าทีธ่ นาคารพาณิชย์น้ นั กาหนดไว้

24
25
26
27
28
29
30

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ

มีอานาจเต็มที่

ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกตรา
สารเงินกองทุน ซึ่งกาหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ทที่ าให้ผอู้ อกตราสารมี
ผลการดาเนิ นงานทีไ่ ม่สามารถดาเนิ นกิจการต่อไปได้และทางการได้
ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู้ อกตราสารแล้วผูอ้ อกตราสาร
สามารถดาเนิ นการต่าง ๆ ตามระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง การ
ลดจานวนเงินต้นทีต่ อ้ งชาระตามตราสารในจานวนเท่ากับจานวนทีต่ อ้ ง
มีการตัดหนี้ สูญ (ทั้งจานวนหรื อบางส่วน) และยกเลิกดอกเบี้ยตามตรา
สารทีเ่ กิดขึ้ นแล้วแต่ยงั ไม่มีการชาระเงิน ดังนั้น ผูถ้ อื ตราสารจึงอาจจะ
ได้รบั ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารในจานวนที่
น้อยกว่าจานวนเงินต้นและดอกเบี้ยเดิมตามตราสาร หรื ออาจไม่ได้รบั
ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระตามตราสารเลย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่มีการลดมูลค่า

มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
เหตุการณ์ทที่ าให้ผอู้ อกตราสารเงินกองทุนมีผลการดาเนิ นงานทีไ่ ม่
สามารถดาเนิ นกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผอู้ อกตราสารเงินกองทุน” หมายถึง การทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานของทางราชการทีม่ ีอานาจอื่นใด
("หน่วยงานทีม่ ีอานาจ") ตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผอู้ อก
ตราสารเงินกองทุน เช่น การให้เ งินเพิ่มทุนแก่ผอู้ อกตราสารเงินกองทุน
ซึ่งหากไม่มีความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะทาให้ผอู้ อกตราสาร
เงินกองทุนไม่สามารถดาเนิ นกิจการต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง (หรื อเหตุการณ์ทมี่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน)
ดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนมีสินทรัพย์ไม่เ พียงพอจ่ายคืนผูฝ้ ากเงิน
และเจ้าหนี้ หรื อ
(2) เงินกองทุนของผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนลดลงถึงระดับทีจ่ ะกระทบ
ต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ หรื อ
(3) ผูอ้ อกตราสารเงินกองทุนไม่สามารถเพิ่มทุนได้ดว้ ยตัวเอง เช่น ไม่
สามารถหาผูล้ งทุนมาฟื้ นฟูกจิ การได้ เป็ นต้น

-

31
32
33
34

กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทั้งจานวนหรื อบางส่วน
กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อชัว่ คราว
หากเป็ นการลดมูลค่าชัว่ คราว ให้อธิบายกระบวนการในการลดดังกล่าว
สถานะของลาดับการด้อยสิทธิ์ในกรณีทมี่ ีการชาระบัญชี (ให้ระบุประเภทของ
ตราสารทางการเงินทีด่ อ้ ยสิทธิกว่า)

อาจลดมูลค่าทั้งจานวนหรื อบางส่วน
ลดมูลค่าถาวร
ผูถ้ อื หุ้นสามัญจะได้รบั ชาระเงินเป็ นลาดับสุดท้ายในกรณีที่
ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 / หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้นสามัญ
ธนาคารเลิกกิจการ
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9

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 2560

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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17,528.63
0.00
(418.01)
17,110.62

(22.82)
0.00
(32.52)

0.00
0.00

0.00
0.00

17,110.62
5,792.62
0.00
5,792.62
22,903.24

0.00
0.00

