การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย วกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ณ สิ&นมิถุนายน 2553
สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
กลุ่มที 1 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
1. โครงสร้ างเงินกองทุน
เงินกองทุนรวมทังสิน ณ สิน มิ.ย. 53 เป็ นเงิน 15,675.95 ล้านบาท เพิ'มขึน 2.3% จาก 15,321.54 ล้านบาท ณ สิน ธ.ค.
52 โดยจัดเป็ นเงินกองทุนชันที' 1 เป็ นเงิน 14,621.93 ล้านบาท (92.0% ของเงินกองทุนรวมทังสิน) และเงินกองทุนชันที' 2 เป็ นเงิน
1,053.99 ล้านบาท (8.0% ของเงินกองทุนรวมทังสิน) โดย ธสน. ไม่มีเงินกองทุนประเภท Hybrid Tier ที' ธปท. อนุญาตให้ธนาคาร
พาณิ ชย์นบั เป็ นเงินกองทุนชันที' 1 (ตารางที' 1)
2. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธสน. มีการดําเนินการเพือเตรี ยมความพร้อมสําหรับการดํารงเงินกองทุนขันตํา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีมีการใช้
ดําเนินการในภาคธุรกิจการธนาคารทังในประเทศและระดับสากล ได้แก่ แนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เกียวกับ
การดํารงเงิ นกองทุนขันตําของสถาบันการเงิ นในประเทศไทย ซึ งได้ปรับใช้มาจาก International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standard (Basel II) ของ The Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International
Settlements โดยธนาคารได้พิจารณาตามความเหมาะสมและพอเพียงกับขนาดธุรกิจและขนาดองค์กรทีมีขนาดเล็กและลักษณะ
การดําเนินธุรกิจไม่ซบั ซ้อนมากนัก
ปั จจัยในการพิจารณาเกียวกับแนวทางดํารงเงินกองทุนขันตําของ ธสน.ได้แก่
• ความพร้ อมของระบบการบริ หารความเสี ยงของธนาคารทังด้านระบบการทํางาน การควบคุ ม และบุ คลากร ที จะ
สามารถวัดค่าความเสี ยงได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ เพือนํามาใช้ในการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงต่อไป
• ความพร้อมของระบบข้อมูลซึงต้องมีจาํ นวนข้อมูลทีเพียงพอ ทังด้านจํานวนรายการของแต่ละประเภทข้อมูล โดย
ขึนอยู่กบั ขนาดธุรกิจของธนาคาร และด้านระยะเวลาการเก็บข้อมูล ซึ งต้องมีการเก็บข้อมูลแต่ละประเภทสะสมมา
เป็ นระยะเวลาทีนานพอทีจะสามารถนํามาวิเคราะห์ได้
• ต้นทุ นทางการเงิ นและภาระที จะเกิ ดขึนกับ ธสน. ในแต่ละทางเลื อก โดยพิจารณาว่ามีความคุ ม้ ค่ากับประโยชน์
ทีได้ในการดํารงเงินกองทุนขันตําตามการคํานวณสิ นทรัพย์เสี ยงในแต่ละทางเลือกดังกล่าวเพียงใด
ธนาคารมีความพร้อมสําหรับการคํานวณเงินกองทุนเพือรองรับสิ นทรัพย์เสี ยง 3 ด้าน ตามทีกาํ หนดใน Pillar I เรื อง
การดํารงเงินกองทุนขันตํา (Minimum Capital Requirement) ของ Basel II คือ สิ นทรัพย์เสี ยงด้านเครดิต สิ นทรัพย์เสี ยงด้านตลาด
และสิ นทรัพย์เสี ยงด้านปฏิบตั ิการ ซึ งในเบืองต้นธนาคารเลือกใช้วิธีทีพืนฐานทีสุดตามที Basel II ได้ให้เป็ นทางเลือกไว้สาํ หรับ
การคํานวณเงินกองทุนขันตําเพือรองรับสิ นทรัพย์เสี ยงด้านต่าง ๆ ดังนี
การคํานวณ
สินทรัพย์ เสียง
ด้านเครดิต

วิธีทใี ช้
เลือกใช้วธิ ี Standardized Approach โดยถ่วงนําหนักความเสี ยงแต่ละประเภทสิ นทรัพย์ตามผลการ
จัดอันดับเครดิ ตจากองค์กรจัดอันดับความเสี ยง (External Credit Assessment Institutions :
ECAIs) ซึงมีน าํ หนักความเสี ยง 0 - 150%
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การคํานวณ
สินทรัพย์ เสียง
ด้านตลาด

ด้านปฏิบตั ิการ

วิธีทใี ช้
เลือกใช้วธิ ี Standardized Measurement Method เมือปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้าของ ธสน.
ถึงระดับทีมีนยั สําคัญ (Threshold) ตามที ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดหรื อเมือ ธปท.
สัง การให้ ธสน. ต้องดํารงเงินกองทุนเพือรองรับความเสี ยงด้านตลาด
เลือกใช้วธิ ี Basic Indicator Approach ซึงกําหนดให้ธนาคารต้องดํารงเงินกองทุนเท่ากับ 15% ของ
ค่าเฉลียของรายได้รวมต่อปี ของปี ทีรายได้รวม > 0 ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง

การเตรียมความพร้ อมในการปฏิบัติติตาม Pillar II (อยู่ระหว่ างดําเนินการคาดว่ าจะแล้ วเสร็จปี 2553)
ธนาคารได้เ ตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บัติตามแนวทางที กาํ หนดใน Pillar II เรื อง การกํากับดู แลโดยทางการ
(Supervisory Review Process) ซึ งกําหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ควรมีเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี ยงสู งกว่าเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์
เสี ยงขันตําตาม Pillar I เพือรองรับความเสี ยงทีไม่ครอบคลุมอยูใ่ น Pillar I เช่น ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยในบัญชี เพือการ
ธนาคาร และความเสี ยงในการกระจุกตัวของลูกหนี เป็ นต้น รวมทังการจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี ยงทีดี และกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนโดยคํานึงถึงความเสี ยงทุกด้านของตนเองและมีการทดสอบภาวะวิกฤตทีเหมาะสม
ความพร้ อมในการปฏิบัติติตาม Pillar III
ในส่ วนของ Pillar III เรื อง การใช้กลไกตลาดในการกํากับดูแล (Market Discipline) นัน ธนาคารยึดหลักการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ตามประกาศ ธปท. ที สนส. 25/2552 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการ
ดํารงเงิ นกองทุนสําหรั บธนาคารพาณิ ชย์ เมื อวันที 14 ธันวาคม 2552 โดยธนาคารมี นโยบายเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดํารง
เงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ในภาพรวม ทังการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน ระดับความเสี ยง และระบบการบริ หาร
ความเสี ยง เพือให้บุคคลภายนอกหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องในตลาด เช่น ผูล้ งทุนและคู่คา้ เป็ นต้น สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี ยงของธนาคารได้
3. ความเสียงด้ านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือ การค้ า
ธนาคารยังมิได้คาํ นวณความเสี ยงด้านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้า เนืองจากปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ
การค้าของธนาคารยังไม่ถึงระดับทีมีนยั สําคัญที ธปท. กําหนดให้ตอ้ งคํานวณความเสี ยงด้านตลาด
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กลุ่มที 2 ข้ อมูลเชิงปริมาณ
ตารางที 1 องค์ ประกอบของเงินกองทุนของ ธสน. ณ วันที 30 มิถุนายน 2553
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนของ ธสน.ประกอบด้วย
30 มิ.ย. 2553
31 ธ.ค.2552
1. เงินกองทุนชั1นที 1
1.1 ทุนชําระแล้ว
1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
รวมทั1งสิ1น
2. เงินกองทุนชั1นที 2
2.1 เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชันปกติ
2.2 ส่วนเกินทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผือขาย
รวมทั1งสิ1น
3.รายการหัก
3.1 ส่วนตํากว่าทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนประเภทเผือขาย
เงินกองทุนทั1งสิ1นตามกฎหมาย (1)+(2)-(3)

12,800.00
2,752.15
(930.22)
14,621.93

12,800.00
2,579.05
(960.31)
14,418.74

1,062.99
0.02
1,062.99

911.79
0.14
911.79

9.00
15,675.95

9.13
15,321.54

ตารางที 2 เงินกองทุนขั1นตํา สําหรับความเสียงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินกองทุนขั1นตํา สําหรับความเสียงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2553
31 ธ.ค. 2552
สินทรัพย์ ทไี ม่ ด้อยคุณภาพ
6,186.18
5,218.60
1 ลูกหนีภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
2 ลูกหนีสถาบันการเงิน
296.18
205.12
3 ลูกหนีธุรกิจเอกชน
5,702.64
4,815.29
4 ลูกหนีรายย่อย (ลูกหนี ธสน. ไม่เข้าเกณฑ์ ตามนิยาม/เงือนไขของ ธปท.)
5 สิ นเชือเพือทีอยูอ่ าศัย
18.37
17.43
6 สิ นทรัพย์อืน
168.99
180.76
สินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
331.10
330.13
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั1นตํา ทีต ้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านเครดิตทั1งหมด
6,517.28
5,548.73
ทีค าํ นวณโดยวิธี SA
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ตารางที 3 เงินกองทุนขั1นตํา ทีต ้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือ การค้ า
เงินกองทุนขั1นตํา สําหรับความเสียงด้ านตลาด
30 มิ.ย. 2553
31 ธ.ค. 2552
คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน
หมายเหตุ : ธสน. ไม่ตอ้ งคํานวณเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสี ยงด้านตลาดสําหรับฐานะในบัญชี
เพือการค้า เนื องจากปริ มาณธุ รกรรมในบัญชี เพือการค้าของ ธสน. ยังไม่ถึงระดับที มี
นัยสําคัญที ธปท. กําหนดให้ตอ้ งคํานวณความเสี ยงด้านตลาด
ตารางที 4 เงินกองทุนขั1นตํา สําหรับความเสียงด้ านปฏิบัตกิ าร คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach (BIA)
หน่ วย : ล้ านบาท
30 มิ.ย. 2553
31 ธ.ค. 2552
เงินกองทุนขันตําสําหรับความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ
285.84
286.74
ตารงที 5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสียง และอัตราส่ วนเงินกองทุนชั1นที 1 ต่ อสินทรัพย์ เสียง
อัตราส่ วน

30 มิ.ย. 2553

31 ธ.ค. 2552

เงินกองทุนทังสินต่อสิ นทรัพย์เสี ยง

18.43%

21.00%

เงินกองทุนชันที 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี ยง

17.19%

19.77%

ตารางที 6 มูลค่ าเงินกองทุนขั1นตํา ทีต ้ องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
เงินกองทุนขั1นตํา ทีต ้องดํารงสําหรับความเสียงด้ านตลาด โดยวิธีมาตรฐาน
30 มิ.ย. 2553
31 ธ.ค. 2552
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงด้านราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั1นตํา ทีต ้ องดํารง
หมายเหตุ : ธสน. ไม่ตอ้ งคํานวณเงินกองทุนขันตําสําหรับความเสี ยงด้านตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพือการค้า เนื องจาก
ปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือการค้าของ ธสน. ยังไม่ถึงระดับที มีนยั สําคัญที ธปท. กําหนดให้ตอ้ งคํานวณความ
เสี ยงด้านตลาด

