การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2552
กลุมที่ 1 ขอมูลเชิงคุณภาพ
1. โครงสรางเงินกองทุน
ณ สิ้นงวด มิถุนายน 2552 โครงสรางเงินกองทุนของ ธสน. ประกอบดวย เงินกองทุนชั้นที่ 1 (92.0% ของเงินกอง
ทุนรวมทั้งสิ้น) เงินกองทุนชั้นที่ 2 (8.0% ของเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น) โดย ธสน. ไมมีเงินกองทุนประเภท Hybrid Tier ที่
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตใหธนาคารพาณิชยนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ เงินกองทุนรวม
ทั้งสิ้น ณ สิ้นงวดมิถุนายน 2552 เพิ่มขึ้น 1.5% จาก 10,083.42 ลานบาท ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2551 เปน 10,237.46 ลาน
บาท ณ สิ้น 30 มิถุนายน 2552
2. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ธสน. มีการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําใหสอดคลองกับมาตรฐานที่มีการ
ใชดําเนินการในภาคธุรกิจการธนาคารทั้งในประเทศและระดับสากล ไดแก แนวทางของ ธปท. เกี่ยวกับการดํารงเงินกอง
ทุนขั้นต่ําของสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งไดปรับใชมาจาก International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standard (Basel II) ข อ ง The Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International
Settlements โดยธนาคารไดพิจารณาตามความเหมาะสมและพอเพียงกับขนาดธุรกิจและขนาดองคกรที่มีขนาดเล็กและ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจไมซับซอนมากนัก
ปจจัยในการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําของ ธสน. ไดแก
• ความพรอมของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทั้งดานระบบการทํางาน การควบคุม และบุคลากร ที่
จะสามารถวัดคาความเสี่ยงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ตอไป
• ความพรอมของระบบขอมูลซึ่งตองมีจํานวนขอมูลที่เพียงพอ ทั้งดานจํานวนรายการของแตละประเภทขอ
มูล โดยขึ้นอยูกับขนาดธุรกิจของธนาคาร และดานระยะเวลาการเก็บขอมูล ซึ่งตองมีการเก็บขอมูลแตละ
ประเภทสะสมมาเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะสามารถนํามาวิเคราะหได
• ตนทุนทางการเงินและภาระที่จะเกิดขึ้นกับ ธสน. ในแตละทางเลือก โดยพิจารณาวามีความคุมคากับประโยชน
ที่ไดในการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงในแตละทางเลือกดังกลาวเพียงใด
ธนาคารมีความพรอมสําหรับการคํานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยง 3 ดาน ตามที่กําหนดใน Pillar I
เรื่อง การดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา (Minimum Capital Requirement) ของ Basel II คือ สินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต สินทรัพย
เสี่ยงดานตลาด และสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ ซึ่งในเบื้องตนธนาคารเลือกใชวิธีที่พื้นฐานที่สุดตามที่ Basel II ไดให
เปนทางเลือกไวสําหรับการคํานวณเงินกองทุนขั้นต่ําเพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยงดานตางๆ ดังนี้
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การคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานเครดิต

วิธีที่ใช
เลือกใชวิธี Standardised Approach โดยถวงน้ําหนักความเสี่ยงแตละประเภทสินทรัพย
ตามผลการจั ด อั น ดั บ เครดิ ต จากองค ก รจั ด อั น ดั บ ความเสี่ ย ง (External Credit
Assessment Institutions: ECAIs) ซึ่งมีน้ําหนักความเสี่ยง 0-150%

การคํานวณสินทรัพยเสี่ยง
ดานตลาด

วิธีที่ใช
เลือกใชวิธี Standardised Measurement Method เมื่อปริมาณธุรกรรมในบัญ ชีเพื่อการ
คาของ ธสน. ถึงระดับที่มีนัยสําคัญ (Threshold) ตามที่ ธปท. กําหนดหรือเมื่อ ธปท. สั่งการให
ธสน. ตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาด
เลือกใชวิธี Basic Indicator Approach ซึ่งกําหนดใหธนาคารตองดํารงเงินกองทุนเทากับ
15% ของคาเฉลี่ยของรายไดรวมตอปของปที่รายไดรวม > 0 ในชวง 3 ปยอนหลัง

ดานปฏิบัติการ

การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตาม Pillar II (อยูระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จป 2553)
ธนาคารไดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดใน Pillar II เรื่องการกํากับดูแลโดยทางการ
(Supervisory Review Process) ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยควรมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงสูงกวาเงินกองทุนตอสิน
ทรัพยเสี่ยงขั้นต่ําตาม Pillar I เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ไมครอบคลุมอยูใน Pillar I เชน ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยใน
บัญชีเพื่อการธนาคารและความเสี่ยงในการกระจุกตัวของลูกหนี้ เปนตน รวมทั้งการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนโดยคํานึงถึงความเสี่ยงทุกดานของตนเองและมีการทดสอบภาวะ
วิกฤตที่เหมาะสม
ความพรอมในการปฏิบัติตาม Pillar III
ในสวนของ Pillar III เรื่องการใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล (Market Discipline) นั้น ธนาคารยึดหลักการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 96/2551 เรื่องการเปดเผยขอ
มูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 โดยธนาคารมีนโยบายเปดเผยขอ
มูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II ในภาพรวม ทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ระดับ
ความเสี่ยง และระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนเกี่ยวของในตลาด เชน ผูลงทุนและคูคา
เปนตน สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของธนาคารได
3. ความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา
ธนาคารยังมิไดคํานวณความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคาเนื่องจากปริมาณธุรกรรมใน
บัญชีเพื่อการคาของธนาคารยังไมถึงระดับที่มีนัยสําคัญที่ ธปท. กําหนดใหตองคํานวณความเสี่ยงดานตลาด

-3กลุมที่ 2 ขอมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 1 องคประกอบของเงินกองทุนของ ธสน. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

เงินกองทุนของ ธสน. ประกอบดวย
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1
1.1 ทุนชําระแลว
1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
2.1 เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมทั้งสิ้น
3. รายการหัก
3.1 สวนต่ํากวาทุนสุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1)+(2)-(3)

30 มิถุนายน 2552

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2551

7,800,000,000.00
2,579,053,886.85
(960,306,011.79)
9,418,747,875.06

7,800,000,000.00
2,478,353,886.85
(960,306,011.79)
9,318,047,875.06

828,513,424.12
828,513,424.12

777,264,729.34
777,264,729.34

9,803,674.34
10,237,457,624.84

11,893,371.70
10,083,419,232.70

ตารางที่ 2 เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย โดยวิธี SA
หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย
สินทรัพยที่ไมดอยคุณภาพ
1 ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศตางๆ
2 ลูกหนี้สถาบันการเงิน
3 ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
4 ลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้ของ ธสน. ไมเขาเกณฑตามนิยาม/เงื่อนไขของ ธปท.)
5 สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
6 สินทรัพยอื่น
สินทรัพยดอยคุณภาพ
รวมมูลคาเงิน กองทุน ขั้น ต่ําที่ ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้ ง
หมดที่คํานวณโดยวิธี SA

30 มิถุนายน 2552
4,700,188,343.50
448,554,111.8
4,059,752,944.0
16,295,131.6
175,586,156.1
308,417,795.9
5,008,606,139.5

31 ธันวาคม 2551
4,425,655,221.60
326,960,334.6
3,924,008,018.1
16,279,445.6
158,407,423.3
254,258,123.7
4,679,913,345.24

-4ตารางที่ 3 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด

30 มิถุนายน 2552
-

31 ธันวาคม 2551
-

คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน
หมายเหตุ : ธสน. ไมตองคํานวณเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชี
เพื่อการคาเนื่องจากปริมาณธุรกรรมในบัญ ชีเพื่อการคาของ ธสน. ยังไมถึงระดับที่มีนัย
สําคัญที่ ธปท. กําหนดใหตองคํานวณความเสี่ยงดานตลาด

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบตั ิการ คํานวณโดยวิธี Basic Indicator Approach (BIA)
หนวย : บาท
30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551
293,879,774.88 294,580,922.53

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ตารางที่ 5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงและอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
อัตราสวน

30 มิถุนายน 2552

31 ธันวาคม 2551

เงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง

15.45%

16.22%

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง

13.80%

14.99%

ตารางที่ 6 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธีมาตรฐาน
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด โดยวิธีมาตรฐาน

30 มิถุนายน
2552
-

31 ธันวาคม
2551
-

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารง
หมายเหตุ : ธสน. ไมตองคํานวณเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญ ชีเพื่อการคาเนื่องจาก
ปริมาณธุรกรรมในบัญ ชีเพื่อการคาของ ธสน. ยังไมถึงระดับที่มีนัยสําคัญ ที่ ธปท. กําหนดใหตองคํานวณความ
เสี่ยงดานตลาด

