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เกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
ของธนาคาร และกลุมธุรกิจทางการเงิน
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การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

1. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล
ธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดย
แสดงขอมูลเชิงปริมาณในระดับธนาคาร (Solo Basis) และในระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารมีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ไดแก บริษัท ธนบรรณ จํากัด
ซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

2. เงินกองทุน
2.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อใหมีระดั บ
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอที่จะสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของทางการ โดยธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตางๆ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอยางสม่ําเสมอ เพื่อประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ธนาคารมี กระบวนการบริ หารเงิ นกองทุนที่ สอดคลอ งกั บแผนกลยุ ทธ แผนธุ รกิ จของธนาคารและกลุมธุร กิจ ทาง
การเงิน รวมทั้งมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอตอ คณะกรรมการ
ตางๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนที่มีมูลคาและความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการ
เงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล จึงเปนปจจัยสํ าคัญที่จะสะทอนถึงความมั่นคงแข็งแกรงทางการเงิน รวมทั้งสงผลกระทบ
โดยตรงตอความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเงินกองทุนที่เปนไปตามหลักเกณฑ Basel II ซึ่งไดเริ่มบังคับใชในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และมีผล
บังคับใชครบทั้ง 3 หลักการ อันประกอบดวยหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า (Pillar 1) หลักเกณฑการกํากับดูแล
เงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย (Pillar 3)
นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในอนาคตภายใตหลักเกณฑ Basel III เพื่อใหมั่นใจวาจะไมเกิด
ผลกระทบใดๆ ตอระดับเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งอาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการดํารง
เงินกองทุนโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ไดมีการติดตามและรายงานความคืบหนาของหลักเกณฑ Basel III ตอผูบริหาร
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการไดอยางทันทวงที
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2.2 โครงสรางเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2555 ธนาคารมี เงิน กองทุ นทั้งสิ้นจํา นวน 1,653,345,272 บาท แบงเปนเงินกองทุน ชั้นที่ 1
จํานวน 1,556,379,000 บาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 96,966,272 บาท สวนกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จํา นวน 1,663,331,056 บาท แบงเปน เงิ น กองทุ น ชั้น ที่ 1 จํ านวน 1,566,364,784 บาท และเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 2 จํ านวน
96,966,272 บาท ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญมาจากทุนที่ชําระแลว โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 เงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

หนวย : บาท

รายการ

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1

1,556,379,000

1,499,475,634

1.1 ทุนชําระแลว

2,000,000,000

2,000,000,000

2,300,000

2,300,000

(445,921,000)

(502,824,366)

96,966,272

81,738,411

1,653,345,272

1,581,214,045

1,653,345,272

1,581,214,045

1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (3.1 - 3.2)
3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก (1 + 2)
3.2 รายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้น

-

-

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

หนวย : บาท
รายการ

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1

1,566,364,784

1,498,786,959

1.1 ทุนชําระแลว

2,000,000,000

2,000,000,000

2,300,000

2,300,000

(435,932,828)

(503,510,650)

(2,388)

(2,391)

96,966,272

81,738,411

1,663,331,056

1,580,525,370

1,663,331,056

1,580,525,370

1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.4 สวนของผูถือหุนสวนนอย
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (3.1 - 3.2)
3.1 เงินกองทุนทั้งสิ้นกอนรายการหัก (1 + 2)
3.2 รายการหักจากเงินกองทุนทั้งสิ้น
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2.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ย งเทากับ รอยละ 12.22 และกลุม
ธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ 11.97 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดไวที่ระดับ รอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเทากับ รอยละ
11.51 และเปนอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินเทากับ รอยละ 11.28 ซึ่งสูงกวา
อัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 4.25 (ดูขอ 2.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใชวิธีการคํานวณเงินกองทุน ตามตารางดังตอไปนี้
วิธีที่ใชในการคํานวณการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ยงดานเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ยงดานตลาด

Standardized Approach (SA)

(ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา )
Basic Indicator Approach (BIA)

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

2.4 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงแตละดาน ดังตอไปนี้
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel II
โดยดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา ตามหลักเกณฑของ Basel II Pillar I เพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดาน
เครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจํานวน 1,653,345,272 บาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่
ตองดํา รงตามข อกํ าหนดของธนาคารแห งประเทศไทยจํ านวน 1,149,672,643 บาท ธนาคารมีเ งินกองทุน ทั้งสิ้น สูงกว า
มูลค าเงิ นกองทุ นขั้น ต่ําจํ านวน 503,672,629 บาท ประกอบด วยเงินกองทุ นขั้ นต่ํา สํ าหรั บความเสี่ย งดา นเครดิ ตจํา นวน
1,040,056,161 บาท และความเสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 109,616,482 บาท และกลุมธุรกิจทางการเงิน มีเงินกองทุนทั้งสิ้น
จํา นวน 1,663,331,056 บาท เที ย บกั บ มูล ค าเงิน กองทุ นขั้ น ต่ํา ที่ ตอ งดํา รงตามข อกํ า หนดของธนาคารแห งประเทศไทย
จํานวน 1,180,784,557 บาท กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําจํานวน 482,546,499 บาท
ประกอบดวยเงินกองทุนขั้นต่ํา สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 1,034,010,496 บาท และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
จํานวน 146,774,061 บาท ทั้งนี้ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมมีการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด
เนื่องจากธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่ํา
ที่ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเพื่อรองรับความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย
ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ

30 มิถุนายน 2555
999,397,658

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs)
ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

-

31 ธันวาคม 2554
947,269,151
-

903,810

532,057

141,050,307

130,203,171

4. ลูกหนี้รายยอย

537,940,111

505,653,591

5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

197,160,020

202,227,332

6. สินทรัพยอื่น

122,343,410

108,653,000

ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

40,658,503

17,753,483

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองส วนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs)
ที่ใชน้ําหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-

First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด

1,040,056,161

965,022,634

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย
ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ

30 มิถุนายน 2555
993,351,993

1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs)
ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

-

31 ธันวาคม 2554
948,925,085
-

920,721

597,050

92,090,015

110,980,242

4. ลูกหนี้รายยอย

625,314,435

571,403,298

5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

197,160,020

202,227,332

6. สินทรัพยอื่น

77,866,802

63,717,163

ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

40,658,503

17,753,483

3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองส วนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ(PSEs)
ที่ใชน้ําหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

-

First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด
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1,034,010,496

966,678,568

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการคา)
1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด

30 มิถุนายน 2555
-

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2554
-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการคา)

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน

-

-

2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง

-

-

รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด

-

-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยวิธี BIA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

30 มิถุนายน 2555
109,616,482

31 ธันวาคม 2554
92,649,055

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
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30 มิถุนายน 2555
146,774,061

31 ธันวาคม 2554
128,338,449

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
2.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2555 ธนาคารมี อัตราส วนเงิน กองทุ นต อสิ น ทรั พ ยเ สี่ย ง คํ า นวณตามหลั กเกณฑ ที่ธ นาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 12.22 และกลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 11.97 โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

หนวย : %
อัตราสวน

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง

12.22

12.71

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง

11.51

12.05

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

หนวย : %
อัตราสวน

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง

11.97

12.27

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง

11.28

11.63
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การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตลาด
ตารางที่ 7 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธี SA
-

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หนวย : บาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด*

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

-

-

2. ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน

-

-

3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

4. ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ

-

-

รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด

-

-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หนวย : บาท

เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาด*

30 มิถุนายน 2555

31 ธันวาคม 2554

1. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

-

-

2. ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน

-

-

3. ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

4. ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ

-

-

รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด

-

-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา

หมายเหตุ : ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.tcrbank.com
วันที่เปดเผยขอมูล 30 ตุลาคม 2555
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
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