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1. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 
 

ธนาคารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555  โดย
แสดงขอมูลเชิงปริมาณในระดับธนาคาร (Solo Basis) และในระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  ธนาคารมีบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation) ไดแก บริษัท ธนบรรณ จํากัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

 

2. เงินกองทุน 
2.1 การบริหารเงินกองทุน  

 

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับ
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมท้ังเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ของทางการ โดยธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติตางๆ  
ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุมธุรกิจทาง
การเงิน รวมท้ังมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสมํ่าเสมอตอคณะกรรมการ
ตางๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เงินกองทุนเปนแหลงเงินทุนท่ีมีมูลคาและความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการ
เงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสะทอนถึงความม่ันคงแข็งแกรงทางการเงิน รวมท้ังสงผลกระทบ
โดยตรงตอความนาเช่ือถือของสถาบันการเงินนั้นๆ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเงินกองทุนท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ Basel II ซึ่งไดเริ่มบังคับใชในประเทศไทยต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และมีผล
บังคับใชครบท้ัง 3 หลักการ อันประกอบดวยหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ํา (Pillar 1) หลักเกณฑการกํากับดูแล
เงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย (Pillar 3)  
นอกจากนี้ ธนาคารมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนในอนาคตภายใตหลักเกณฑ Basel III เพื่อใหม่ันใจวาจะไมเกิด
ผลกระทบใดๆ ตอระดับเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งอาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการดํารง
เงินกองทุนโดยธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังนี้ไดมีการติดตามและรายงานความคืบหนาของหลักเกณฑ Basel III ตอผูบริหาร
อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการไดอยางทันทวงที 
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2.2 โครงสรางเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน 
ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555  ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 1,653,345,272 บาท แบงเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 

จํานวน 1,556,379,000 บาท และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 จํานวน 96,966,272 บาท สวนกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้น
จํานวน 1,663,331,056 บาท แบงเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 จํานวน 1,566,364,784 บาท และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 จํานวน 
96,966,272 บาท ซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญมาจากทุนท่ีชําระแลว โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555   กับ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามตารางดังตอไปนี้  

ตารางที่ 1   เงินกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : บาท
รายการ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 1,556,379,000          1,499,475,634          
     1.1 ทุนชําระแลว 2,000,000,000          2,000,000,000          
     1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300,000                 2,300,000                 
     1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร (445,921,000)            (502,824,366)            
2. เงินกองทุนช้ันท่ี 2 96,966,272               81,738,411               
3. เงินกองทุนท้ังส้ินตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 1,653,345,272          1,581,214,045          
     3.1 เงินกองทุนท้ังสิ้นกอนรายการหัก (1 + 2) 1,653,345,272          1,581,214,045          
     3.2 รายการหักจากเงินกองทุนท้ังสิ้น -                            -                             

 

-  กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : บาท
รายการ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 1,566,364,784          1,498,786,959          
     1.1 ทุนชําระแลว 2,000,000,000          2,000,000,000          
     1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300,000                 2,300,000                 
     1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร (435,932,828)            (503,510,650)            
     1.4 สวนของผูถือหุนสวนนอย (2,388)                       (2,391)                       
2. เงินกองทุนช้ันท่ี 2 96,966,272               81,738,411               
3. เงินกองทุนท้ังส้ินตามกฎหมาย (3.1 - 3.2) 1,663,331,056          1,580,525,370          
     3.1 เงินกองทุนท้ังสิ้นกอนรายการหัก (1 + 2) 1,663,331,056          1,580,525,370          
     3.2 รายการหักจากเงินกองทุนท้ังสิ้น -                            -                             
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2.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555  ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ 12.22 และกลุม

ธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับ รอยละ 11.97 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดไวท่ีระดับ รอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเทากับ รอยละ 
11.51 และเปนอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินเทากับ รอยละ 11.28 ซึ่งสูงกวา
อัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 4.25  (ดูขอ 2.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใชวิธีการคํานวณเงินกองทุน ตามตารางดังตอไปนี้ 
 

วิธีที่ใชในการคํานวณการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามประเภทความเส่ียง วิธี 

- ความเสี่ยงดานเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเสี่ยงดานตลาด 

(ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา) 

Standardized Approach (SA) 

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ Basic Indicator Approach (BIA) 
 

2.4 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงแตละดาน ดังตอไปนี้ 

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel II 
โดยดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามหลักเกณฑของ Basel II Pillar I เพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดาน
เครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

 

ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555   ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 1,653,345,272 บาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ี
ตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,149,672,643 บาท ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นสูงกวา 
มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าจํานวน 503,672,629 บาท ประกอบดวยเงินกองทุนข้ันตํ่า สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 
1,040,056,161 บาท และความเสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 109,616,482 บาท และกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้น 
จํานวน 1,663,331,056 บาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
จํานวน 1,180,784,557 บาท กลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าจํานวน 482,546,499 บาท
ประกอบดวยเงินกองทุนข้ันตํ่า สําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 1,034,010,496 บาท และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
จํานวน 146,774,061 บาท ท้ังนี้ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมมีการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาด
เนื่องจากธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนข้ันตํ่า 
ท่ีธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเพื่อรองรับความเสี่ยง แยกตามประเภทความเสี่ยง โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 
ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555   กับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ตามตารางดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 999,397,658                947,269,151                
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) 
ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                               -                               

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

903,810                       532,057                       

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 
ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

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                  
First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด 1,040,056,161            965,022,634                 

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 993,351,993                948,925,085                
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ลูกหนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (MDBs) 
ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                               -                               

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(PSEs) ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย

920,721                       597,050                       

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน ลูกหนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 
ที่ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

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                  
First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งหมด 1,034,010,496            966,678,568                 
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานตลาดสําหรับฐานะในบัญชีเพื่อการคา โดยวิธี SA  

-  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

หนวย : บาท
เงินกองทุนข้ันต่ําสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการคา) 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน -                           -                           
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง -                           -                           
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด -                           -                           
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา  

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเส่ียงดานการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการคา) 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน -                               -                               
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด -                               -                               
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา  

 

ตารางที่ 5 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ โดยวิธี BIA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : บาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 109,616,482                92,649,055                  
 

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : บาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 146,774,061                128,338,449                
 

 

 



         การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

6/7 

 

 

2.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 
ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตามหลักเกณฑท่ีธนาคาร 

แหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 12.22 และกลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตาม
หลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 11.97 โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2555   
กับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามตารางดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ 6 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรัพยเส่ียง และอัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : %
อัตราสวน 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนท้ังสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง 12.22                           12.71                           

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง 11.51                           12.05                           
      

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : %
อัตราสวน 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. เงินกองทุนท้ังสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง 11.97                           12.27                           

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง 11.28                           11.63                            
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3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับความเส่ียงดานตลาด 
ตารางที่ 7 มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธี SA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : บาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาด* 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย -                               -                               
2. ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน -                               -                               
3. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน -                               -                               
4. ความเส่ียงดานราคาสินคาโภคภัณฑ -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด -                               -                               
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : บาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาด* 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554

1. ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย -                               -                               
2. ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน -                               -                               
3. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน -                               -                               
4. ความเส่ียงดานราคาสินคาโภคภัณฑ -                               -                               
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด -                               -                               
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา
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