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การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

1. บทนํา
รายงานการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ
Basel III หลักการที่ 3 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดใหธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
เปดเผยขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของ เปน
ประจําทุกงวด 6 เดือน โดยใชขอมูล ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายนและธันวาคม ทั้งในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดับกลุม
ธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายนจะเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณสําหรับโครงสราง
เงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยงดานตลาด ในขณะที่ รายงาน ณ วันสิ้นงวดปจะเปนการเปดเผยขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ขอมูลที่แสดงเพื่อการเปรียบเทียบนั้นเปนขอมูล ณ วันสิ้น
งวดปจจุบันเปรียบเทียบกับขอมูล ณ วันสิ้นงวดกอนหนา 1 งวด โดยเปดเผยผานชองทางเวปไซตของธนาคาร www.tcrbank.com

2. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล
สําหรับรายงานประจํางวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซี่งกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารประกอบดวย ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อ รายยอย จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษั ทแม และ บริษั ท
ธนบรรณ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยประกอบธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับ
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอที่จะสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของทางการ โดยธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติ
ตา งๆ ทั้ งในภาวะปกติ แ ละภาวะวิ ก ฤตอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่อ ประกอบการวางแผนการดํ า เนิ น งานด า นเงิ น กองทุ น ตาม
ความเหมาะสม
ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
รวมทั้งมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสม่ําเสมอตอคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อให
การบริหารจัดการเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในป 2556 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III โดยอางอิง
จากหลักเกณฑ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนฉบับใหมนี้
เริ่มมีผลใชบังคับในระดับธนาคารตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไปและเริ่มมีผลใชบังคับในระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป ทั้งนี้ สําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินที่มีความพรอม ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตให
สามารถถือปฎิบัติไดกอนวันที่ 1 มกราคม 2557 ได โดยไดปรับองคประกอบเงินกองทุนและสัดสวนขั้นต่ําของแตละองคประกอบ
ใหม เปนดังนี้
องคประกอบเงินกองทุน

อัตราสวนขั้นต่ําของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

เงินกองทุนทั้งสิ้น

ไมต่ํากวารอยละ 8.5

เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 : T1)

ไมต่ํากวารอยละ 6.0

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
(Common Equity Tier 1 : CET1)

ไมต่ํากวารอยละ 4.5

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน
(Additional Tier 1 : Add.Tier1)

เมื่อรวมกับ CET1 แลวตองไมต่ํากวา รอยละ 6.0

เงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2: T2)

เมื่อรวมกับ CET1 แลวตองไมต่ํากวา รอยละ 8.5

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑ Basel III
ทั้ง 3 หลักการ (Pillars) ไดแก หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า (Pillar 1) หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ
(Pillar 2) และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกิจทางการเงิน (Pillar 3) โดย
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ซึ่งธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตระหนักวาเงินกองทุนเปนแหลงเงินทุน
ที่มีมูลคาและความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล จึงเปนปจจัย
สําคัญทีจ่ ะสะทอนถึงความมั่นคงแข็งแกรงทางการเงิน รวมทั้งสงผลกระทบโดยตรงตอความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ

3.2 โครงสรางเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจํานวน 2,474.24 ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (T1)
และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (CET1) จํานวน 2,369.37 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2) จํานวน 104.87 ลาน
บาท สวนกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจํานวน 2,485.25 ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (CET1) จํานวน 2,361.20 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 (T2) จํานวน 124.05 ลานบาท ซึ่ง
มีองคประกอบที่สําคัญมาจากทุนที่ชําระแลว
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ขอมูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนดังนี้
ตารางที่ 1 เงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
รายการ
1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เ ปนสวนของเจ าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชําระแลว (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซื้อคืน
1.1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจั ดสรร
1.1.4 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เ ปนตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)

30 มิถุ นายน 2556
2,369,372
2,369,372
3,000,000
2,300
(535,522)
(97,406)
-

หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
1,898,925
1,898,925
2,500,000
2,300
(442,768)
(160,607)
-

104,866
2,474,238

143,053
2,041,978

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
รายการ
1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุ นชั้ นที1่ ที่ เ ป นสวนของเจาของ(CET1)
1.1.1 ทุ นชําระแล ว(หุนสามัญ) หลั งหักหุนสามัญซื้อคื น
1.1.2 ทุ นสํารองตามกฎหมาย
1.1.3 กําไร (ขาดทุ น) สะสมคงเหลื อจากการจัดสรร
1.1.4 รายการของบริษัทลู กที่ ประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิชย เ ฉพาะสวนของ
ผู ถื อหุนที่ ไมมีอํานาจควบคุ มที่ สามารถนับเป นเงินกองทุ นชั้ น1ที่
ที่ เ ป นสวนของเจาของของกลุ มธุรกิ จทางการเงิน
1.1.5 รายการหักเงินกองทุ นชั้ นที1*
่
1.2 เงินกองทุ นชั้ นที1่ ที่ เ ป นตราสารทางการเงิน(Additional tier 1)
2. เงินกองทุนชั้นที่ 2
3. เงินกองทุนทั้งสิ้ น ตามกฎหมาย (1 + 2)
* เชน ผลขาดทุน (สุทธิ) , สินทรัพย ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
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หนวย : พั นบาท
30 มิถุ นายน 2556 31 ธันวาคม 2555
2,361,202
1,908,911
2,361,202
1,908,911
3,000,000
2,500,000
2,300
2,300
(507,257)
(432,780)
(1)

(2)

(133,840)
124,050
2,485,252

(160,607)
146,011
2,054,922
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 17.86 ซึ่งสูงกวา
อัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (T1) ตอสินทรัพยเสี่ยง
ของธนาคารรอยละ 17.10 ซึ่ งสูงกวาอัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 6.00 โดยทั้งหมดนี้เป น
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (CET 1) ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารทั้งจํานวนหรือรอยละ 17.10 ซึ่งสูงกวา
อัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวทรี่ อยละ 4.50 (ดูรายละเอียดในขอ 3.5 ตารางที่ 6)
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพย
เทากับรอยละ 17.07 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 (T1) ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินรอยละ 16.21 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดไวที่ รอยละ 6.00 โดยทั้งหมดนี้เปนอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (CET 1) ตอสินทรัพยเสี่ยงของ
กลุมธุรกิจทางการเงินทั้งจํานวนหรือรอยละ 16.21 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 4.50
(ดูรายละเอียดในขอ 3.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใชวิธีการคํานวณเงินกองทุน ตามตารางดังตอไปนี้
วิธีที่ใชในการคํานวณการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

- ความเสี่ยงดานเครดิต

Standardized Approach (SA)

- ความเสี่ยงดานตลาด (ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา)

Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

3.4 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงสําหรับความเสี่ยงแตละดาน ดังตอไปนี้
ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel III
โดยดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามหลักเกณฑของ Basel III (Pillar 1) เพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจํานวน 2,474.24 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่
ตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,177.68 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกองทุนขั้นต่ํา สําหรับความ
เสี่ยงดานเครดิ ตจํานวน 1,042.74 ลานบาท สําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 134.94 ล านบาท ดังนั้นธนาคารจึงมี
เงินกองทุนทั้งสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําอยูถึง 1,296.56 ลานบาท ในขณะทีก่ ลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุน
ทั้งสิ้น จํานวน 2,485.25 ลานบาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน
1,237.80 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 1,055.29 ลานบาท และสําหรับความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 182.51 ลานบาท ดังนั้นกลุมธุรกิจทางการเงินจึงมีเงินกองทุนทั้งสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนขั้นต่ํา
จํานวน 1,247.45 ลานบาท
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การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ทั้งนี้ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมมีการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากธนาคาร
และกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา
รายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่ําที่ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทตางๆ
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เงินกองทุนขั้นต่ําสํา หรับความเสี่ ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพ ย
ลู กหนี้ที่ไ มดอ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครั ฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว างประเทศ (MDBs) และ
องค กรปกครองส วนท องถิ่น องค การของรั ฐ และรั ฐวิ สาหกิจ (PSEs) ที่ ใช น้ําหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครั ฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบั นการเงิน องค กรปกครองส วนท องถิ่น องค การของรั ฐ และรั ฐวิ สาหกิจ(PSEs)
ที่ ใช น้ําหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบั นการเงิน และบริ ษั ทหลักทรั พย
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค กรปกครองส วนท องถิ่น องค การของรั ฐ และรั ฐวิ สาหกิจ(PSEs)
ที่ ใช น้ําหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้รายยอย
5. สิ นเชื่ อเพื่อที่ อยูอาศัย
6. สิ นทรั พยอื่น
ลู กหนี้ดอ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล คาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ ยงดานเครดิตทั้งหมด
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30 มิถุ นายน 2556
1,011,923

หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
944,399

-

-

7,986

679

143,784

126,107

594,055
174,419
91,679
30,813
1,042,736

540,184
180,607
96,822
28,359
972,758

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุนขั้นต่ําสํา หรับความเสี่ ยงดานเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรัพ ย
ลู กหนี้ที่ไ มดอ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ภาครั ฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว างประเทศ (MDBs) และ
องค กรปกครองส วนท องถิ่น องค การของรั ฐ และรั ฐวิ สาหกิจ (PSEs) ที่ ใช น้ําหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครั ฐบาล
2. ลูกหนี้สถาบั นการเงิน องค กรปกครองส วนท องถิ่น องค การของรั ฐ และรั ฐวิ สาหกิจ(PSEs)
ที่ ใช น้ําหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบั นการเงิน และบริ ษั ทหลักทรั พย
3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องค กรปกครองส วนท องถิ่น องค การของรั ฐ และรั ฐวิ สาหกิจ(PSEs)
ที่ ใช น้ําหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้รายยอย
5. สิ นเชื่ อเพื่อที่ อยูอาศัย
6. สิ นทรั พยอื่น
ลู กหนี้ดอ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล คาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ ยงดานเครดิตทั้งหมด

30 มิถุ นายน 2556
1,024,475

หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
964,516

-

-

8,025

714

96,397

84,626

696,880
174,419
48,754
30,813
1,055,288

644,560
180,607
54,009
28,359
992,875

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่ําสําหรับความเสี่ ยงดานการตลาด*
1. คํานวณโดยวิ ธีมาตรฐาน
2. คํานวณโดยวิ ธีแบบจําลอง
รวมมูล คาเงินกองทุ นขั้นต่ําที่ ตอ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงดานการตลาด

30 มิถุ นายน 2556
-

หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารไมมีปริ มาณธุรกรรมในบัญชี เพื่อการคา

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่ําสําหรับความเสี่ ยงดานการตลาด*
1. คํานวณโดยวิ ธีมาตรฐาน
2. คํานวณโดยวิ ธีแบบจําลอง
รวมมูล คาเงินกองทุ นขั้นต่ําที่ ตอ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงดานการตลาด

30 มิถุ นายน 2556
-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริ มาณธุรกรรมในบัญชี เพื่อการคา
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หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
-

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยวิธี BIA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่ําสํา หรับความเสี่ ยงดานปฏิ บัติการ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้ นต่ําที่ต องดํารงสําหรับความเสี่ยงด านปฏิบัติ การ

30 มิถุ นายน 2556
134,941

หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
121,962

30 มิถุ นายน 2556
182,510

หนวย : พั นบาท
31 ธันวาคม 2555
161,839

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่ําสํา หรับความเสี่ ยงดานปฏิ บัติการ
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้ นต่ําที่ต องดํารงสําหรับความเสี่ยงด านปฏิบัติ การ

3.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกํ าหนด เทากั บรอยละ 17.86 และกลุมธุรกิ จทางการเงิ นมีอั ตราสวนเงินกองทุ นตอสินทรัพย เสี่ยง คํ านวณตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 17.07 โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราสวน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเสี่ยง
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หน วย : %
30 มิถุนายน 2556
อั ตราส วน การดํารงเงินกองทุน

31 ธันวาคม 2555

ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

ธนาคาร

ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

ธนาคาร

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง

17.86

8.50

15.86

8.50

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง

17.10

6.00

14.74

4.25

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ตอ สินทรัพยเสี่ยง

17.10

4.50

-

-
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การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน วย : %
30 มิ ถุนายน 2556
อั ตราส วน การดํารงเงินกองทุน

กลุ มธุรกิจทาง
การเงิน

31 ธันวาคม 2555

ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

กลุ มธุรกิจทาง
การเงิน

ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

1. เงินกองทุนทั้งสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง

17.07

8.50

15.13

8.50

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง

16.21

6.00

14.05

4.25

3. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ ตอ สินทรัพยเสี่ยง

16.21

4.50

-

-

4. ขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตลาด
ตารางที่ 7 มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หนวย : พั นบาท

เงินกองทุนขั้ นต่ําสํา หรับความเสี่ ยงดานตลาด*

30 มิถุ นายน 2556

1. ความเสี่ยงด านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ยงด านราคาตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด านอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงด านราคาสินคาโภคภัณฑ
รวมมูล คาเงินกองทุ นขั้นต่ําที่ ตอ งดํารงสําหรับความเสี่ ยงดานตลาด

31 ธันวาคม 2555

-

-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคาร ไมมีปริ มาณธุรกรรมในบัญชี เพื่อการคา

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หนวย : พั นบาท

เงินกองทุนขั้ นต่ํา สํา หรับความเสี่ ยงดานตลาด*
1. ความเสี่ยงด านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ยงด านราคาตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด านอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงด านราคาสินคาโภคภัณฑ
รวมมูล คาเงินกองทุ นขั้นต่ําที่ ตองดํารงสําหรับความเสี่ ยงดานตลาด

30 มิถุ นายน 2556

31 ธันวาคม 2555

-

* ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริ มาณธุรกรรมในบัญชี เพื่อการคา
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-

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

5. การเปดเผยขอมูลเงินกองทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 8 ขอมูลคุณสมบัติที่สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

ขอ มูล คุณสมบัติที่ สําคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเปนเงินกองทุ น
ข อมูลคุณสมบั ติ ที่ สําคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป นเงินกองทุ น

รายละเอี ยด
ไมมีขอมูล

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ขอ มูล คุณสมบัติที่ สําคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเปนเงินกองทุ น
ข อมูลคุณสมบั ติ ที่ สําคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป นเงินกองทุ น
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รายละเอี ยด
ไมมีขอมูล

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ตารางที่ 9 การเปดเผยมูลคาของเงินกองทุนในชวงการทยอยนับเขาหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ Basel III (Transitional period)
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หนวย : พั นบาท
ยอดสุทธิคงเหลื อของ
รายการที่จะต องมีการ
ทยอยนับเขาหรื อทยอย
หักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลั กเกณฑ
Basel III

มูล ค าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิถุนายน 2556

เงินกองทุ นชั้นที่ 1 Tier 1 (T1) :
เงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ (CET1) :
1 รายการที่ ส ามารถนับเปนเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ
1.1 ทุนชําระแล ว (หุนสามัญ) หลั งหักหุนสามัญซื้อคื น
1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย
1.3 กําไรสุทธิคงเหลื อหลั งจากการจัดสรร
1.4 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสะสม
1.4.1 กําไร (ขาดทุน) จากการวั ดมูลค าเงินลงทุนเผื่ อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน
รวมรายการที่ ส ามารถนับเปนเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของกอ นรายการปรับและรายการหัก
2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของตามหลั กเกณฑการกํากับดูแล
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ
3.2 สินทรั พยไมมีตั วตนอื่ น (นอกเหนือจากค าความนิยม )
3.3 สินทรั พยภาษีเ งินได รอการตั ดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ
รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ (CET1)
เงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
4 รายการที่สามารถนับเปนเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เ ปนตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เ ปนตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุ นชั้นที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการที่สามารถนับเปนเงินกองทุนชั้ นที่ 2
6.1 เงินสํารองสําหรั บสินทรั พยจัดชั้ นปกติ (General provision)
7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 2
รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุ นทั้ งสิ้ น (TC = T1+T2)

3,000,000
2,300
(535,522)
2,466,778
19,270
78,136
97,406
2,369,372
2,369,372

104,866
104,866
2,474,238
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-

-

การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หนวย : พั น บาท
ยอดสุทธิคงเหลื อของ
รายการที่จะต องมีการ
ทยอยนับเขาหรื อทยอย
หักเงินกองทุน ใน
อนาคตตามหลั กเกณฑ
Basel III

มูล ค าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิถุนายน 2556

เงินกองทุ นชั้น ที่ 1 Tier 1 (T1) :
เงินกองทุ นชั้น ที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ (CET1) :
1 รายการที่ ส ามารถนับเปนเงิน กองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ
1.1 ทุน ชําระแล ว(หุนสามัญ) หลั งหักหุนสามัญซื้อคื น

3,000,000

1.2 ทุน สํารองตามกฎหมาย

2,300

1.3 กําไรสุทธิคงเหลื อหลั งจากการจัดสรร

(507,257)

1.4 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสะสม
1.4.1 กําไร (ขาดทุน) จากการวั ดมูลค าเงินลงทุนเผื่ อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน

-

-

1.5 รายการของบริ ษัทลู กที่ประกอบธุรกิ จธนาคารพาณิชยเ ฉพาะสวนของผู ถื อหุนที่ไมมีอํานาจควบคุ มที่
สามารถนับเปนเงิน กองทุนชั้ นที่ 1 ที่เ ปน สวนของเจาของของกลุ มธุรกิ จทางการเงิน

(1)

-

รวมรายการที่ ส ามารถนับเปน เงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปน ส วนของเจาของกอ นรายการปรับและรายการหัก

2,495,042

2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุ นชั้น ที่ 1 ที่ เปน ส วนของเจาของตามหลั กเกณฑการกํากับดูแล

-

3 หัก รายการหักจากเงินกองทุ นชั้น ที่ 1 ที่ เปน ส วนของเจาของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ

31,260

3.2 สิน ทรั พยไมมีตั วตนอื่ น (นอกเหนือจากค าความนิย ม )

-

-

3.3 สิน ทรั พยภาษีเ งินได รอการตั ดบัญชี

102,580

รวมรายการหักจากเงินกองทุ นชั้น ที่ 1 ที่ เปน ส วนของเจาของ

133,840

รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนส วนของเจาของ (CET1)

2,361,202

เงินกองทุ นชั้น ที่ 1 ที่ เปนตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
-

4 รายการที่สามารถนับเปนเงินกองทุน ชั้ น ที่ 1 ที่เ ปนตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุน ชั้ น ที่ 1 ที่เ ปนตราสารทางการเงิน

-

รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เปนตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

2,361,202

เงินกองทุ นชั้น ที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการที่สามารถนับเปนเงินกองทุน ชั้ น ที่ 2
6.1 เงินสํารองสําหรั บสินทรั พยจัดชั้ นปกติ (General provision)
7

124,050

หัก รายการหักจากเงินกองทุน ชั้ น ที่ 2

-

รวมเงินกองทุ นชั้นที่ 2 (T2)

124,050

รวมเงินกองทุ นทั้ งสิ้ น (TC = T1+T2)

2,485,252

6. ชองทางการเปดเผยขอมูล
ชองทางการเปดเผยขอมูล www.tcrbank.com
วันที่เปดเผยขอมูล 31 ตุลาคม 2556
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
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