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1. บทนํา 
 

รายงานการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ 
Basel III หลักการท่ี 3 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีกําหนดใหธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน
เปดเผยขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปน
ประจําทุกงวด 6 เดือน โดยใชขอมูล ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายนและธันวาคม ท้ังในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดับกลุม
ธุรกิจทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมิถุนายนจะเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณสําหรับโครงสราง
เงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยงดานตลาด ในขณะท่ี รายงาน ณ วันสิ้นงวดปจะเปนการเปดเผยขอมูล
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังนี้ขอมูลท่ีแสดงเพื่อการเปรียบเทียบนั้นเปนขอมูล ณ วันสิ้น
งวดปจจุบันเปรียบเทียบกับขอมูล ณ วันสิ้นงวดกอนหนา 1 งวด โดยเปดเผยผานชองทางเวปไซตของธนาคาร www.tcrbank.com  

 

2. ขอบเขตการเปดเผยขอมูล 
 

สําหรับรายงานประจํางวดสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน
ของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซี่งกลุมธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารประกอบดวย ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม และ บริษัท  
ธนบรรณ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยประกอบธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถจักรยานยนต 

 

3. เงินกองทุน 
3.1 การบริหารเงินกองทุน 

 

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อใหมีระดับ
เงินกองทุนมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมท้ังเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของทางการ โดยธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตสถานการณสมมติ
ตางๆ ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอยางสมํ่าเสมอ เพื่อประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานเงินกองทุนตาม 
ความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน 
รวมท้ังมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยางสมํ่าเสมอตอคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อให 
การบริหารจัดการเงินกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
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ในป 2556  ธนาคารแหงประเทศไทย ไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ Basel III โดยอางอิง
จากหลักเกณฑ Basel III ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนฉบับใหมนี้
เริ่มมีผลใชบังคับในระดับธนาคารต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไปและเริ่มมีผลใชบังคับในระดับกลุมธุรกิจทางการเงิน
ต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เปนตนไป ท้ังนี้ สําหรับกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีมีความพรอม ธนาคารแหงประเทศไทย อนุญาตให
สามารถถือปฎิบัติไดกอนวันท่ี 1 มกราคม 2557 ได โดยไดปรับองคประกอบเงินกองทุนและสัดสวนข้ันตํ่าของแตละองคประกอบ
ใหม เปนดังนี ้

องคประกอบเงินกองทนุ อัตราสวนข้ันตํ่าของเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

เงินกองทุนท้ังสิ้น     ไมตํ่ากวารอยละ 8.5  

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 (Tier 1 : T1)  ไมตํ่ากวารอยละ 6.0 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ  ไมตํ่ากวารอยละ 4.5 
(Common Equity Tier 1 : CET1) 

เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน  เม่ือรวมกับ CET1 แลวตองไมตํ่ากวา รอยละ 6.0 
(Additional Tier 1 : Add.Tier1) 

เงินกองทุนช้ันท่ี 2 (Tier 2: T2) เม่ือรวมกับ CET1 แลวตองไมตํ่ากวา รอยละ 8.5 

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑ Basel III  
ท้ัง 3 หลักการ (Pillars) ไดแก หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนข้ันต่ํา (Pillar 1) หลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
(Pillar 2) และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกิจทางการเงิน (Pillar 3) โดย 
เริ่มใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ซึ่งธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตระหนักวาเงินกองทุนเปนแหลงเงินทุน 
ท่ีมีมูลคาและความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิผล จึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะสะทอนถึงความม่ันคงแข็งแกรงทางการเงิน รวมท้ังสงผลกระทบโดยตรงตอความนาเช่ือถือของสถาบันการเงินนั้น  ๆ

 

3.2 โครงสรางเงินกองทุนของธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 2,474.24 ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1) 
และเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET1) จํานวน 2,369.37 ลานบาท และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2) จํานวน 104.87 ลาน
บาท สวนกลุมธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 2,485.25 ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนช้ันท่ี 1 และเงินกองทุน 
ช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET1) จํานวน 2,361.20 ลานบาท และเงินกองทุนช้ันท่ี 2 (T2) จํานวน 124.05 ลานบาท ซึ่ง 
มีองคประกอบท่ีสําคัญมาจากทุนท่ีชําระแลว  
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ขอมูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  กับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  เปนดังนี้  

ตารางที่ 1 เงินกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : พันบาท
รายการ 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

1. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 (1.1+1.2) 2,369,372                 1,898,925                 
1.1 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET1) 2,369,372                 1,898,925                 

1.1.1 ทุนชําระแลว (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซ้ือคืน 3,000,000                 2,500,000                 
1.1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        
1.1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร (535,522)                   (442,768)                   
1.1.4 รายการหักเงินกองทุนช้ันท่ี 1* (97,406)                     (160,607)                   

1.2 เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            
2. เงินกองทุนช้ันท่ี 2 104,866                    143,053                    
3. เงินกองทุนท้ังส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 2,474,238                 2,041,978                  

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (1.1+1.2) 2,361,202                 1,908,911                 
1.1 เงินกองทุนชั้นที่  1 ที่เปนสวนของเจาของ (CET1) 2,361,202                 1,908,911                 

1.1.1 ทุนชําระแลว (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซ้ือคืน 3,000,000                 2,500,000                 
1.1.2 ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        
1.1.3 กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร (507,257)                   (432,780)                   
1.1.4 รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย เฉพาะสวนของ

ผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมที่สามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่  1       
ที่ เปนสวนของเจาของของกลุมธุรกิจทางการเงิน

(1)                              (2)                              

1.1.5 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่  1* (133,840)                   (160,607)                   
1.2 เงินกองทุนชั้นที่  1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงินกองทุนชั้นที่ 2 124,050                    146,011                    
3. เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1 + 2) 2,485,252                 2,054,922                 
* เชน ผลขาดทุน (สุทธ)ิ , สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

รายการ
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 17.86 ซึ่งสูงกวา

อัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 (T1) ตอสินทรัพยเสี่ยง
ของธนาคารรอยละ 17.10 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 6.00 โดยท้ังหมดนี้เปน
อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET 1) ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารท้ังจํานวนหรือรอยละ 17.10 ซึ่งสูงกวา
อัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 4.50 (ดูรายละเอียดในขอ 3.5 ตารางท่ี 6) 

 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพย
เทากับรอยละ 17.07 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 8.50 โดยเปนอัตราสวนเงินกองทุน
ช้ันท่ี 1 (T1) ตอสินทรัพยเสี่ยงของกลุมธุรกิจทางการเงินรอยละ 16.21 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดไวท่ี รอยละ 6.00 โดยท้ังหมดนี้เปนอัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET 1) ตอสินทรัพยเสี่ยงของ
กลุมธุรกิจทางการเงินท้ังจํานวนหรือรอยละ 16.21 ซึ่งสูงกวาอัตราสวนข้ันตํ่าท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 4.50 
(ดูรายละเอียดในขอ 3.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ใชวิธีการคํานวณเงินกองทุน ตามตารางดังตอไปนี้ 

วิธีที่ใชในการคํานวณการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามประเภทความเส่ียง วิธี 

- ความเสี่ยงดานเครดิต Standardized Approach (SA) 

- ความเสี่ยงดานตลาด (ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา) Standardized Approach (SA) 

- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ Basic Indicator Approach (BIA) 
 

3.4 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงสําหรับความเส่ียงแตละดาน ดังตอไปนี้ 

ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยตามแนวทาง Basel III 
โดยดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าตามหลักเกณฑของ Basel III (Pillar 1) เพื่อรองรับสินทรัพยเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ธนาคารมีเงินกองทุนท้ังสิ้นจํานวน 2,474.24 ลานบาท เม่ือเทียบกับมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ี
ตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,177.68 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกองทุนข้ันตํ่า สําหรับความ
เสี่ยงดานเครดิตจํานวน 1,042.74 ลานบาท สําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 134.94 ลานบาท ดังนั้นธนาคารจึงมี
เงินกองทุนท้ังสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าอยูถึง 1,296.56 ลานบาท ในขณะท่ีกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุน
ท้ังสิ้น จํานวน 2,485.25 ลานบาท เทียบกับมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 
1,237.80 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานเครดิตจํานวน 1,055.29 ลานบาท และสําหรับความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการจํานวน 182.51 ลานบาท ดังนั้นกลุมธุรกิจทางการเงินจึงมีเงินกองทุนท้ังสิ้นสูงกวามูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่า
จํานวน 1,247.45 ลานบาท  
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ท้ังนี้ธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงิน ไมมีการดํารงเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากธนาคาร
และกลุมธุรกิจทางการเงินไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา  

รายละเอียดของเงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีธนาคารและกลุมธุรกิจทางการเงินตองดํารงเพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทตางๆ 
เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  กับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ตามตารางดังตอไปนี ้

ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย โดยวิธี SA  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)   

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 1,011,923                   944,399                      
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ   (MDBs) และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ     (PSEs) ที่ ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ     (PSEs) 
ที่ ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย

7,986                          679                             

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ     (PSEs)      
ที่ ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

143,784                      126,107                      

     4. ลูกหนี้รายยอย 594,055                      540,184                      
     5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 174,419                      180,607                      
     6. สินทรัพยอ่ืน 91,679                        96,822                        
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 30,813                        28,359                        
First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานเครดิตทั้งหมด 1,042,736                   972,758                       
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

ลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ 1,024,475                   964,516                      
     1. ลูกหนี้ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ   (MDBs) และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ     (PSEs) ที่ ใชน้ําหนักความเสี่ยง
เหมือนกับลูกหนี้ภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหนี้สถาบันการเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ     (PSEs) 
ที่ ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย

8,025                          714                             

     3. ลูกหนี้ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ     (PSEs)      
ที่ ใชน้ําหนักความเสี่ยงเหมือนกับลูกหนี้ธุรกิจเอกชน

96,397                        84,626                        

     4. ลูกหนี้รายยอย 696,880                      644,560                      
     5. สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 174,419                      180,607                      
     6. สินทรัพยอ่ืน 48,754                        54,009                        
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 30,813                        28,359                        
First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานเครดิตทั้งหมด 1,055,288                   992,875                       
ตารางที่ 4 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานตลาด โดยวิธี SA  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด* 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง -                              -                              
รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด -                              -                              
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ธนาคารไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชี เพ่ือการคา  

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด* 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

1. คํานวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              
2. คํานวณโดยวิธีแบบจําลอง -                              -                              
รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานการตลาด -                              -                              
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชี เพ่ือการคา  
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ตารางที่ 5 เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ โดยวิธี BIA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ 134,941                      121,962                       
 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเส่ียงดานปฏิบัติการ 182,510                      161,839                       
 

3.5 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 17.86 และกลุมธุรกิจทางการเงินมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คํานวณตาม
หลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด เทากับรอยละ 17.07 โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 กับ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามตารางดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ 6 อัตราสวนเงินกองทุนทั้งส้ินตอสินทรัพยเส่ียง อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง และอัตราสวน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอสินทรัพยเส่ียง 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : %

ธนาคาร ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

ธนาคาร ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

1. เงินกองทุนท้ังสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง 17.86                          8.50                            15.86                          8.50                            

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง 17.10                          6.00                            14.74                          4.25                            

3. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ตอ สินทรัพยเสี่ยง 17.10                          4.50                            -                              -                              

30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
อัตราสวน การดํารงเงินกองทุน
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : %

กลุมธุรกิจทาง
การเงิน

ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

กลุมธุรกิจทาง
การเงิน

ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด

1. เงินกองทุนท้ังสิ้น ตอ สินทรัพยเสี่ยง 17.07                          8.50                            15.13                          8.50                            

2. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอ สินทรัพยเสี่ยง 16.21                          6.00                            14.05                          4.25                            

3. เงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ ตอ สินทรัพยเสี่ยง 16.21                          4.50                            -                              -                              

30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
อัตราสวน การดํารงเงินกองทุน

 
 

4. ขอมูลที่เกี่ยวของกับความเส่ียงดานตลาด 
ตารางที่ 7 มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานตลาดในแตละประเภท โดยวิธี SA 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานตลาด* 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

1. ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย -                              -                              
2. ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน -                              -                              
3. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน -                              -                              
4. ความเส่ียงดานราคาสินคาโภคภัณฑ -                              -                              
รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด -                              -                              
* ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชี เพ่ือการคา  

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
เงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับความเส่ียงดานตลาด* 30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555

1. ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย -                              -                              
2. ความเส่ียงดานราคาตราสารทุน -                              -                              
3. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน -                              -                              
4. ความเส่ียงดานราคาสินคาโภคภัณฑ -                              -                              
รวมมูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําท่ีตองดํารงสําหรับความเสี่ยงดานตลาด -                              -                              
* ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไมมีปริมาณธุรกรรมในบัญชี เพ่ือการคา
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5. การเปดเผยขอมูลเงินกองทุนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  
ตารางที่ 8 ขอมูลคุณสมบัติที่สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
 

 ขอมูลคุณสมบัติท่ีสําคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุน รายละเอียด

ขอมูลคุณสมบัติที่ สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน ไมมีขอมูล
 

 

- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
 

 ขอมูลคุณสมบัติท่ีสําคัญของตราสารทางการเงินท่ีนับเปนเงินกองทุน รายละเอียด

ขอมูลคุณสมบัติที่ สําคัญของตราสารทางการเงินที่นับเปนเงินกองทุน ไมมีขอมูล
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ตารางที่ 9 การเปดเผยมูลคาของเงินกองทุนในชวงการทยอยนับเขาหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ Basel III (Transitional period)  

- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

หนวย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการท่ีจะตองมีการ

ทยอยนับเขาหรือทยอย
หักเงินกองทุนใน

อนาคตตามหลักเกณฑ 
Basel III

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  Tier 1 (T1) :
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ  (CET1) : 

1 รายการท่ีสามารถ นับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ
1.1 3,000,000                        
1.2 2,300                               
1.3 (535,522)                          
1.4

1.4.1 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน -                                     -                                   
รวมรายการท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1  ท่ีเปนสวนของเจาของกอนรายการปรับและรายการหัก 2,466,778                        

2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตามหลักเกณฑการกํากับดูแล -                                     
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ -                                     

3.1 19,270                             
3.2 -                                   -                                   
3.3 78,136                             

รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 97,406                             
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ   (CET1) 2,369,372                        
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน   Additional tier 1  (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี   1   ท่ีเปนตราสารทางการเงิน -                                     
5 หัก -                                     

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน (AT 1) -                                     
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 (T1 = CET1+AT1) 2,369,372                        
เงินกองทุนชั้นท่ี 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี   2
6.1 104,866                           

7 หัก -                                     
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี  2  (T2) 104,866                           
รวมเงินกองทุนท้ังสิ้น  (TC = T1+T2) 2,474,238                        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี   1   ท่ีเปนตราสารทางการเงิน

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ    (General provision)
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี   2

มูลคาของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด  30  มิถุนายน  2556

ทุนชําระแลว   (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซ้ือคืน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

ผลขาดทุนสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น   (นอกเหนือจากคาความนิยม )
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- กลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

หนวย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการท่ีจะตองมีการ

ทยอยนับเขาหรือทยอย
หักเงินกองทุนใน

อนาคตตามหลักเกณฑ 
Basel III

เงินกองทุนชั้นท่ี 1  Tier 1 (T1) :
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ (CET1) : 

1 รายการท่ีสามารถ นับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี  1   ท่ีเปนสวนของเจาของ
1.1 3,000,000                        
1.2 2,300                               
1.3 (507,257)                          
1.4

1.4.1 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุน -                                     -                                   
1.5

(1)                                     -                                   

รวมรายการท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี  1  ท่ีเปนสวนของเจาของกอนรายการปรับและรายการหัก 2,495,042                        
2 ปรับ รายการปรับจากเงินกองทุนชั้นท่ี  1   ท่ีเปนสวนของเจาของตามหลักเกณฑการกํากับดูแล -                                     
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี  1   ท่ีเปนสวนของเจาของ -                                     

3.1 31,260                             
3.2 -                                   -                                   
3.3 102,580                           

รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี  1   ท่ีเปนสวนของเจาของ 133,840                           
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ  (CET1) 2,361,202                        
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน  Additional tier 1  (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี   1   ท่ีเปนตราสารทางการเงิน -                                     
5 หัก -                                     

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงิน  (AT 1) -                                     
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1  (T1 = CET1+AT1) 2,361,202                        
เงินกองทุนชั้นท่ี 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี   2
6.1 124,050                           

7 หัก -                                     
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 (T2) 124,050                           
รวมเงินกองทุนท้ังสิ้น  (TC = T1+T2) 2,485,252                        

ผลขาดทุนสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น   (นอกเหนือจากคาความนิยม )
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี  1   ท่ีเปนตราสารทางการเงิน

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ   (General provision)
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นท่ี     2

มูลคาของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจํางวด 30 มิถุนายน 2556

ทุนชําระแลว (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซ้ือคืน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

รายการของบริ ษัทลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเฉพาะสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ี
สามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นท่ี  1    ท่ีเปนสวนของเจาของของกลุมธุรกิจทางการเงิน

 

 

6. ชองทางการเปดเผยขอมูล 
ชองทางการเปดเผยขอมูล   www.tcrbank.com 

วันท่ีเปดเผยขอมูล 31 ตุลาคม 2556 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 


