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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร จดัท าข้ึนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III  หลกัการท่ี 3 (Basel III  Pillar 3) ท่ีก าหนดให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของรายคร่ึงปี ให้เปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัโครงสร้างและความเพียงพอของ
เงินกองทุน การประเมินความเส่ียงด้านตลาด ขอ้มูลคุณสมบัติท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็นเงินกองทุน และการ
เปิดเผยมูลค่าของเงินกองทุนในช่วงทยอยนบัตามหลกัเกณฑ ์Basel III   ในส่วนของขอ้มูลรายปีจะเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพธนาคารจะจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีและ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั  

ธนาคารมุ่งท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐานและมีการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือท่ีให้ธนาคาร
สามารถด ารงเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน เป็นการใช้
กลไกลตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความ
เส่ียงของตนเอง และใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งในตลาดสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในประเมินเส่ียงดา้นต่างๆของธนาคาร  โดยธนาคารจะ
ท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ31 ธนัวาคม ซ่ึงธนาคารจะเปิดเผยรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม
Pillar 3 ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัดงักล่าว โดยเปิดเผยไวท่ี้เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามฐานะ ณวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนตาม
หลกัเกณฑ ์Basel III Pillar 3 ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูลในระดบัเฉพาะธนาคาร (Solo Basis)  

3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงนิกองทุน 

ธนาคาร ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีมีความเหมาะสม 
และเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ โดยธนาคารมีการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมี กระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยา่งสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการ
เงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ธนาคารไดก้ าหนดแนวทางการบริหารจดัการเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ ์ Basel III ทั้ง 3 หลกัการ (Pillars) ไดแ้ก่ 
หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลกัเกณฑก์าร
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคาร (Pillar 3) ซ่ึงธนาคารตระหนกัว่าเงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่าและ
ความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงิน ดงันั้น การจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจยัส าคญั 
ท่ีจะสะทอ้นถึงความมัน่คงแขง็แกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินนั้นๆ 

http://www.tcrbank.com/
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3.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 3,533.50  ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 3,397.47 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2  จ านวน 136.03 ลา้นบาท  
ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้  

ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุน 

หน่วย : พันบาท

รายการ 30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 3,397,470                 2,366,822                 

1.1 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 3,397,470                 2,366,822                 

1.1.1 ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 4,000,000                 3,000,000                 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น 10,275                      8,563                        

1.1.3 ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.4 ก าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (502,253)                   (560,458)                   

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 2,935                        1,189                        

1.1.5.1 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 2,935                        1,189                        

1.1.6 รายการหกัเงินกองทุนชั้นท่ี 1* (115,787)                   (84,772)                     

1.2 เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 136,032                    147,268                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 136,032                    147,268                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 3,533,502                 2,514,090                 

* เช่น ผลขาดทุน (สุทธิ), สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
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3.3  ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
เท่ากบัร้อยละ 16.91 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 4.50 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารร้อยละ 16.91 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 6.00 
โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 17.59 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50 (ดูรายละเอียดในขอ้ 3.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที ่ 2 ธนาคาร ใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต Standardized Approach (SA) 
- ความเส่ียงดา้นตลาด (ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้) Standardized Approach (SA) 
- ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 

3.4 ธนาคาร ด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

ธนาคาร ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยก าหนดให้ธนาคาร 
ตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑข์อง Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสินทรัพยเ์ส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 3,533.50 ลา้นบาท เทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้ง
ด ารงตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 1,707.77 ลา้นบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุน
ขั้นต ่าจ านวน 1,825.73 ลา้นบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต ่า ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตจ านวน 1,509.86 ล้านบาท และ 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 197.91 ลา้นบาท ทั้งน้ีธนาคาร ไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด 
เน่ืองจากธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีธนาคารตอ้งด ารงเพ่ือรองรับ
ความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง โดยแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตาม
ตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,469,957                   1,341,961                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
1,145                          6,963                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
258,929                      218,251                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 1,031,640                   924,361                      

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 137,348                      150,326                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 40,895                        42,060                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 39,907                        31,183                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,509,864                   1,373,144                    

ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* 30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้
 

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร โดยวธีิ BIA 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557

รวมมูลคา่เงินกองทนุขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 197,912                      177,096                       
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3.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด เท่ากับร้อยละ 17.59 โดยเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557   
สรุปตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
และอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

หน่วย : %

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 16.91               4.50                       12.98             4.50                       

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 16.91               6.00                       12.98             6.00                       

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 17.59               8.50                       13.78             8.50                       

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

30 มถุินายน 2558 31 ธันวาคม 2557

 

4. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัความเส่ียงด้านตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  ธนาคารไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากธนาคารไม่มี
ปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพื่อการคา้โดยเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  สรุปไดด้งัตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 7 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวธีิ SA 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด* 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557
1. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย -                              -                              

2. ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ -                              -                              

3. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน -                              -                              

4. ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้
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5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่เติมตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 8 ข้อมูลคุณสมบตัทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุน 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ ไม่มีขอ้มูล
 

ตารางที ่ 9 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)  

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอยหกั

เงินกองทุนในอนาคต

ตามหลกัเกณฑ ์Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 4,000,000                 

1.2 10,275                      

1.3 2,300                        

1.4

1.4.1 ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตน้งวด (502,253)                   

1.4.2 รายการปรับปรุงก าไรสะสม -                            

1.5

1.5.1 ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขายของตราสารหน้ี 2,935                        4,403                                  

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 3,513,257                 

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                              

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                              

3.1 -                              

3.2 40,959                      61,438                                

3.3 74,828                      

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 115,787                    

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) 3,397,470                 

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ Additional tier 1 (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                              

5 หกั -                              

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT 1) -                              

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 3,397,470                 

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2

6.1 136,032                    

7 หกั -                              

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 136,032                    

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2) 3,533,502                 

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด  30  มถุินายน 2558

ทุนช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

ผลขาดทุนสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 2

 



 การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

7 

 

6.  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล   www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล : 30 ตุลาคม 2558 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี : 30 มิถุนายน 2558 


