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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร จดัท าข้ึนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์ตามหลกัเกณฑ ์Basel III  หลกัการท่ี 3 (Basel III  Pillar 3) ท่ีก าหนดให้
ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของรายคร่ึงปี ให้เปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัตวัช้ีวดั
ความเส่ียงท่ีส าคญั โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน การประเมินความเส่ียงดา้นตลาด ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตรา
สารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III   ในส่วนของขอ้มูลรายปีจะเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน
ความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพธนาคารจะจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีและทุกคร้ัง
ท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั  

ธนาคารมีการปรับปรุงองค์ประกอบของเงินกองทุนเพื่อรองรับการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standard No.9 : Financial Instruments : TFRS9) เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ซ่ึงเก่ียวกบัการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่า และการตดัรายการออกจากบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน 

ธนาคารมุ่งท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐานและมีการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อให้ธนาคาร
สามารถด ารงเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพดีและเพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน เป็นการใช้
กลไกลตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนและขอ้มูลความ
เส่ียงของตนเอง และให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในตลาดสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของธนาคาร  โดย
ธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซ่ึงธนาคารจะเปิดเผยรายงานการด ารง
เงินกองทุนตาม Pillar 3 ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัดงักล่าว โดยเปิดเผยไวท่ี้เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III Pillar 3 

ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะระดบัธนาคาร (Solo Basis)  

3. ตัวช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ธนาคารประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จากคา่ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัช าระหน้ีถ่วง

น ้ าหนกัตลอดช่วงอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ 

จ าแนกตามกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินท่ีพิจารณาเห็นวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ประเภทของ

การกูย้มื ประเภทของหลกัประกนั เป็นตน้ และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสงัเกตในปัจจุบนัเพ่ือก าหนดสถานการณ์ในอนาคตโดย

ใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค ซ่ึงพิสูจน์ไดว้า่มีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ เช่น การเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่ง

เหมาะสมในการพิจารณาความน่าจะเป็นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในแตล่ะสถานการณ์เพื่อวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  ทั้งน้ีธนาคารจะจดัใหมี้การทบทวนวธีิการ ขอ้สมมติฐาน และการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต อยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ีกลุ่มธนาคารยงัมีแนวทางในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการ 

(Management Overlay) เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพ่ิมเติมดว้ย 

http://www.tcrbank.com/
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4. เงินกองทุน 

4.1 การบริหารเงนิกองทุน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมเติม โดยก าหนด
อตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า และอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมท่ีธนาคารตอ้งด ารง 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพ่ือใหธ้นาคารด ารงเงินกองทุนเพ่ิมเติม
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติเผื่อไวน้ าไปใชใ้นภาวะท่ีธนาคาร ประสบผลขาดทุนหรืออยูใ่นช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้งช่วยลดโอกาสท่ี
ระดบัอตัราส่วนเงินกองทุนจะต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดดว้ย 

2. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) เพื่อให้
ธนาคารด ารงเงินกองทุนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีจะก่อตวัเป็นความเสียหายกบัระบบโดยรวม (System-wide risk) 
เช่น ในยามท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเติบโตสินเช่ือมากในระดบัร้อนแรง (Excessive credit growth) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบัธนาคารจากเหตุดงักล่าว 

รายการ 30 มถุินายน 2563 31 ธันวาคม 2562
เงนิกองทุน (หน่วย  : พันบาท)

1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 6,519,571                  6,115,499            
1ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL1/ ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL CET1) 6,519,571                  6,115,499            
2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1) 6,519,571                  6,115,499            

2ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL Tier 1) 6,519,571                  6,115,499            
3 เงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital) 7,085,234                  6,593,704            

3ก เงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL total capital) 7,085,234                  6,593,704            
สินทรัพย์เส่ียง (หน่วย  : พันบาท)

4 สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน (RWA) 53,969,162                45,979,586          
อัตราเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ)

5 อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 ratio) 12.08                         13.30                   
5ก อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 12.08                         13.30                   
6 อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 12.08                         13.30                   

6ก อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.08                         13.30                   
7 อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital ratio) 13.13                         14.34                   

7ก อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองดว้ยวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 13.13                         14.34                   
อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)

8 อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) 2.50                           2.50                     
9 อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) -                             -                      
10 อตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความเสียหายสาหรับธนาคารพาณิชยท่ี์มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                             -                      
11 อตัราส่วนของเงินกองทนุส่วนเพ่ิมทั้งส้ิน (ผลรวมของรายการท่ี 8 ถึงรายการท่ี 10) 2.50                           2.50                     
12 อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทนุขั้นต ่า/2 4.63                           5.84                     

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง (LCR) (ร้อยละ)
13 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ิน (Total HQLA) (หน่วย : พนับาท) 11,864,055                6,734,644            
14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) (หน่วย : พนับาท) 2,738,359                  2,826,124            
15 LCR (ร้อยละ) 465                            239                      

ตารางการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวช้ีวัดความเส่ียงที่สาคัญ (The disclosure quantitative  of Key prudential metrics)

1/ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss: ECL) ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ของสภาวิชาชีพบญัชี

2/ อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทุนขัน้ต  ่า ไม่จ  าเป็นตอ้งเท่ากบัผลต่างระหว่างอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) ในรายการท่ี 5 กบั

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของขัน้ต  ่า(minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เน่ืองจากอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1 ratio) อาจถูกน าไปใชด้ ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ขัน้ต  ่า 

(minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรืออตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขัน้ต  ่า (minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตวัอย่างเช่น ธนาคารมีสินทรัพย์เส่ียง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และไม่มี

เงินกองทุน T2 ธนาคารจึงตอ้งน าเงินกองทุน CET1 บางส่วนไปใชด้ ารงอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขัน้ต  ่าร้อยละ 8.5 ดงันั้น เงินกองทุน CET1 ท่ีคงเหลือหลงัจากการด ารงเงินกองทุนขัน้ต  ่า จะเท่ากบั 10 - 4.5 - 2.5 = 3
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ท าให้ธนาคารมีความมัน่คงและแข็งแกร่งมากข้ึน โดยก าหนดให้ธนาคารด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ 
Conservation buffer จากการด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าอีกร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เส่ียงทั้ งส้ิน และด ารงอัตราส่วน
เงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Countercyclical buffer  เพ่ิมอีกร้อยละ 0 ถึง 2.5 ของสินทรัพย์เส่ียงทั้ งส้ิน ซ่ึงในส่วนของ
เงินกองทุนส่วนเพ่ิม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัไม่มีก าหนดการบงัคบัใชเ้กณฑใ์นเร่ืองน้ีกบักลุ่มท่ีไม่
มีนยัต่อความเส่ียงเชิงระบบ ดงันั้นอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าร้อยละ 8.5 รวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer 
ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากบัร้อยละ 11 

ธนาคารให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีมีความเหมาะสม 
และเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องทางการ โดยธนาคารมีการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติต่างๆ ทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ งมี กระบวนการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจดัการ
เงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ธนาคารได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III ทั้ ง 3 หลกัการ (Pillars) ได้แก่ 
หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) และหลกัเกณฑ์การ
เปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคาร (Pillar 3) ซ่ึงธนาคารตระหนักว่าเงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่าและ
ความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น การจดัการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจัยส าคญั 
ท่ีจะสะทอ้นถึงความมัน่คงแขง็แกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินนั้นๆ 
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4.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 7,085.23 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 6,519.57 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2  จ านวน 565.66 ลา้นบาท  
ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้  

ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีดงัน้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุน 

 

หน่วย : พันบาท

รายการ 30 มถุินายน 2563 31 ธันวาคม 2562

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 6,519,571                 6,115,499                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 6,519,571                 6,115,499                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 5,000,000                 5,000,000                 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น 34,906                      34,906                      

1.1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 100,843                    100,843                    

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 1,735,096                 1,401,956                 

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,990                        1,302                        

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1,990                        1,302                        

1.1.6 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (353,264)                   (423,508)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 565,663                    478,205                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 565,663                    478,205                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 7,085,234                 6,593,704                 

* เช่น ผลขาดทุนสุทธิ,สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
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4.3  ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบั
ร้อยละ 12.08 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 7 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงเท่ากับร้อยละ 12.08 ซ่ึงสูงกว่าอัตราส่วนขั้ นต ่ าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ท่ี ร้อยละ 8.50  
โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.13 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 11 (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) 

4.4 ธนาคารด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้ งส้ินจ านวน 7,085.23 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งด ารงรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจ านวน 5,936.61 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer แลว้ 
ส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 4,986.49 ลา้นบาท และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 950.12 ลา้นบาท ทั้งน้ีธนาคารไม่มีการ
ด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  นอกจากน้ีธนาคาร
ยงัมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จ านวน 1,148.62 ลา้น
บาท รายละเอียดของเงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

 

ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

 

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร โดยวธีิ BIA 

 

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 

30 มถุินายน 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2562 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 4,758,005                           3,676,641                   3,115,959                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                                     -                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) 

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
7,632                                  5,898                          3,805                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)     

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
275,220                              212,670                      120,290                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 4,085,403                           3,156,902                   2,755,334                   

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 198,766                              153,592                      129,181                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 190,984                              147,579                      107,349                      

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 228,485                              176,556                      135,836                      

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                                     -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 4,986,490                           3,853,197                   3,251,795                   

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด 1

30 มถุินายน 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2562 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                                 -                                 -                                 

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                                 -                                 -                                 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                                 -                                 -                                 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

30 มถุินายน 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2562 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 950,117 734,182 656,470
*  เงินกองทนุขัน้ต  ่าและเงินกองทนุส่วนเพ่ิมConservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เทา่กบัร้อยละ  11.00
** เงินกองทนุขัน้ต  ่าท่ีตอ้งด ารง เทา่กบัร้อยละ  8.5
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4.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 13.13 โดยเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  สรุปตามตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
และอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

5. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัความเส่ียงด้านตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  ธนาคารไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากธนาคารไม่มี
ปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา้โดยเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  สรุปได้ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 7 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวธีิ SA 

 

หน่วย : %

ธนาคาร
ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *
ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.08                    7.00                            13.30                    7.00                            

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.08                    8.50                            13.30                    8.50                            

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.13                    11.00                          14.34                    11.00                          

*  ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเกณฑก์ารด ารงเงินกองทนุขัน้ต  ่าและเงินกองทนุส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) 

อตัราส่วนเงินกอนทนุขัน้ต  ่าร้อยละ 8.5 และ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเทา่กบัร้อยละ11

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

30 มถุินายน 2563 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 2

30 มถุินายน 2563 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2562 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย -                              -                              -                              

2. ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ -                              -                              -                              

3. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน -                              -                              -                              

4. ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ -                              -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด -                              -                              -                              
2 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้

*
  เงินกองทุนขัน้ต  ่าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  11.00

**
  เงินกองทุนขัน้ต  ่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  8.5



 การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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6. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่เติมตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 8 ข้อมูลคุณสมบตัทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุน 

ข้อมูลคุณสมบตัทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุน รายละเอยีด 

ข้อมูลคุณสมบตัทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุน ไม่มีขอ้มูล 

7.  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล   www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล : 31 ตุลาคม 2563 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี : 30 มิถุนายน 2563 

 


