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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  

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 รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง(LCR) ภายใน 4 เดือน นบัจากวนั
ดงักล่าว โดยเปิดเผยไวท่ี้เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามหลกัเกณฑ ์Basel III Pillar 3 

ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะระดบัธนาคาร (Solo Basis)  

3. ตัวช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ธนาคารประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนประมาณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัช าระ

หน้ีถ่วงน ้ าหนักตลอดช่วงอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์กลุ่มธนาคารพิจารณาวา่ความ

เส่ียงดา้นเครดิตมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ประเภทของการกูย้มื ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสญัญา และปัจจยัอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนัร่วมกบัการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผล

หากพิสูจน์ไดว้า่มีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใช้ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ (Gross Domestic 

Product: GDP) อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน ราคาท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการ

พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์ ธนาคารใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน

วา่การเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งควรจะส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน

พอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธนาคารอย่างไร อย่างไรก็ตามกลุ่มธนาคารจะจัดให้มีการทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการ

http://www.tcrbank.com/
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คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี กลุ่มธนาคารยงัมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมเติมจากการ

บริหารจดัการ (Management Overlay) ดว้ย 

 

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 2564 31 ธันวาคม 2563
เงนิกองทุน (หน่วย  : พันบาท)

1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 7,795,627                  7,235,913            
1ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL1/ ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL CET1) 7,795,627                  7,235,913            
2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1) 8,945,627                  7,235,913            

2ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL Tier 1) 8,945,627                  7,235,913            
3 เงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital) 9,724,660                  7,857,859            

3ก เงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL total capital) 9,724,660                  7,857,859            
สินทรัพย์เส่ียง (หน่วย  : พันบาท)

4 สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน (RWA) 73,364,156                59,469,263          
อัตราเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ)

5 อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1 ratio) 10.63                         12.17                   
5ก อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของหลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 10.63                         12.17                   
6 อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 12.19                         12.17                   

6ก อตัราส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ารองตามวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.19                         12.17                   
7 อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital ratio) 13.26                         13.21                   

7ก อตัราส่วนเงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ารองดว้ยวิธี ECL ทั้งจ  านวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 13.26                         13.21                   
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 4.70                           4.71                     

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรง (LCR) (ร้อยละ)/3

13 ปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องทั้งส้ิน (Total HQLA) (หน่วย : พนับาท) 9,623,038                  9,466,454            
14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วนั (Total net cash outflows) (หน่วย : พนับาท) 4,533,279                  3,090,677            
15 LCR (ร้อยละ) 212                            306                      

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
3/ อา้งอิงรายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (LCR) ท่ีเปิดเผยไวท่ี้ www.tcrbank.com
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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 2564  ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 9,724.66 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จ านวน 
8,945.63 ลา้นบาท  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 7,795.63  ลา้นบาท เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสาร
ทางการเงิน (Additional tier 1) จ านวน 1,150 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2  จ านวน 779.03 ลา้นบาท ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั
มาจากทุนท่ีช าระแลว้  

ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุน 

 

หน่วย : พันบาท

30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 8,945,627                 7,235,913                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 7,795,627                 7,235,913                 

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 170,821                    170,821                    

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร 3,069,276                 2,436,827                 

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,166                        3,153                        

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 1,166                        3,153                        

1.1.6 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (480,542)                   (409,794)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) 1,150,000                 -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 779,033                    621,946                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 779,033                    621,946                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 9,724,660                 7,857,859                 

* เช่น ผลขาดทุนสุทธิ,สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

รายการ
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4.3  ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบั
ร้อยละ 10.63 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 7 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ
สินทรัพย์เส่ียงเท่ากับร้อยละ 12.19 ซ่ึงสูงกว่าอัตราส่วนขั้ นต ่ าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ท่ี ร้อยละ 8.50  
โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.26 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 11 (ดูรายละเอียดในขอ้ 4.5 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 2564 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้ งส้ินจ านวน 9,724.66 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งด ารงรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจ านวน 8,070.06 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer แลว้ 
ส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 6,855.49 ลา้นบาท และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 1,214.57 ลา้นบาท ทั้งน้ีธนาคารไม่มีการ
ด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  นอกจากน้ีธนาคาร
ยงัมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จ านวน 1,654.59 ลา้น
บาท  โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer ท่ีธนาคารตอ้งด ารงเพื่อ
รองรับความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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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 

 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 6,614,840                           5,111,468                   4,082,294                   

     1.1 ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                                     -                              -                              

     1.2 ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
10,175                                7,863                          2,039                          

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
303,089                              234,205                      173,580                      

     1.4 ลูกหน้ีรายย่อย 5,847,902                           4,518,833                   3,616,426                   

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 222,659                              172,055                      133,155                      

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 231,015                              178,512                      157,094                      

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 240,648                              185,955                      146,942                      

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

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 6,855,488                           5,297,423                   4,229,236                   

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด 1

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                                 -                                 -                                 

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                                 -                                 -                                 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                                 -                                 -                                 
1
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 1,214,568                       938,530                      825,652                      
*  เงินกองทนุขัน้ต  ่าและเงินกองทนุส่วนเพ่ิมConservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เทา่กบัร้อยละ  11.00
** เงินกองทนุขัน้ต  ่าท่ีตอ้งด ารง เทา่กบัร้อยละ  8.5



 การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

7 

 

4.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 13.26 โดยเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สรุปตามตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
และอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

5. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัความเส่ียงด้านตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ธนาคารไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากธนาคารไม่มี
ปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการคา้โดยเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สรุปได้ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 7 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวธีิ SA 

 

หน่วย : %

ธนาคาร
ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *
ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 10.63                    7.00                            12.17                    7.00                            

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.19                    8.50                            12.17                    8.50                            

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.26                    11.00                          13.21                    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 2564 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 2

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่
31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย -                              -                              -                              

2. ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ -                              -                              -                              

3. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน -                              -                              -                              

4. ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ -                              -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด -                              -                              -                              
2 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้

*
  เงินกองทุนขัน้ต  ่าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  11.00

**
  เงินกองทุนขัน้ต  ่าท่ีตอ้งด ารง เท่ากบัร้อยละ  8.5
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6. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่เติมตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 8 ข้อมูลคุณสมบตัทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ผู้ออกตราสาร ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 
2. รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน - 
การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์ ธปท.  

 

3. ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้
ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ี
เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 

4. มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
หรือไม ่

มีคณุสมบตั ิ

5. กรณีที่มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลา่ว 

- 

6. ต้องทยอยลดนบั หรือนบัได้เต็มจ านวน นบัได้เต็มจ านวน 
7. จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
ระดบัธนาคารพาณิชย์ 

8. จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตาม
หลกัเกณฑ์ของทางการ (หนว่ย : ล้านบาท) 

1,150 ล้านบาท 

9. มลูคา่ที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par 
Value) 

1,000 บาท 

10. การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
11. วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original Date) 27 พฤษภาคม 2564 
12. ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีก าหนดระยะเวลาการ

ช าระคืนหรือมกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ
คืน 

ไมม่ีก าหนดระยะเวลาการช าระคนื 

13. วนัครบก าหนด (Original Maturity Date) ไมม่ีวนัครบก าหนด 
14. ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตรา

สารทางการเงินก่อนได้รับอนมุตัจิากผู้ก ากบัดแูล
หรือไม ่

ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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15. วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่
ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 

ผู้ออกตราสารอาจใช้สทิธิไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนตราสาร ได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากผู้
ถือตราสาร  ทัง้นีก้ารไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนดไถถ่อน 
ดงักลา่วจะกระท าได้ ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหง่ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทย และให้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขและขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หลงัวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปีนบัแตว่นัออกตราสาร คือ ณ 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หรือ ณ วนัก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ใดๆ ภายหลงัจากนัน้  

2. ณ เวลาใด ๆ นบัแตว่นัออกตราสาร ในกรณีที่ มีการ
เปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษีในวนัใดๆ นบัแตว่นัออก
ตราสาร อนัสง่ผลให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออกตรา
สารเปลีย่นแปลงไป หรือ  

3. ณ เวลาใด ๆ นบัแตว่นัออกตราสาร ในกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ การก ากบัดแูลด้านเงินกองทนุ
ในวนัใดๆ อนัสง่ผลให้ตราสารที่เคยนบัเป็นเงินกองทนุชัน้
ที ่1 ที่เป็นตราสารทางการเงินอยูเ่ดิมมคีณุสมบตัิไม่
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

16. วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) ณ วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ หลงัจากวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2569 

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอื่นใด  
17. ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 
18. อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง ไมม่ี 
19. มี Dividend Stopper หรือไม ่ มี 
20. ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจเตม็ที่ในการยกเลกิ

การจา่ยดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เอง
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ 

ธนาคารมีอ านาจในการตดัสนิใจตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธิ 
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21. มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอน 
ก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น ก าหนดอตัราผลตอบแทน 
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (Step up) 

ไมม่ี 

22. ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
23. สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลง

สภาพได้ 
ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24. คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 
25. กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ที่

ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ 
มีข้อก าหนดให้สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) 
เมื่อทางการตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตรา
สาร หรือ เมื่อผู้ออกตราสารมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น
สว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่งทัง้สิน้ (CET 1 Ratio) ต ่ากวา่
อตัราที่ผู้ออกตราสารก าหนดเอาไว้ 

26. กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวน
หรือบางสว่น 

ลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น 

27. กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือ
ชัว่คราว 

ลดมลูคา่ถาวร 

28. สถานะของล าดบัการด้อยสทิธิในกรณีที่มีการ
ช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง
การเงินท่ีด้อยสทิธิกวา่) 

ผู้ ถือตราสารจะมีสิทธิได้รับช าระหนีใ้นล าดับหลงัจากเจ้าหนี ้
บุริมสิทธิและเจ้าหนีส้ามญั (ซึ่งรวมถึงผู้ฝากเงิน) แต่จะมีสิทธิ
ได้รับช าระหนีก้่อนหน้าผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ ถือหุ้นสามญั ซึ่ง
หากผู้ออกตราสารมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนีใ้ห้แก่
เจ้าหนีบุ้ริมสิทธิและเจ้าหนีส้ามัญ (ซึ่งรวมถึงผู้ฝากเงิน) ผู้ ถือ
ตราสารก็จะไมไ่ด้รับช าระเงินต้น และดอกเบีย้ค้างช าระตามตรา
สารด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 

7.  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล   www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล : 31 ตุลาคม 2564 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี : 30 มิถุนายน 2564 

 


