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1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดารงเงิ นกองทุ นตามหลักเกณฑ์
Basel III Pillar 3 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ กาหนดให้ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นเปิ ดเผย
ข้อมูลทั้งเชิ งคุณภาพและปริ มาณเกี่ ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงิ นกองทุนและความเสี่ ยงต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นประจา
ทุกงวด 6 เดื อน โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันสิ้ นงวดเดื อนมิ ถุนายนและธันวาคม ทั้งในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดับกลุ่มธุ รกิ จ
ทางการเงิ น (Full Consolidation Basis) โดยรายงาน ณ วันสิ้ นงวดเดื อนมิ ถุนายนจะเปิ ดเผยข้อมู ลเชิ งปริ มาณสาหรั บโครงสร้าง
เงิ นกองทุ นและความเพียงพอของเงิ นกองทุ น ความเสี่ ยงด้านตลาด ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงิ นที่ นับเป็ น
เงิ นกองทุน การกระทบยอดรายการที่ เกี่ ยวข้องกับเงิ นกองทุน และมูลค่าเงิ นกองทุ นในช่วงการทยอยนับเข้าหรื อทยอยหัก ตาม
หลักเกณฑ์ Basel III ในขณะที่ รายงาน ณ วันสิ้ นงวดปี จะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ แสดงเพื่อการเปรี ยบเทียบนั้นเป็ นข้อมูล ณ วันสิ้ นงวดปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้อมูล ณ วันสิ้ นงวด
ก่อนหน้า 1 งวด โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางเวปไซต์ของธนาคาร www.tcrbank.com

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาหรับรายงานประจางวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารได้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปรี ยบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซี่งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ น ของธนาคารประกอบด้วย ธนาคาร ไทยเครดิ ต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ในฐานะบริ ษทั แม่ และ บริ ษทั
ธนบรรณ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงและการบริ หารเงิ นกองทุน เพื่อให้มีระดับ
เงินกองทุนที่มีความเหมาะสม และเพียงพอที่ จะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ของทางการ โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สถานการณ์สมมติ
ต่ างๆ ทั้งในภาวะปกติ แ ละภาวะวิก ฤตอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ ประกอบการวางแผนการด าเนิ น งานด้านเงิ น กองทุ น ตาม
ความเหมาะสม
ธนาคารมีกระบวนการบริ หารเงินกองทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รวมทั้งมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้
การบริ หารจัดการเงินกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ธนาคารและกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเงิ นกองทุ นให้เป็ นไปตามเกณฑ์ Basel III
ทั้ง 3 หลักการ (Pillars) ได้แก่ หลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ า (Pillar 1) หลักเกณฑ์การกากับดู แลเงิ นกองทุ นโดยทางการ
(Pillar 2) และหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Pillar 3) ซึ่ งธนาคารและ
กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นตระหนักว่าเงิ นกองทุ นเป็ นแหล่งเงิ นทุ น ที่ มีมูลค่าและความสาคัญมากในการดาเนิ นธุ รกิ จของสถาบัน
การเงิ น ดังนั้น การจัดการเงิ นกองทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ผล จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะสะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิ น
รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ
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3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นจานวน 2,506.08 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 2,384.54 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 จานวน 121.54 ล้านบาท
ส่ วนกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 2,523.22 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 1
ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 2,401.68 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 จานวน 121.54 ล้านบาท ซึ่ งมี องค์ประกอบ
ที่สาคัญมาจากทุนที่ชาระแล้ว
ข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
ตารางที่ 1 เงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)

รายการ

30 มิถุ นายน 2557

1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ทีจ่ ะซื้อหุ ้น
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.6 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
2.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)
* เช่น ผลขาดทุน (สุ ทธิ), สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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2,384,543
2,384,543
3,000,000
7,700
2,300
(534,725)
726
726
(91,458)
121,544
121,544
2,506,087

หน่ วย : พันบาท
ปรั บปรุ งใหม่
31 ธันวาคม 2556
2,375,864
2,375,864
3,000,000
5,775
2,300
(589,758)
(42,453)
120,140
120,140
2,496,004
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- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

รายการ

2,401,675
2,401,675
3,000,000
7,700
2,300
(517,591)
726
726

หน่ วย : พันบาท
ปรั บปรุ งใหม่
31 ธันวาคม 2556
2,360,517
2,360,517
3,000,000
5,775
2,300
(573,482)
-

(2)

(2)

(91,458)
121,544
121,544
2,523,219

(74,074)
146,180
146,180
2,506,697

30 มิถุ นายน 2557

1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)
1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
1.1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้น
1.1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.1.5 รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
1.1.5.1 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.6 รายการของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์เ ฉพาะส่วนของ
ผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
1.1.7 รายการหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2
2.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ
3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)
* เช่น ผลขาดทุน(สุ ทธิ), สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 ธนาคารมี อตั ราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
เท่ากับร้อยละ 13.64 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 4.50 และเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของธนาคารร้อยละ 13.64 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 6.00
โดยมีอตั ราส่ วนเงินกองทุ นทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 14.34 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของ
เจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 13.16 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ
4.50 และเป็ นอัตราส่ วนเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงของกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นร้อยละ 13.16 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ า
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ ร้อยละ 6.00 โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสิ นทรัพย์เท่ากับร้อยละ 13.83 ซึ่ งสู งกว่า
อัตราส่วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 (ดูรายละเอียดในข้อ 3.5 ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 2 ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่ อไปนี้
วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง
- ความเสี่ ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ ยงด้านตลาด (ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า)
- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

วิธี
Standardized Approach (SA)
Standardized Approach (SA)
Basic Indicator Approach (BIA)

3.4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีธ่ นาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้ องดารงสาหรับความเสี่ยงแต่ ละด้ าน มีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงินดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III
โดยดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III (Pillar 1) เพื่อรองรับสิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านตลาดและความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 2,506.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ า
ที่ ต ้องด ารงตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยจานวน 1,485.82 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงิ นกองทุ นขั้นต่ าส าหรั บ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 1,325.36 ล้านบาทและสาหรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจานวน 160.46 ล้านบาท) ดังนั้นธนาคารจึงมี
เงินกองทุนทั้งสิ้ นสู งกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าอยูถ่ ึง 1,020.26 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุน
ทั้งสิ้ น จานวน 2,523.22 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทยจานวน
1,550.77 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินกองทุ นขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 1,331.49 ล้านบาท และสาหรับความเสี่ ยง
ด้านปฏิ บตั ิการจานวน 219.28 ล้านบาท) ดังนั้นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นสู งกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่ าอยูถ่ ึง
972.45 ล้านบาท
ทั้งนี้ ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นไม่มีการดารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
รายละเอียดของเงิ นกองทุ นขั้นต่ าที่ ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นต้องดารงเพื่อรองรั บความเสี่ ยงประเภทต่างๆ
เปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

30 มิถุ นายน 2557
1,294,969

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
1,157,560

-

-

2,500

3,086

257,672

179,021

782,824
163,081
88,892
30,390
1,325,359

709,583
175,070
90,800
25,152
1,182,712

30 มิถุ นายน 2557
1,301,097

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
1,141,698

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์
ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1. ลูกหนี้ ภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภาครัฐบาล
2. ลูกหนี้ สถาบันการเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้
น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
4. ลูกหนี้ รายย่อย
5. สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. สินทรัพย์อื่น
ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด
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-

-

2,500

3,118

183,960

100,990

782,824
163,081
168,732
30,390
1,331,487

814,804
175,070
47,716
25,152
1,166,850
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด*
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด

30 มิถุ นายน 2557
-

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
-

* ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด* (ฐานะในบัญชี เพื่ อ การค้ า)
1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด

30 มิถุ นายน 2557
-

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
-

* ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร โดยวิธี BIA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร

30 มิถุ นายน 2557
160,456

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
148,920

30 มิถุ นายน 2557
219,277

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2556
202,971

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
รวมมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ อ้ งดารงสาหรับความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ าร
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3.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 14.34 และกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณ
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 13.83
ข้อมูลอัตราส่ วนเงิ นกองทุ นต่อสิ นทรั พย์เสี่ ยงเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยงและอัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : %
30 มิถุ นายน 2557
อั ตราส่ วน การดารงเงินกองทุ น
ธนาคาร

1. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง
2. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง
3. เงิ นกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
กาหนด

13.64
13.64
14.34

4.50
6.00
8.50

ปรั บปรุ งใหม่
31 ธันวาคม 2556
ธนาคารแห่ ง
ธนาคาร
ประเทศไทย
กาหนด

15.17
15.17
15.93

4.50
6.00
8.50

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
30 มิถุ นายน 2557
อั ตราส่ วน การดารงเงินกองทุ น

กลุ่ มธุรกิจ
ทางการเงิน

1. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง
2. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง
3. เงิ นกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

13.16
13.16
13.83
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ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
กาหนด

4.50
6.00
8.50

หน่ วย : %
ปรั บปรุ งใหม่
31 ธันวาคม 2556
ธนาคารแห่ ง
กลุ่ มธุรกิจ
ประเทศไทย
ทางการเงิน
กาหนด

14.65
14.65
15.55

4.50
6.00
8.50

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

4. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสี่ ยงด้ านตลาด
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2557 ธนาคารและกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นไม่ มี การด ารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ าส าหรั บความเสี่ ยง
ด้านตลาดเนื่องจากธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
ข้อมูลเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านการตลาดเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม
2556 สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดในแต่ ละประเภท โดยวิธี SA
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท

เงินกองทุนขั้ นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด*
1. ความเสี่ย งด้านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ย งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสี่ย งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสี่ย งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด

30 มิถุ นายน 2557
-

31 ธันวาคม 2556
-

* ณ วันที่ 30 มิ ถน
ุ ายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท

เงินกองทุนขั้ นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด*
1. ความเสี่ย งด้านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ย งด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสี่ย งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสี่ย งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด

30 มิถุ นายน 2557
-

* ณ วันที่ 30 มิ ถน
ุ ายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า
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31 ธันวาคม 2556
-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นไม่มีตราสารทางการเงิ นที่ สามารถนับเป็ นเงินกองทุ น
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ BCBS ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 8 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ ับเป็ นเงินกองทุน
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลคุณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ นเงินกองทุ น
ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน

รายละเอี ยด
ไม่มีขอ้ มูล

- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ข้ อมูลคุณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ นเงินกองทุ น
ข้อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน
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รายละเอี ยด
ไม่มีขอ้ มูล

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ตารางที่ 9 ข้ อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ตามเกณฑ์ Basel III ได้มีปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลเงินกองทุน รายการที่ปรับปรุ งได้แก่ กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและ สิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี การปรับปรุ งหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ใช้สาหรับการคานวณเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1) ดังนั้น เพื่อให้สามารถอ้างอิงถึงรายการต่างๆ ที่ใช้ในการคานวณ
เงินกองทุนกับรายการที่แสดงในงบการเงินของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ชดั เจน ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ทาการเปิ ดเผยข้อมูลตามตารางที่ 9 นี้ เพิ่มเติมตั้งแต่งวด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
ข้อมูลการเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการเปิ ดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ผยแพร่ ต่อสาธารณะ กับภายใต้ หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายการที่ เกีย่ วข้ อ งกับเงินกองทุ น ประจางวด ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2557

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินที่ เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน
(ก)

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้ หลั กเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ข)

การอ้ างอิ ง
(ค)

สิ นทรั พ ย์
1)

เงินสด

2)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

3)

สิทธิในการเรี ย กคืนหลักทรัพย์

-

-

4)

สินทรัพย์ตราสารอนุ พน
ั ธ์

-

-

5)

เงินลงทุนสุทธิ

3,640,422

3,640,422

6)

สินทรัพย์ของบริ ษท
ั ย่อยทีจ่ ดั ประเภทไว้เ พื่อขาย

1,510,783

1,510,783

7)

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ย ค้างรับสุทธิ
20,187,891

20,187,891

98,810

98,810

20,286,701

20,286,701

(1,182)

(1,182)

(678,286)

(678,286)

7.1)

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้

7.2)

ดอกเบี้ย ค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ย ค้างรับ

7.3)

หัก รายได้รอตัดบัญชี

7.4)

หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัย จะสูญ

7.5)

หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ย ค้างรับสุทธิ
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406,900

406,900

1,193,518

1,193,518

(41,579)

(41,579)

19,565,654

19,565,654

I

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการที่ เกีย่ วข้ อ งกับเงินกองทุ น ประจางวด ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2557
8)

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

9)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

10)

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

11)

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินที่ เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน
(ก)

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้ หลั กเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ข)

การอ้ างอิ ง
(ค)

-

-

18,892

18,892

130,125

130,125

ค่าความนิ ยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นสุทธิ

92,670

92,670

G

12)

สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี

56,791

56,791

H

13)

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

141,032

141,032

รวมสิ นทรั พ ย์

26,756,787

26,756,787

14)

เงินรับฝาก

22,325,822

22,325,822

15)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

1,489,878

1,489,878

16)

หนี้ สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

40,644

40,644

17)

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์

-

-

18)

หนี้ สินทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

-

-

19)

หนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์

-

-

20)

ตราสารหนี้ ทอี่ อกและเงินกูย้ ืม

13,300

13,300

21)

ภาระของธนาคาร (สถาบันการเงิน) จากการรับรอง

-

-

22)

ประมาณการหนี้ สิน

20,382

20,382

23)

หนี้ สินอื่น

309,288

309,288

24)

หนี้ สินอื่นของบริ ษทั ย่อยทีจ่ ดั ประเภทไว้เ พื่อขาย

67,065

67,065

24,266,379

24,266,379

หนี้สิ น

รวมหนี้สิ น
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการที่ เกีย่ วข้ อ งกับเงินกองทุ น ประจางวด ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2557

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินที่ เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน
(ก)

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้ หลั กเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ข)

การอ้ างอิ ง
(ค)

25. ส่ วนของเจ้ าของ
25.1) ทุนเรื อนหุ ้น
25.1.1 ทุนจดทะเบียน

3,125,000

25.1.1.1 หุ ้นบุริมสิทธิ

-

25.1.1.2 หุ ้นสามัญ
25.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
25.1.2.1 หุ ้นบุริมสิทธิ

3,125,000
-

3,125,000

3,125,000

3,000,000

3,000,000

-

-

25.1.2.2 หุ ้นสามัญ

3,000,000

3,000,000

A

25.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้น

7,700

7,700

B

-

-

25.3.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ ้นบุริมสิทธิ

-

-

25.3.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ ้นสามัญ

-

-

25.4) ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นบุริมสิทธิ

-

-

25.5) ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นสามัญ

-

-

25.6) องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

3,630

3,630

-

-

3,630

3,630

-

-

25.3) ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ ้น

25.6.1 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
25.6.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
25.6.3 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
25.6.4 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด (ส่วนทีม่ ีประสิทธิผล)
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E

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการที่ เกีย่ วข้ อ งกับเงินกองทุ น ประจางวด ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2557

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินที่ เผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงิน
(ก)

จานวนที่ เปิ ดเผยในงบการเงินภายใต้ หลั กเกณฑ์
การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ข)

การอ้ างอิ ง
(ค)

25.6.5 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ (ส่วนทีม่ ีประสิทธิผล)

-

-

25.6.6 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

-

-

25.7) กาไร (ขาดทุน) สะสม

(520,921)

(520,921)

25.7.1 จัดสรรแล้ว

2,300

2,300

2,300

2,300

-

-

(523,221)

(523,221)

25.8) หัก หุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นบุริมสิทธิ

-

-

25.9) หัก หุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นสามัญ

-

-

25.7.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
25.7.1.2 อื่น ๆ
25.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
25.10) ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สิ นและส่ วนของเจ้ าของ
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2,490,409

2,490,409

(1)

(1)

2,490,408

2,490,408

26,756,787

26,756,787

C
D

F

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ส่ วนที่ 2 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน
หน่ วย : พันบาท
องค์ ประกอบของเงินกองทุ นตามหลั กเกณฑ์ การกากับ
ดูแลที่ รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

รายการ

แหล่ งที่ มาของการอ้ างอิ งในงบการเงินภายใต้
หลั กเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการที่ ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นสามัญ
3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ ้นสามัญ (สุทธิ)

3,000,000

A

7,700

B

-

4 ทุนสารองตามกฎหมาย

2,300

5 เงินสารองทีไ่ ด้จดั สรรจากกาไรสุทธิเ มื่อสิ้นงวดการบัญชี

C

-

6 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

(517,591)
726

7 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
7.1

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ อาคาร หรื อห้องชุดในอาคารชุด

-

7.2

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ และตราสารทุน

726

7.3

กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดาเนิ นงานในต่างประเทศ

-

7.4

กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุ พนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)

-

7.5

กาไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุ พนั ธ์สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงใน
เงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ
(Hedges of a net investment in a foreign operation)

-
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D

E

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

องค์ ประกอบของเงินกองทุ นตามหลั กเกณฑ์ การกากับ
ดูแลที่ รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

รายการ
8

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ (Owner changes)

9

รายการของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์เ ฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน

แหล่ งที่ มาของการอ้ างอิ งในงบการเงินภายใต้
หลั กเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

-

10 รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่อ นรายการปรั บและรายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแล

(2)
2,493,133

F

เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการปรั บตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแล
11 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุ พนั ธ์สาหรับธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
(Cash flow hedge reserve)

-

12 กาไร (ขาดทุน) สะสมทีเ่ กิดจากการเลือกใช้วธิ ี Fair value option

-

13 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด

-

14 รวมรายการปรั บตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

-

เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1): รายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแล
15 ผลขาดทุนสุทธิ

16,133

16 ค่าความนิ ยม

D

-

17 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม)

18,534

G

18 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

56,791

H

19 สารองส่วนขาด (Shortfall of provision)

-

20 กาไรจากการทาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เ ป็ นหลักทรัพย์ (Securitisation)

-

21 การถือตราสารทุนไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์กบั บริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุ น

-

22 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นของบริ ษทั เงินทุน
และบริ ษทั เครดิตฟองซิเ อร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

องค์ ประกอบของเงินกองทุ นตามหลั กเกณฑ์ การกากับ
ดูแลที่ รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

รายการ
23 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 21 และ 22

-

24 มูลค่าของตราสารทุนอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของสถาบันการเงินอื่น
หรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณี เ ป็ นผูซ้ ้ืออนุ พนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน (Equity derivatives)

-

25 เงินลงทุนในตราสารทุนรวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นของบริ ษทั ทีบ่ ริ ษทั
ทีป่ ระกอบธุรกิจเงินร่ วมลงทุนเข้าไปลงทุน

-

26 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นของบริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุ น ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ ้นไม่เ กินร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของแต่ละบริ ษทั นั้น
27 เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นของบริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงิน
และธุรกิจสนับสนุ น ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ ้นเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของแต่ละบริ ษทั นั้น
28 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด

-

29 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณี ทเี่ งินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็ นตราสารทางการเงินมีจานวนไม่เ พียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน

-

30 รวมรายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

แหล่ งที่ มาของการอ้ างอิ งในงบการเงินภายใต้
หลั กเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

-

-

91,458

31 รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)

2,401,675

เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่ ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน
32 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุ ้นบุริมสิทธิชนิ ดไม่สะสมเงินปันผล หลังหักหุ ้นบุริมสิทธิชนิ ดไม่สะสมเงินปันผล
ซื้อคืน

-

33 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นบุริมสนิ ทธิชนิ ดไม่สะสมเงินปันผล
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องค์ ประกอบของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

รายการ
34 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ทมี่ ีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงิน เจ้าหนี้ สามัญ และเจ้าหนี้ ดอ้ ย
สิทธิทกุ ประเภท ซึ่งรวมถึงผูถ้ อื ตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2

-

35 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 32 ถึง 34 ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้รบั

-

36 รายการของบริ ษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน

-

37 รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินก่อ นรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล

-

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
38 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1

-

39 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิชย์กบั บริ ษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงิน
ธุรกินจในตราสารทางการเงิ
สนับสนุน
40 หรื
เงินอลงทุ
นทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่น

-

ทั้งทางตรงและทางอ้อม
41 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบันการเงิน
อื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 39 และ 40

-

42 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงินของสถาบัน
การเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทางการเงินอื่น กรณีเ ป็ นผูซ้ ้ืออนุพนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ หรื อตราสารทุน
(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเ ป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives)

-

43 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุน ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เ กินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น

-
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แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงในงบการเงินภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

องค์ ประกอบของเงินกองทุ นตามหลั กเกณฑ์ การกากับ
ดูแลที่ รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

รายการ
44 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุ น ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ ้นเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
นั้น
45 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด

-

46 รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 ในส่วนทีเ่ หลือ ในกรณี ทเี่ งินกองทุนชั้นที่ 2
มีจานวนไม่เ พียงพอให้หกั จนครบเต็มจานวน

-

47 รวมรายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน

-

48 รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)

-

49 รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

แหล่ งที่ มาของการอ้ างอิ งในงบการเงินภายใต้
หลั กเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(จ)

-

2,401,675
เงินกองทุ นชั้ นที่ 2: รายการที่ ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุ นชั้ นที่ 2

50 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกหุ ้นบุริมสิทธิชนิ ดสะสมเงินปันผล หลังหักหุ ้นบุริมสิทธิชนิ ดสะสมเงินปันผลซื้อคืน

-

51 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นบุริมสิทธิชนิ ดสะสมเงินปันผล

-

52 เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ทมี่ ีสิทธิดอ้ ยกว่าผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ สามัญ

-

53 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตามข้อ 50 ถึง 52 ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้รบั

-

54 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)

121,544

55 เงินสารองส่วนเกิน (Surplus of provision)

-

56 รายการของบริ ษทั ลูกเฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมและบุคคลภายนอกทีส่ ามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน

-

57 รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 2 ก่อ นรายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแล

121,544
18
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องค์ ประกอบของเงินกองทุ นตามหลั กเกณฑ์ การกากับ
ดูแลที่ รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)

รายการ

เงินกองทุ นชั้ นที่ 2: รายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแล
58 การซื้อคืนตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2

-

59 การถือตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไขว้กนั ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์กบั บริ ษทั ทีท่ าธุรกิจ
ทางการเงินและธุรกิจสนับสนุ น

-

60 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั เงินทุนอื่น ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

-

61 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินอื่น นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 59 และ 60

-

62 มูลค่าของตราสารทางการเงินอ้างอิงทีน่ บั เข้าเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของสถาบันการเงินอื่นหรื อกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินอื่น กรณี เ ป็ นผูซ้ ้ืออนุ พนั ธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ หรื อตราสารทุน (Bond / Equity Derivatives)
และกรณี เ ป็ นผูข้ ายข้อตกลงรับประกันความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Derivatives)
63 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุ น ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ ้นไม่เ กินร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
64 เงินลงทุนในตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของบริ ษทั ทีท่ าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ
สนับสนุ น ทีก่ ลุม่ ธุรกิจทางการเงินถือหุ ้นเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั นั้น
65 รายการอื่นตามทีธ่ นาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด

-

66 รวมรายการหักตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแลของเงินกองทุ นชั้ นที่ 2

-

67 รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 2 (T2)

-

-

121,544

68 รวมเงินกองทุ นทั้ งสิ้ น (TC = T1+T2)

2,523,219
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(จ)
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หมายเหตุและอ้างอิง
การอ้างอิง (A) ถึง (I) ในตารางทั้งสองส่วนดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้ดงั นี้
(A), (B), (C) และ (H) ตามตารางที่ 9 ทั้งสองส่วนเป็ นจานวนเดียวกัน
(D) ตามตารางส่วนที่ 1 คือขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กาไร (ขาดทุน) สะสมรวม-ยังไม่ ได้ จดั สรร
ขาดทุนสะสมรวม-ยังไม่ได้จดั สรรยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
ขาดทุนสุทธิรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ขาดทุนสะสมรวม-ยังไม่ได้จดั สรรยกไปปลายงวด 30 มิถุนายน 2557

หน่ วย : พันบาท
(517,591)
(5,630)
(523,221)

สาหรับ (D) ตามตารางส่ วนที่ 2 หมายถึง ส่ วนของกาไร (ขาดทุน) สะสมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สามารถนับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนเจ้าของ (CET1) ตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน ซึ่ งแตกต่างไปจาก
ยอดที่ปรากฏตามงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนของกาไร
(ขาดทุ น ) สะสมของกลุ่ม ธุ รกิ จทางการเงิ น ที่ ส ามารถนับ เป็ นเงิ น กองทุ น ชั้น ที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนเจ้าของ (CET1) ตาม
หลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน ภายใต้ขอ้ กาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุ งใหม่)
รายการหักตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแล
ผลขาดทุนสุทธิสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เฉพาะส่วนของธนาคาร

(517,591)
(16,133)

(E) ตามตารางส่ ว นที่ 1 หมายถึ งรายการส่ วนเกิ น (ต่ ากว่า) ทุ น จากการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าของเงิ น ลงทุ น ที่ ป รากฏใน
งบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ตามตารางส่ วนที่ 2 แสดงจานวน
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้ และตราสารทุน ตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบ
ของเงินกองทุน ที่กาหนดให้ทยอยนับเพิ่ม (หัก) เข้าเงินกองทุนในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ให้เพิ่ม
หรื อหักใน CET1 ในอัตราร้อยละ 20 ร้ อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้ อยละ 80 ร้อยละ 100 ต่อปี ดังนั้น จานวนที่ สามารถ
นับ เป็ นเงิ น กองทุ น ชั้น ที่ 1 ที่ เป็ นส่ ว นของเจ้าของได้ต ามตารางส่ ว นที่ 2 จึ ง น้อ ยกว่า ตามตารางส่ ว นที่ 1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามตารางส่วนที่ 1
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหนี้และตราสารทุนที่สามารถ
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของได้ตามตารางส่วนที่ 2 (เท่ากับร้อยละ 20 ของ
จานวนตามตารางส่วนที่ 1)
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3,630
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(F) ตามตารางส่ วนที่ 1 หมายถึงส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ ปรากฏในงบการเงิ นรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิ จ
ทางการเงิ น ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 ในขณะที่ ต ามตารางส่ ว นที่ 2 หมายถึ ง ส่ ว นได้เสี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม
ที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของได้ ตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน ซึ่ ง
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วัน ที่ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2557 เป็ นกาไรสุ ท ธิ ซึ่ งตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ป ระกอบของเงิ นกองทุ น กาไรสุ ทธิ จะ
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อตามข้อบังคับของธนาคาร
แล้วเท่านั้น ดังนั้นส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ วันที่
30 มิถุนายน 2557 จึงไม่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของได้ ในตารางส่วนที่ 2
รายละเอียดของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามตารางส่วนที่ 1 และตารางส่วนที่ 2 เป็ นดังนี้
การกระทบยอดส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ตารางส่ วนที่ 1
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2557
บวก ส่วนได้เสี ยในกาไรสุทธิสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมยกไปปลายงวด 30 มิถุนายน 2557
ตารางส่ วนที่ 2
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน
ยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2557
บวก ส่วนได้เสี ยในกาไรสุทธิสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน
ยกไปปลายงวด 30 มิถุนายน 2557

หน่ วย : พันบาท
(2)
1
(1)

(2)
(2)

(G) ตามตารางส่ วนที่ 1 หมายถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 ในขณะที่ ต ามตารางส่ ว นที่ 2 หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนตามหลัก เกณฑ์ เรื่ อ ง
องค์ประกอบของเงินกองทุน ที่กาหนดให้ทยอยหักออกจากเงินกองทุนภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
2557 ให้หักจาก CET1 ในอัตราร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ต่อปี ดังนั้น สาหรับงวดหก
เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จานวนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่นามาหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้าของได้ตามตารางส่วนที่ 2 จึงน้อยกว่าตามตารางส่วนที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามตารางส่วนที่ 1
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ตอ้ งนามาหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ (CET1)
ตามตารางส่วนที่ 2 (เท่ากับร้อยละ 20 ของจานวนตามตารางส่วนที่ 1)
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หน่ วย : พันบาท
92,670
18,534

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(I) ตามตารางส่ วนที่ 1 หมายถึงค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุ รกิจทางการเงิ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในขณะที่ ตามตารางส่ วนที่ 2 หมายถึง เงิ นสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General
Provision) ตามหลักเกณฑ์ เรื่ ององค์ประกอบของเงินกองทุน ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารสามารถ
นับเงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ไม่เกินร้อยละ 1.25 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านเครดิต
ทั้งนี้ธนาคารใช้วธิ ี Standardized Approach สาหรับคานวณความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตารางที่ 10 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
- ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรื อทยอย
หักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูล ค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจางวด 30 มิถุ นายน 2557

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 Tier 1 (T1) :
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) :
1 รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้อคืน
1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ทจี่ ะซื้อหุ้น
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.5 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.5.1 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ และตราสารทุน
รวมรายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของก่อ นรายการปรั บและรายการหัก
2 ปรั บ รายการปรั บจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ
3.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
3.3 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุนชั้ นที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
6.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (TC = T1+T2)
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3,000,000
7,700
2,300
(534,725)
726
2,476,001
16,133
18,534
56,791
91,458
2,384,543
2,384,543

121,544
121,544
2,506,087

2,904

74,136
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- กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรื อทยอย
หักเงินกองทุนใน
อนาคตตามหลักเกณฑ์
Basel III

มูล ค่ าของเงินกองทุ น รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจางวด 30 มิถุ นายน 2557

เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 Tier 1 (T1) :
เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1) :
1 รายการที่ ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
1.1 ทุนชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ) หลังหักหุ ้นสามัญซื้อคืน
1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้น
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรร
1.5 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.5.1 กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายของตราสารหนี้ และตราสารทุน
1.6 รายการของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์เ ฉพาะส่วนของผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมที่
สามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของของกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
รวมรายการที่ ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของก่อ นรายการปรั บและรายการหัก
2 ปรั บ รายการปรั บจากเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของตามหลั กเกณฑ์ การกากับดูแล
3 หัก รายการหักจากเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
3.1 ผลขาดทุนสุทธิ
3.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
3.3 สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
รวมรายการหักจากเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ
รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ (CET1)
เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน Additional tier 1 (AT1)
4 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
5 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิน (AT 1)
รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)
เงินกองทุ นชั้ นที่ 2 Tier 2 (T2) :
6 รายการทีส่ ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
6.1 เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
7 หัก รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุ นชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุ นทั้ งสิ้ น (TC = T1+T2)

6. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล www.tcrbank.com
วันที่เปิ ดเผยข้อมูล : 31 ตุลาคม 2557
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2557
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3,000,000
7,700
2,300
(517,591)
726
(2)
2,493,133
16,133
18,534
56,791
91,458
2,401,675
2,401,675

121,544
121,544
2,523,219

2,904
-

74,136

