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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์
Basel III Pillar 3 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นประจ า 
ทุกงวด 6 เดือน โดยใช้ขอ้มูล ณ วนัส้ินงวดเดือนมิถุนายนและธันวาคม ทั้ งในระดับธนาคาร (Solo Basis) และระดบักลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน (Full Consolidation Basis) โดยรายงาน ณ วนัส้ินงวดเดือนมิถุนายนจะเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณส าหรับโครงสร้าง
เงินกองทุนและความเพียงพอของเงินกองทุน ความเส่ียงด้านตลาด ขอ้มูลคุณสมบัติท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนับเป็น
เงินกองทุน การกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกองทุน และมูลค่าเงินกองทุนในช่วงการทยอยนับเขา้หรือทยอยหัก ตาม
หลกัเกณฑ์ Basel III ในขณะท่ี รายงาน ณ วนัส้ินงวดปีจะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเกณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีแสดงเพ่ือการเปรียบเทียบนั้นเป็นขอ้มูล ณ วนัส้ินงวดปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัขอ้มูล ณ วนัส้ินงวด
ก่อนหนา้ 1 งวด โดยเปิดเผยผา่นช่องทางเวปไซตข์องธนาคาร www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

ส าหรับรายงานประจ างวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  เปรียบเทียบกบัขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ซ่ีงกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารประกอบด้วย ธนาคาร ไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษทัแม่ และ บริษทั  
ธนบรรณ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

3. เงินกองทุน 

3.1 การบริหารเงนิกองทุน 

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบั
เงินกองทุนท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนกลยทุธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ของทางการ โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใตส้ถานการณ์สมมติ
ต่างๆ ทั้ งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานด้านเงินกองทุนตาม 
ความเหมาะสม 

ธนาคารมีกระบวนการบริหารเงินกองทุนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
รวมทั้งมี กระบวนการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอยา่งสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้
การบริหารจดัการเงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ Basel III  
ทั้ง 3 หลกัการ (Pillars) ได้แก่ หลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่า (Pillar 1) หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ 
(Pillar 2) และหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Pillar 3) ซ่ึงธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินตระหนักว่าเงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่าและความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจของสถาบัน
การเงิน ดงันั้น การจดัการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสะท้อนถึงความมัน่คงแข็งแกร่งทางการเงิน 
รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินนั้นๆ 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 2,506.08  ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และ
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 2,384.54 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2  จ านวน 121.54 ลา้นบาท  
ส่วนกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 2,523.22 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนชั้นท่ี 1 และเงินกองทุนชั้นท่ี 1 
ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) จ านวน 2,401.68 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จ านวน 121.54 ลา้นบาท ซ่ึงมีองค์ประกอบ 
ท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้  

ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีดงัน้ี  

ตารางที ่ 1 เงนิกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)   

หน่วย : พันบาท

รายการ 30 มถุินายน 2557
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธันวาคม 2556

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 2,384,543                 2,375,864                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 2,384,543                 2,375,864                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 3,000,000                 3,000,000                 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น 7,700                        5,775                        

1.1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (534,725)                   (589,758)                   

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 726                           -                            

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 726                           -                            

1.1.6 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (91,458)                     (42,453)                     

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 121,544                    120,140                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 121,544                    120,140                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 2,506,087                 2,496,004                 

* เช่น ผลขาดทุน (สุทธิ), สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

30 มถุินายน 2557
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธันวาคม 2556

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 2,401,675                 2,360,517                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 2,401,675                 2,360,517                 

1.1.1 ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน 3,000,000                 3,000,000                 

1.1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 7,700                        5,775                        

1.1.3 ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                        2,300                        

1.1.4 ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร (517,591)                   (573,482)                   

1.1.5 รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 726                           -                            

1.1.5.1 ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 726                           -                            

1.1.6 รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของ

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ี

เป็นส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(2)                              (2)                              

1.1.7 รายการหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (91,458)                     (74,074)                     

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) -                            -                            

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 121,544                    146,180                    

2.1 เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 121,544                    146,180                    

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 2,523,219                 2,506,697                 

* เช่น ผลขาดทุน(สุทธิ), สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

รายการ

 
3.3 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง
เท่ากบัร้อยละ 13.64 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 4.50 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารร้อยละ 13.64 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 6.00 
โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 14.34 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของ (CET 1) ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.16 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ
4.50 และเป็นอตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินร้อยละ 13.16 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่า 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ ร้อยละ 6.00 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 13.83 ซ่ึงสูงกวา่
อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.50 (ดูรายละเอียดในขอ้ 3.5 ตารางท่ี 6) 
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ตารางที ่ 2 ธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

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

3.4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีธ่นาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิต้องด ารงส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III 
โดยด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑข์อง Basel III (Pillar 1) เพื่อรองรับสินทรัพยเ์ส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาดและความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 2,506.08 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่า 
ท่ีต้องด ารงตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 1,485.82 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับ 
ความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 1,325.36 ลา้นบาทและส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 160.46 ลา้นบาท) ดงันั้นธนาคารจึงมี
เงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าอยูถึ่ง 1,020.26 ลา้นบาท ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุน
ทั้งส้ิน จ านวน 2,523.22 ลา้นบาท เทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 
1,550.77 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 1,331.49 ลา้นบาท และส าหรับความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการจ านวน 219.28 ลา้นบาท) ดงันั้นกลุ่มธุรกิจทางการเงินจึงมีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าอยูถึ่ง 
972.45 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  

รายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้งด ารงเพ่ือรองรับความเส่ียงประเภทต่างๆ 
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  แสดงไวใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,294,969                   1,157,560                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
2,500                          3,086                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
257,672                      179,021                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 782,824                      709,583                      

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 163,081                      175,070                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 88,892                        90,800                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 30,390                        25,152                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,325,359                   1,182,712                    
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 1,301,097                   1,141,698                   

     1. ลูกหน้ีภาครัฐบาลและธนาคารกลาง ธนาคารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้าหนกัความเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภาครัฐบาล

-                              -                              

     2. ลูกหน้ีสถาบนัการเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
2,500                          3,118                          

     3. ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)  ท่ีใช้

น ้าหนกัความเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
183,960                      100,990                      

     4. ลูกหน้ีรายย่อย 782,824                      814,804                      

     5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 163,081                      175,070                      

     6. สินทรัพยอ่ื์น 168,732                      47,716                        

ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 30,390                        25,152                        

First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 1,331,487                   1,166,850                    
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ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน)  

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ธนาคารไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด* (ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า) 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556

1. ค านวณโดยวิธีมาตรฐาน -                              -                              

2. ค านวณโดยวิธีแบบจ าลอง -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้
 

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏบิัตกิาร โดยวธีิ BIA 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556

รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 160,456                      148,920                       

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556

รวมมูลคา่เงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารงส าหรับความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 219,277                      202,971                       
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3.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 14.34 และกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 13.83  

ขอ้มูลอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556   
สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียงและอตัราส่วน
เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : %

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

ธนาคาร

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.64               4.50                       15.17             4.50                       

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.64               6.00                       15.17             6.00                       

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 14.34               8.50                       15.93             8.50                       

30 มถุินายน 2557
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธันวาคม 2556

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : %

กลุ่มธุรกจิ

ทางการเงนิ

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

กลุ่มธุรกจิ

ทางการเงนิ

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

ก าหนด

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.16               4.50                       14.65             4.50                       

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.16               6.00                       14.65             6.00                       

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.83               8.50                       15.55             8.50                       

30 มถุินายน 2557
ปรับปรุงใหม่ 

31 ธันวาคม 2556

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน
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4. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัความเส่ียงด้านตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียง 
ดา้นตลาดเน่ืองจากธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้ 

ขอ้มูลเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นการตลาดเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556  สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 7 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวธีิ SA 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด* 30 มิถุนายน 2557 31 ธันวาคม 2556
1. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย -                              -                              

2. ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ -                              -                              

3. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน -                              -                              

4. ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคาร ไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงด้านตลาด* 30 มถุินายน 2557 31 ธันวาคม 2556
1. ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย -                              -                              

2. ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทนุ -                              -                              

3. ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน -                              -                              

4. ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ์ -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต ่าที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด -                              -                              

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  
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5. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่เติมตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีตราสารทางการเงินท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุน
เพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ ์BCBS ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 8 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 8 ข้อมูลคุณสมบัตทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่ับเป็นเงนิกองทุน 

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ ไม่มีขอ้มูล
 

- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

 ข้อมูลคุณสมบัติที่ส าคัญของตราสารทางการเงนิที่นับเป็นเงนิกองทุน รายละเอียด

ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุ ไม่มีขอ้มูล
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ตารางที ่ 9 ข้อมูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน เฉพาะกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

ตามเกณฑ ์Basel III ไดมี้ปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากบัดูแลเงินกองทุน รายการท่ีปรับปรุงไดแ้ก่ ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชี การปรับปรุงหลกัเกณฑส่์วนใหญ่ใชส้ าหรับการค านวณเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) ดงันั้น เพื่อใหส้ามารถอา้งอิงถึงรายการต่างๆ ท่ีใชใ้นการค านวณ
เงินกองทุนกบัรายการท่ีแสดงในงบการเงินของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดช้ดัเจน ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดให้ท าการเปิดเผยขอ้มูลตามตารางท่ี 9 น้ีเพ่ิมเติมตั้งแต่งวด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เป็นตน้ไป  

ขอ้มูลการเปิดเผยการกระทบยอดรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกองทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีดงัน้ี 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลการเปิดเผยรายการงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ กบัภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงนิ 

(ก)

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

1) เงินสด 406,900                                                                              406,900                                                                          

2) รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,193,518                                                                           1,193,518                                                                       

3) สิทธิในการเรียกคืนหลกัทรัพย์ -                                                                                     -                                                                                  

4) สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ -                                                                                     -                                                                                  

5) เงินลงทนุสุทธิ 3,640,422                                                                           3,640,422                                                                       

6) สินทรัพยข์องบริษทัย่อยท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 1,510,783                                                                           1,510,783                                                                       

7) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ

7.1) เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 20,187,891                                                                         20,187,891                                                                     

7.2) ดอกเบ้ียคา้งรับ 98,810                                                                                98,810                                                                            

     รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 20,286,701                                                                         20,286,701                                                                     

7.3) หกั  รายไดร้อตดับญัชี (1,182) (1,182)

7.4) หกั  คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (678,286) (678,286) I

7.5) หกั  คา่เผ่ือการปรับมูลคา่จากการปรับโครงสร้างหน้ี (41,579) (41,579)

     รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 19,565,654 19,565,654

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน ประจ างวด ณ วันที่ 30  มถุินายน  2557

สินทรัพย์
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จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงนิ 

(ก)

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

8) ภาระของลูกคา้จากการรับรอง -                                                                                     -                                                                                  

9) ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 18,892                                                                                18,892                                                                            

10) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 130,125                                                                              130,125                                                                          

11) คา่ความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 92,670                                                                                92,670                                                                            G

12) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 56,791                                                                                56,791                                                                            H

13) สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 141,032                                                                              141,032                                                                          

รวมสินทรัพย์ 26,756,787                                                                         26,756,787                                                                     

14) เงินรับฝาก 22,325,822                                                                         22,325,822                                                                     

15) รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,489,878                                                                           1,489,878                                                                       

16) หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 40,644                                                                                40,644                                                                            

17) ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                                                                                     -                                                                                  

18) หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม -                                                                                     -                                                                                  

19) หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                                                                                     -                                                                                  

20) ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 13,300                                                                                13,300                                                                            

21) ภาระของธนาคาร (สถาบนัการเงิน) จากการรับรอง -                                                                                     -                                                                                  

22) ประมาณการหน้ีสิน 20,382                                                                                20,382                                                                            

23) หน้ีสินอ่ืน 309,288                                                                              309,288                                                                          

24) หน้ีสินอ่ืนของบริษทัย่อยท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 67,065                                                                                67,065                                                                            

รวมหนี้สิน 24,266,379                                                                         24,266,379                                                                     

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน ประจ างวด ณ วันที่ 30  มถุินายน  2557

หนี้สิน
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จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงนิ 

(ก)

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

25. ส่วนของเจ้าของ

25.1) ทนุเรือนหุ้น

25.1.1 ทนุจดทะเบียน 3,125,000                                                                           3,125,000                                                                       

25.1.1.1   หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                                     -                                                                                  

25.1.1.2   หุ้นสามญั 3,125,000                                                                           3,125,000                                                                       

25.1.2 ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 3,000,000                                                                           3,000,000                                                                       

25.1.2.1   หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                                     -                                                                                  

25.1.2.2   หุ้นสามญั 3,000,000                                                                           3,000,000                                                                       A

25.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 7,700                                                                                  7,700                                                                              B

25.3) ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้น -                                                                                     -                                                                                  

25.3.1 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                                     -                                                                                  

25.3.2 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้นสามญั -                                                                                     -                                                                                  

25.4) ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                                     -                                                                                  

25.5) ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสามญั -                                                                                     -                                                                                  

25.6) องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,630                                                                                  3,630                                                                              

25.6.1 ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                                                                                     -                                                                                  

25.6.2 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทนุ 3,630                                                                                  3,630                                                                              E

25.6.3 ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน -                                                                                     -                                                                                  

25.6.4 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมูลคา่ยุติธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียงส าหรับการ

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)

-                                                                                     -                                                                                  

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน ประจ างวด ณ วันที่ 30  มถุินายน  2557
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จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ - งบแสดงฐานะการเงนิ 

(ก)

จ านวนที่เปิดเผยในงบการเงนิภายใต้หลักเกณฑ์

การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ข)

การอ้างอิง

(ค)

25.6.5 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) จากการประเมินมูลคา่ยุติธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียงส าหรับการ

ป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)

-                                                                                     -                                                                                  

25.6.6 ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                                                                                     -                                                                                  

25.7) ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (520,921) (520,921)

25.7.1 จดัสรรแลว้ 2,300                                                                                  2,300                                                                              

25.7.1.1   ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,300                                                                                  2,300                                                                              C

25.7.1.2   อ่ืน ๆ -                                                                                     -                                                                                  

25.7.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (523,221) (523,221) D

25.8) หกั หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ -                                                                                     -                                                                                  

25.9) หกั หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสามญั -                                                                                     -                                                                                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,490,409                                                                           2,490,409                                                                       

25.10) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1) (1) F

รวมส่วนของเจ้าของ 2,490,408                                                                           2,490,408                                                                       

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 26,756,787                                                                         26,756,787                                                                     

รายการที่เกีย่วข้องกบัเงนิกองทุน ประจ างวด ณ วันที่ 30  มถุินายน  2557
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ส่วนที ่ 2 การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบของเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

1 3,000,000                                                                           A

2 7,700                                                                                  B

3 -                                                                                     

4 2,300                                                                                  C

5 -                                                                                     

6 (517,591) D

7 726                                                                                     

7.1 -                                                                                     

7.2 726                                                                                     E

7.3 -                                                                                     

7.4 -                                                                                     

7.5 -                                                                                     

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่หุ้นสามญั (สุทธิ) 

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รายการ

เงินส ารองท่ีไดจ้ดัสรรจากก าไรสุทธิเม่ือส้ินงวดการบญัชี

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยุติธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการป้องกนัความเส่ียง

ในกระแสเงินสด (Cash flow hedge reserve)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคา่ยุติธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับการป้องกนัความเส่ียงใน

เงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

(Hedges of a net investment in a foreign operation)

ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน
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องค์ประกอบของเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

8 -                                                                                     

9

(2) F

10 2,493,133                                                                           

11 -                                                                                     

12 -                                                                                     

13 -                                                                                     

14 -                                                                                     

15 16,133                                                                                D

16 -                                                                                     

17 18,534                                                                                G

18 56,791                                                                                H

19 -                                                                                     

20 -                                                                                     

21 -                                                                                     

22 -                                                                                     

รายการ

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีสามารถ

นบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ (Owner changes)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

การเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธส์ าหรับธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

(Cash flow hedge reserve)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมท่ีเกิดจากการเลือกใชวิ้ธี Fair value option

รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด

รวมรายการปรับตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ผลขาดทนุสุทธิ

คา่ความนิยม

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจากคา่ความนิยม)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ส ารองส่วนขาด (Shortfall of provision)

ก าไรจากการท าธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์(Securitisation)

การถือตราสารทนุไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนุน 

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัเงินทนุ

และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
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องค์ประกอบของเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

23 -                                                                                     

24 -                                                                                     

25 -                                                                                     

26 -                                                                                     

27 -                                                                                     

28 -                                                                                     

29 -                                                                                     

30 91,458                                                                                

31 2,401,675                                                                           

32 -                                                                                     

33 -                                                                                     

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ี

เป็นตราสารทางการเงินมีจ านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเตม็จ านวน

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ี

เป็นส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 21 และ 22

รายการ

มูลคา่ของตราสารทนุอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของสถาบนัการเงินอ่ืน

หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธท์างการเงินดา้นตราสารทนุ (Equity derivatives)

เงินลงทนุในตราสารทนุรวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีบริษทั

ท่ีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทนุเขา้ไปลงทนุ

เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน

และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของแต่ละบริษทันั้น
เงินลงทนุในตราสารทนุ รวมถึงเงินลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงิน

และธุรกิจสนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของแต่ละบริษทันั้น

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

ซ้ือคืน

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสนิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
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องค์ประกอบของเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

34 -                                                                                     

35 -                                                                                     

36 -                                                                                     

37 -                                                                                     

38 -                                                                                     

39 -                                                                                     

40 -                                                                                     

41 -                                                                                     

42 -                                                                                     

43 -                                                                                     

รายการ

เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงิน เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีดอ้ย

สิทธิทกุประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2

มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนั

การเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธท์างการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทนุ 

(Bond / Equity Derivatives) และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถนบัเป็น

เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอ่ืน 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน

อ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 39 และ 40

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 32 ถึง 34 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจ

ทางการเงิน

หรือธุรกิจสนบัสนุน

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ

สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทันั้น

การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 
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องค์ประกอบของเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

44 -                                                                                     

45 -                                                                                     

46 -                                                                                     

47 -                                                                                     

48 -                                                                                     

49 2,401,675                                                                           

50 -                                                                                     

51 -                                                                                     

52 -                                                                                     

53 -                                                                                     

54 121,544                                                                              I

55 -                                                                                     

56 -                                                                                     

57 121,544                                                                              

รายการ

รายการของบริษทัลูกเฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและบคุคลภายนอกท่ีสามารถ

นบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เงนิกองทุนช้ันที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 2

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ในส่วนท่ีเหลือ ในกรณีท่ีเงินกองทนุชั้นท่ี 2

 มีจ  านวนไม่เพียงพอให้หกัจนครบเตม็จ านวน

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ

เงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล หลงัหกัหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลซ้ือคืน

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ

สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั

นั้น
รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลคา่ตราสารตามขอ้ 50 ถึง 52 ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บ

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

เงินส ารองส่วนเกิน (Surplus of provision)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 ก่อนรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริุมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล

เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวา่ผูฝ้ากเงินและเจา้หน้ีสามญั
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องค์ประกอบของเงนิกองทุนตามหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลที่รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบการเงนิภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

58 -                                                                                     

59 -                                                                                     

60 -                                                                                     

61 -                                                                                     

62 -                                                                                     

63 -                                                                                     

64 -                                                                                     

65 -                                                                                     

66 -                                                                                     

67 121,544                                                                              

68 2,523,219                                                                           

มูลคา่ของตราสารทางการเงินอา้งอิงท่ีนบัเขา้เป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินอ่ืน กรณีเป็นผูซ้ื้ออนุพนัธท์างการเงินดา้นตราสารหน้ีหรือตราสารทนุ (Bond / Equity Derivatives)

 และกรณีเป็นผูข้ายขอ้ตกลงรับประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Derivatives)

รายการอ่ืนตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด

เงนิกองทุนช้ันที่ 2: รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทนุอ่ืน ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของสถาบนัการเงินอ่ืนหรือกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินอ่ืน นอกจากท่ีระบใุนขอ้ 59 และ 60

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2)

เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ

สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทันั้น
เงินลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของบริษทัท่ีท าธุรกิจทางการเงินและธุรกิจ

สนบัสนุน ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของบริษทันั้น

การซ้ือคืนตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 

รายการ

การถือตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ไขวก้นัระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับริษทัท่ีท าธุรกิจ

ทางการเงินและธุรกิจสนบัสนุน

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 2 

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2)
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หมายเหตุและอ้างองิ 

การอา้งอิง (A) ถึง (I) ในตารางทั้งสองส่วนดงักล่าวขา้งตน้ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

(A), (B), (C) และ (H) ตามตารางท่ี 9 ทั้งสองส่วนเป็นจ านวนเดียวกนั 

(D) ตามตารางส่วนท่ี 1 คือขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ก าไร (ขาดทุน) สะสมรวม-ยงัไม่ได้จดัสรร หน่วย : พนับาท 

ขาดทุนสะสมรวม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาตน้งวด 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) (517,591) 

ขาดทุนสุทธิรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (5,630) 

ขาดทุนสะสมรวม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไปปลายงวด 30 มิถุนายน 2557 (523,221) 

ส าหรับ (D) ตามตารางส่วนท่ี 2 หมายถึง ส่วนของก าไร (ขาดทุน) สะสมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีสามารถนบัเป็น
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนเจา้ของ (CET1) ตามหลกัเกณฑ์ เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน ซ่ึงแตกต่างไปจาก
ยอดท่ีปรากฏตามงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ส่วนของก าไร 
(ขาดทุน) สะสมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนเจ้าของ (CET1) ตาม
หลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน ภายใตข้อ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 

รายการทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรยกมาตน้งวด 1 มกราคม 2557 (ปรับปรุงใหม่) (517,591) 

รายการหักตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล   

ผลขาดทุนสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เฉพาะส่วนของธนาคาร (16,133) 
 

(E) ตามตารางส่วนท่ี 1 หมายถึงรายการส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนท่ีปรากฏใน 
งบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 แต่ตามตารางส่วนท่ี 2 แสดงจ านวน
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหน้ีและตราสารทุน ตามหลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบ
ของเงินกองทุน ท่ีก าหนดให้ทยอยนบัเพ่ิม (หัก) เขา้เงินกองทุนในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ให้เพ่ิม
หรือหักใน CET1 ในอตัราร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ต่อปี ดังนั้ น จ านวนท่ีสามารถ
นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ี เป็นส่วนของเจ้าของได้ตามตารางส่วนท่ี 2 จึงน้อยกว่าตามตารางส่วนท่ี 1 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามตารางส่วนท่ี 1 3,630 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายของตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีสามารถ
นบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของไดต้ามตารางส่วนท่ี 2 (เท่ากบัร้อยละ 20 ของ
จ านวนตามตารางส่วนท่ี 1) 726 
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(F) ตามตารางส่วนท่ี 1 หมายถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในขณะท่ีตามตารางส่วนท่ี 2 หมายถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ท่ีสามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของได ้ตามหลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน ซ่ึง
ผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 เป็นก าไรสุทธิ ซ่ึงตามหลักเกณฑ์ เร่ืององค์ประกอบของเงินกองทุน  ก าไรสุทธิจะ
สามารถนบัเป็นเงินกองทุนได้ก็ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรตามมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นหรือตามขอ้บงัคบัของธนาคาร
แลว้เท่านั้น ดงันั้นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสุทธิของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2557 จึงไม่สามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของได ้ในตารางส่วนท่ี 2 

รายละเอียดของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามตารางส่วนท่ี 1 และตารางส่วนท่ี 2 เป็นดงัน้ี 

การกระทบยอดส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม หน่วย : พนับาท 

ตารางส่วนที ่1  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมยกมาตน้งวด 1 มกราคม 2557 (2) 

บวก ส่วนไดเ้สียในก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ของ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  1 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมยกไปปลายงวด 30 มิถุนายน 2557 (1) 

ตารางส่วนที ่2  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามหลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน  
ยกมาตน้งวด 1 มกราคม 2557 (2) 

บวก ส่วนไดเ้สียในก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ของ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ตามหลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน   - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามหลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน 
ยกไปปลายงวด 30 มิถุนายน 2557 (2) 

(G) ตามตารางส่วนท่ี 1 หมายถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในขณะท่ีตามตารางส่วนท่ี 2 หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักเกณฑ์ เร่ือง
องคป์ระกอบของเงินกองทุน ท่ีก าหนดให้ทยอยหักออกจากเงินกองทุนภายในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ให้หักจาก CET1 ในอตัราร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ต่อปี ดงันั้น ส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 จ านวนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีน ามาหักออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของไดต้ามตารางส่วนท่ี 2 จึงนอ้ยกวา่ตามตารางส่วนท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามตารางส่วนท่ี 1 92,670 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตอ้งน ามาหกัออกจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) 
ตามตารางส่วนท่ี 2 (เท่ากบัร้อยละ 20 ของจ านวนตามตารางส่วนท่ี 1) 18,534 
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(I) ตามตารางส่วนท่ี 1 หมายถึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ปรากฏในงบการเงินรวมของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในขณะท่ีตามตารางส่วนท่ี 2 หมายถึง เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General 
Provision) ตามหลกัเกณฑ ์เร่ืององคป์ระกอบของเงินกองทุน ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้ธนาคารสามารถ
นบัเงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1.25 ของสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต 
ทั้งน้ีธนาคารใชว้ธีิ Standardized Approach ส าหรับค านวณความเส่ียงดา้นเครดิต  

 

ตารางที ่ 10 การเปิดเผยมูลค่าของเงนิกองทุนในช่วงการทยอยนับเข้าหรือทยอยหักตามหลกัเกณฑ์ Basel III (Transitional period)  

- ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอย

หกัเงินกองทนุใน

อนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  (CET1) : 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 3,000,000                        

1.2 7,700                               

1.3 2,300                               

1.4 (534,725)                          

1.5

1.5.1 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ 726                                  2,904                               

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1  ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 2,476,001                        

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                                     

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                                     

3.1 16,133                             

3.2 18,534                             74,136                             

3.3 56,791                             

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 91,458                             

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ   (CET1) 2,384,543                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ   Additional tier 1  (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี   1   ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                                     

5 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT 1) -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1) 2,384,543                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี   2

6.1 121,544                           

7 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่  2  (T2) 121,544                           

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน  (TC = T1+T2) 2,506,087                        

ผลขาดทนุสุทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี   1   ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ    (General provision)

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี   2

มูลค่าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด  30  มถุินายน  2557

ทนุช าระแลว้   (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม
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- กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร 

หน่วย : พันบาท

ยอดสุทธิคงเหลือของ

รายการท่ีจะตอ้งมีการ

ทยอยนบัเขา้หรือทยอย

หกัเงินกองทนุใน

อนาคตตามหลกัเกณฑ ์

Basel III

เงนิกองทุนช้ันที่ 1  Tier 1 (T1) :

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) : 

1 รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

1.1 3,000,000                        

1.2 7,700                               

1.3 2,300                               

1.4 (517,591)                          

1.5 -                                   

1.5.1 ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุเผ่ือขายของตราสารหน้ีและตราสารทนุ 726                                  2,904                               

1.6
(2)                                     -                                   

รวมรายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหัก 2,493,133                        

2 ปรับ รายการปรับจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล -                                     

3 หัก รายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ -                                     

3.1 16,133                             

3.2 18,534                             74,136                             

3.3 56,791                             

รวมรายการหักจากเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 91,458                             

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ  (CET1) 2,401,675                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ  Additional tier 1  (AT1)

4 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน -                                     

5 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ  (AT 1) -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1  (T1 = CET1+AT1) 2,401,675                        

เงนิกองทุนช้ันที่ 2  Tier 2 (T2) :

6 รายการท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี   2

6.1 121,544                           

7 หกั -                                     

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2) 121,544                           

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน  (TC = T1+T2) 2,523,219                        

มูลค่าของเงนิกองทุน รายการนับ รายการปรับ และรายการหัก ประจ างวด 30 มถุินายน 2557

ทนุช าระแลว้ (หุ้นสามญั) หลงัหกัหุ้นสามญัซ้ือคืน

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ   (General provision)

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 2

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมคงเหลือจากการจดัสรร

รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ี

สามารถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ผลขาดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รายการหกัจากเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

 

6. ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล   www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล :  31 ตุลาคม 2557 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี : 30 มิถุนายน 2557 


