การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลการดารงเงินกองทุน
ของธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่ อย จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สารบัญ
1. บทนา

1

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล

1

3. เงินกองทุน

1

3.1 การบริ หารเงินกองทุน

1

3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร

3

3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน

4

3.4 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงแต่ ละด้ าน

4

3.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยง

6

4. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสี่ ยงด้ านตลาด

6

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS
(BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION)

7

6. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล

8

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนของธนาคาร จัดทาขึ้นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ ตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการที่ 3 (Basel III Pillar 3) ที่ กาหนดให้
ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลในส่ วนของรายครึ่ งปี ให้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับโครงสร้าง
และความเพียงพอของเงิ นกองทุน การประเมิ นความเสี่ ยงด้านตลาด ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ น
เงิ นกองทุ น และการเปิ ดเผยมูลค่าของเงิ นกองทุ นในช่วงทยอยนับตามหลักเกณฑ์ Basel III ในส่ วนของข้อมูลรายปี จะเพิ่มเติ ม
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิ งคุณภาพธนาคารจะจัดให้มีการ
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญ
ธนาคารมุ่งที่ จะบริ หารความเสี่ ยงที่ มีมาตรฐานและมี การกากับดู แลกิ จการตามหลักธรรมาภิ บาลที่ ดี เพื่อที่ ให้ธนาคาร
สามารถดารงเงินกองทุนที่มีคุณภาพดี และเพียงพอกับการประกอบธุรกิจ ซึ่ งในการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน เป็ นการใช้
กลไกลตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) ให้ธนาคารมีความโปร่ งใสในด้านข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความ
เสี่ ยงของตนเอง และให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในประเมินเสี่ ยงด้านต่างๆของธนาคาร โดยธนาคารจะ
ทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายครึ่ งปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ซึ่ งธนาคารจะเปิ ดเผยรายงานการดารงเงิ นกองทุนตาม
Pillar 3 ภายใน 4 เดือน นับจากวันดังกล่าว โดยเปิ ดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.tcrbank.com

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามฐานะ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดารงเงิ นกองทุ นตาม
หลักเกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซึ่งจะเปิ ดเผยข้อมูลในระดับเฉพาะธนาคาร (Solo Basis)

3. เงินกองทุน
3.1 การบริหารเงินกองทุน
ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การด ารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ าของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่ มเติ ม โดยก าหนด
อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่า และอัตราส่วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ธนาคารต้องดารง 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เงินกองทุนส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้ธนาคารดารงเงินกองทุนเพิ่มเติม
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติเผื่อไว้นาไปใช้ในภาวะที่ธนาคาร ประสบผลขาดทุนหรื ออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้งช่วยลดโอกาสที่
ระดับอัตราส่วนเงินกองทุนจะต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดด้วย
2. เงินกองทุนส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับความเสี่ ยงเชิงระบบที่ อาจเกิ ดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) เพื่อให้
ธนาคารดารงเงิ นกองทุนในลักษณะที่ สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ จะก่อตัวเป็ นความเสี ยหายกับระบบโดยรวม (System-wide risk)
เช่น ในยามที่เศรษฐกิจมีอตั ราการเติบโตสิ นเชื่อมากในระดับร้อนแรง (Excessive credit growth) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับธนาคารจากเหตุดงั กล่าว
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ท าให้ ธนาคารมี ความมั่นคงและแข็ งแกร่ งมากขึ้ น โดยเริ่ มใช้ต้ ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ก าหนดให้ ธนาคารด ารง
อัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่ มในส่ วนของ Conservation buffer จากการด ารงอัตราส่ วนเงิ น กองทุ น ขั้น ต่ าอี กร้ อยละ 2.5
ของสิ นทรัยพ์เสี่ ยงทั้งสิ้ น และดารงอัตราส่ วนเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Countercyclical buffer เพิ่ มอี กร้ อยละ 0 ถึ ง 2.5
ของสิ นทรั ยพ์เสี่ ยงทั้งสิ้ น ซึ่ งในส่ วนของเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ ม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย ยังไม่ มี
กาหนดการบังคับใช้เกณฑ์ในเรื่ องนี้ ทั้งนี้ ได้ให้ธนาคารทยอยดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer
ในแต่ละปี เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 0.625 เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบร้ อยละ 2.5 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ท าให้อตั ราส่ วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นที่รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer แล้วเท่ากับร้อยละ 11
ธนาคารให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงและการบริ หารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงินกองทุนที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคารมีการ
ประเมิ น ความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ภายใต้สถานการณ์ สมมติ ต่ างๆ ทั้ งในภาวะปกติ และภาวะวิ กฤตอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อประกอบการวางแผนการดาเนินงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม
ธนาคารมีกระบวนการบริ หารเงิ นกองทุนที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนธุ รกิ จของธนาคาร รวมทั้งมี กระบวนการ
ประเมิ น ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงิ นกองทุ นอย่างสม่ าเสมอต่อคณะกรรมการชุ ดต่างๆ เพื่อให้การบริ หารจัดการ
เงินกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ธนาคารได้กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเงิ นกองทุ นให้เป็ นไปตามเกณฑ์ Basel III ทั้ง 3 หลักการ (Pillars) ได้แก่
หลักเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุ นขั้นต่ า (Pillar 1) หลักเกณฑ์การกากับดูแลเงิ นกองทุ นโดยทางการ (Pillar 2) และหลักเกณฑ์การ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิ นกองทุนสาหรับธนาคาร (Pillar 3) ซึ่ งธนาคารตระหนักว่าเงิ นกองทุ นเป็ นแหล่งเงิ นทุ น ที่ มีมูลค่าและ
ความส าคัญมากในการดาเนิ นธุ รกิ จของสถาบันการเงิ น ดังนั้น การจัดการเงิ นกองทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ผล จึ งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะสะท้อนถึงความมัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินนั้นๆ
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3.2 โครงสร้ างเงินกองทุนของธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 5,096.72 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ
เงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 4,759.99 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 จานวน 336.73 ล้านบาท
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญมาจากทุนที่ชาระแล้ว
ข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
ตารางที่ 1 เงินกองทุน
รายการ
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 ผลขาดทุนสุ ทธิ,สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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30 มิถุ นายน 2560
4,759,990
4,759,990
5,000,000
17,745
2,300
(53,249)
2,066
2,066
(208,872)
336,725
336,725
5,096,715

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม 2559
3,612,862
3,612,862
4,000,000
15,413
2,300
(209,129)
(22)
(22)
(195,700)
313,160
313,160
3,926,022
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3.3 ความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
เท่ากับร้อยละ 15.42 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 5.75 และเป็ นอัตราส่ วนเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ต่ อสิ นทรั พย์เสี่ ยงเท่ ากับร้ อยละ 15.42 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 7.25
โดยมีอตั ราส่ วนเงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 16.52 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่ าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 9.75 (ดูรายละเอียดในข้อ 3.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 ธนาคาร ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่อไปนี้
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 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ ละด้ าน
ธนาคารด ารงเงิ นกองทุ นตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยกาหนดให้ธนาคาร
ต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2560 ธนาคารมี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ นจ านวน 5,096.72 ล้านบาท เที ยบกับมู ลค่ าเงิ นกองทุ นขั้นต่ า
ที่ ตอ้ งดารงและเงินกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจานวน 3,008.94 ล้านบาท ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้นสู งกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่รวมเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วน
ของ Conservation buffer แล้ว จ านวน 2,087.78 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิ นกองทุ นขั้นต่ าที่ รวมเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ มในส่ วนของ
Conservation buffer แล้ว สาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิตจานวน 2,626.46 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการจานวน 382.48 ล้านบาท
ทั้งนี้ ธนาคาร ไม่มีการดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่องจากธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
โดยมี รายละเอียดของเงิ นกองทุนขั้นต่ าและเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer ที่ ธนาคารต้องดารงเพื่อรองรั บ
ความเสี่ ยง แยกตามประเภทความเสี่ ยง โดยแสดงข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตามตารางดังต่อไปนี้
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การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA

เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์

หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2560 * 30 มิถุ นายน 2560 ** 31 ธันวาคม 2559 **
เงินกองทุ นขั้นต่าและ เงินกองทุ นขั้นต่า เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

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)
ทีใ่ ช้น้ าหนักความเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถาบันการเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
3. ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ 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

2,521,350

2,198,100

2,035,553

-

-

-

4,198

3,659

2,297

352,861

307,623

305,974

1,981,188
129,167
53,936
105,109
2,626,459

1,727,189
112,607
47,022
91,633
2,289,733

1,565,262
119,378
42,642
93,937
2,129,490

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2560 * 30 มิถุ นายน 2560 ** 31 ธันวาคม 2559 **
เงินกองทุ นขั้นต่าและ เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด 1

1. คานวณโดยวิธีมาตรฐาน
2. คานวณโดยวิธีแบบจาลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด
1

-

-

-

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร โดยวิธี BIA
หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2560 * 30 มิถุ นายน 2560 ** 31 ธันวาคม 2559 **
เงินกองทุ นขั้นต่าและ เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นขั้นต่า
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

เงินกองทุ นขั้นต่าสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

382,477

* เงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ Conservation buffer ทีต่ อ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 9.75
** เงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.5
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333,441

289,175

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

3.5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยก าหนด เท่ ากับ ร้ อยละ 16.52 โดยเปรี ยบเที ยบ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 และวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559
สรุ ปตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่ วย : %
30 มิถุ นายน 2560
ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ธนาคาร

อัตราส่ วน การดารงเงินกองทุน

31 ธันวาคม 2559
ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
ธนาคาร

กาหนด *

กาหนด *

1. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

15.42

5.75

12.70

5.125

2. เงิ นกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

15.42

7.25

12.70

6.625

3. เงิ นกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ยง

16.52

9.75

13.80

9.125

* ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิ กฤต (Conservation buffer)
เริ่มตัง้ แต่ 1 มกราคม 2559 อัตราส่ วนเงินกอนทุนขัน้ ต่าร้อยละ 8.5 และเพิม่ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 โดยจะทยอยเพิม่ ขึ้นในแต่ละปี ร้อยละ 0.625 ต่อปี และจะครบร้อยละ 2.5 ในปี 2562

4. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสี่ ยงด้ านตลาด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารไม่มีการดารงเงิ นกองทุนขั้นต่ าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากธนาคารไม่มี
ปริ มาณธุ รกรรมในบัญชี เพื่ อการค้าโดยเปรี ยบเที ยบ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 7 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA
หน่ วย : พันบาท
30 มิถุ นายน 2560

เงินกองทุนขั้ นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด

เงินกองทุ นขั้นต่าและ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

2

1. ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
2. ความเสี่ ยงด้านราคาตราสารทุน
3. ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นต่าที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด
2

-

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคาร ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การค้า

*
**

*

เงินกองทุนขัน้ ต่าและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ Conservation buffer ทีต่ อ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 9.75
เงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารง เท่ากับร้อยละ 8.5
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30 มิถุ นายน 2560

**

31 ธันวาคม 2559

**

เงินกองทุ นขั้นต่า

เงินกองทุ นขั้นต่า

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

5. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 8 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน
ข้ อ มูล คุณสมบัติที่ สาคัญของตราสารทางการเงินที่ นับเป็ นเงินกองทุ น

รายละเอี ยด

ข้อมูลคุณสมบัตท
ิ ส
ี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน
่ บ
ั เป็ นเงินกองทุน

ไม่มีขอ้ มูล

ตารางที่ 9 การเปิ ดเผยมูลค่ าของเงินกองทุนในช่ วงการทยอยนับเข้ าหรือทยอยหักตามหลักเกณฑ์ Basel III (Transitional period)
หน่ วย : พันบาท
ยอดสุทธิคงเหลือของ
รายการทีจ่ ะต้องมีการ
ทยอยนับเข้าหรื อทยอยหัก
เงินกองทุนในอนาคต
ตามหลักเกณฑ์ Basel III

มูล ค่ าของเงินกองทุน รายการนับ รายการปรั บ และรายการหัก ประจางวด 30 มิถุ นายน 2560

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 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
1.3 ทุนสารองตามกฎหมาย
1.4 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
1.4.1 กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรต้นงวด
1.4.2 รายการปรับปรุงกาไรสะสม
1.5 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.5.1
รวมรายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
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 (นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม)
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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5,000,000
17,745
2,300
(53,249)
2,066
4,968,862
84,108
124,764
208,872
4,759,990
4,759,990

336,725
336,725
5,096,715

516

21,027

การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

6. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล www.tcrbank.com
วันที่เปิ ดเผยข้อมูล : 31 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2560
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