บทนา
บริษัทเครดิตฟองซิเ อร์ เอสเบ จากัด “บริษัทฯ” เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้การกากับดูแลโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แม้บริษัทฯเป็ นสถาบันการเงินขนาดเล็กแต่คงมีความสาคัญต่อระบบการเงิน จึงต้องมีการกากับดูแล
กิจการทีด่ เี พื่อให้เกิดความมันคง
่
นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทีช่ ่วยเสริมการกากับดูแลของทางการเพื่อ
ความโปร่งใสในด้านข้อมูลการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่ายและได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
หมวด ก. ขอบเขตการบังคับใช้
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยในรายงานฉบับนี้เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลการดารง
เงินกองทุนสาหรับบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ โดยกาหนดให้บริษทั ฯเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการ
ดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเผยแพร่ ขอ้ มูลรายงานนี้ผา่ นทาง Website ของบริ ษทั ที่ www.sbeycf.com
หมวด กก. ตัวชี้วดั ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ(Key prudential metrics)
ตารางที่ 1 การเปิ ดเผยข้อมูลเชิ งปริ มาณของตัวชี้วดั ความเสี่ยงที่สาคัญ
รายการ
เงินกองทุน (หน่วย: ล้านบาท)
1 เงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital)
1ก เงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสารองตามวิธี ECL ทั้งจานวน (Fully loaded ECL total capital)
สิ นทรัพย์เสี่ ยง (หน่วย: ล้านบาท)
2 สิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้น (RWA)
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (ร้อยละ)
3 อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ น (Total capital ratio)
3ก อัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสารองด้วยวิธี ECL*ทั้งจานวน (Fully loaded ECL total capital ratio)
อัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม (ร้อยละ)
4 อัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer)
5 อัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพื่อรองรับความเสี่ ยงเชิ งระบบ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical buffer)
6 อัตราส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มทั้งสิ้ น (ผลรวมของรายการที่ 4 ถึงรายการที่ 5)
การดารงสิ นทรัพยส์ ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (LCR) (ร้อยละ)
13 ปริ มาณสิ นทรัพย์สภาพคล่องทั้งสิ้น (Total HQLA) (หน่วย:ล้านบาท)
14 ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุ ทธิใน 30 วัน (Total net cash outflows) (หน่วย:ล้านบาท)
15 LCR (ร้อยละ)

ณ 31 ธ.ค.63

ณ 30 มิ.ย.63

332.90
303.00

329.94
305.01

728.09

1,081.08

40.76
37.10

28.19
26.06

1.875
-

1.875
-

1.875

1.250

715.88
20.91
3423

318.11
33.04
963
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(Expected Credit Loss: ECL)ตามที่กาไนดในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน(TFRS 9)ขสภาวิชาชีพบัญชี
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หมวด ข เงินกองทุน (Capital)
1. โครงสร้ างเงินกองทุน (Capital Structure)
ตารางที่ 2 เงินกองทุนของบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
รายการ
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2+3+4+5+6+7)
1. ทุนชาระแล้ว (หุน้ สามัญ) หลังหักหุน้ สามัญซื้อคืน
2. ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ (สุทธิ)
3. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
4. ทุนสารองตามกฎหมาย
5. เงินสารองที่ได้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์
6. กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7. รายการหักจากเงินกองทุน*

31 ธ.ค.63

หน่วย : ล้านบาท
30 มิ.ย.63

270.00
15.00
8.84
-

270.00
15.00
8.84
-

39.06
-

36.10
-

* เช่น ผลขาดทุน (สุ ทธิ ) ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเ งินกองทุนทัง้ สิ้น จานวน 332.90 ล้านบาท มีอ ัต ราส่ ว นการดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งคิดเป็ นร้อยละ 40.76 เกินกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าที่ ธปท. กาหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 10.375 ซึง่ นับว่ามี
สัดส่วนมากเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และการขยายธุรกิจในอนาคต

หมวด ข เงินกองทุน (Capital)
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 2

2.

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)

บริษัท ฯ มีก ารค านวณเงิน กองทุ น เพื่อ รองรับ ความเสี่ย งด้า นต่ า งๆ และมีก ารประเมิน ความเพีย งพอของ
เงินกองทุนในอนาคตจากแผนธุ รกิจ มีทมี ทางานในการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดทารายงานความเพียงพอของ
เงินกองทุนเป็ นประจาทุก เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อติดตามดูแลให้บริษทั ฯ มีเงินกองทุนโดยรวมใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอทีจ่ ะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนทีว่ างไว้
ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงของสินทรัพย์
1. สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ซึ่งได้ บวกกลับรายการหักทุกรายการในรายงาน
ฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)/3
1.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รายการหักออกจากสินทรัพย์ ตามทีธ่ นาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด
2.1 เงินสด
2.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3 เงินให้สินเชื่อหรื อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรื อค้ าประกันโดย
รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
รวมมูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้ องดารงสาหรับความเสี่ยงของสินทรัพย์
1/

31 ธ.ค.63

30 มิ.ย.63

530.69
697.83
198.64
17.30

626.22
299.93
454.96
18.58

0.52
18.16
697.70

0.52
18.16
299.93

728.08

1,081.08

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึกาหนดชาระ สุ ทธากรายได้รอตัดบัญชี ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
/3

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นต่าทีต่ ้ องดารงสาหรับมูลค่ าเทียบเท่าสิ นทรัพย์ เสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับมูลค่ าเทียบเท่ าสินทรัพย์ เสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

31 ธ.ค.63

30 มิ.ย.63
89.26

88.69

ตารางที่ 5 อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยงทั้งสิ้น
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค.63
อัตราส่ วน

30 มิ.ย.63

อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนของ
บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์

อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนขั้นต่า
ตามเกณฑ์ ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย

อัตราส่ วนการ
ดารงเงินกองทุน
ของบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์

อัตราส่ วนการดารง
เงินกองทุนขั้นต่า
ตามเกณฑ์ ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย

ร้อยละ 40.76

ร้อยละ 10.375

ร้อยละ 28.19

ร้อยละ 10.375

อัตราส่วนเงินกองทุน ต่อ สิ นทรัพย์
เสี่ ยงทั้งสิ้น

หมวด ค ข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องกับการประเมินความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ (Risk exposure and assessment)
I.

ข้ อมูลเชิ งคุณภาพโดยทัว่ ไปสาหรับทุกประเภทความเสี่ ยง

1.

กระบวนการในการบริหารความเสี่ ยง

บริษัท ฯให้ค วามส าคัญ กับ การบริห ารจัด การความเสี่ย งเพื่อ ให้ผ ลการด าเนิ น งานของบริษัท ฯ เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย คณะกรรมการบริษทั ฯจึงได้อนุ มตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งและคณะทางานปฏิบตั ติ ามนโยบาย เข้าใจถึงปจั จัยความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ กาหนดระดับความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับเพื่อจัดการกับความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
2.

โครงสร้ างการบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีบทบาทในการกาหนดปจั จัยความเสี่ยงต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมอบหมายให้คณะทางานเฝ้าระวังและคอยติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ท่กี าหนด รวมทัง้
พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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3. ระบบการติดตาม
คณะทางานจะมีการทาแบบประเมินความเสี่ยงทุกสิ้นเดือน เพื่อ เฝ้าระวัง ควบคุม ติดตามและจัดการความ
เสีย่ งให้อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
II ข้ อมูลในแต่ ละประเภทความเสี่ ยงซึ่งแบ่ งเป็ นข้ อมูลเชิ งคุณภาพและข้ อมูลเชิงปริมาณ
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ ยงสิ นทรัพย์
1.1 ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสีย่ งด้านเครดิตเป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีล่ ูกหนี้หรือคู่สญ
ั ญามีการผิดนัดชาระหนี้ โดยสาเหตุอาจ
เกิดจากการประสบปญั หาทางการเงินของลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความ
ผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงจัด
ให้มกี ารประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ โดยกาหนดแบบวิเคราะห์ท่พี ฒ
ั นาขึ้นมาเอง เพื่อใช้วเิ คราะห์
ตรวจสอบลูกหนี้ และทีมทางานเป็ นผูป้ ระเมินแบบวิเคราะห์ดงั กล่าว ในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อแต่ละส่วน
ธุรกิจ ให้อยูภ่ ายใต้ระดับเพดานความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้
บริษทั ฯ ได้นิยามคาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี้ คือ ลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ (เงินต้นหรือดอกเบีย้ ) เกิน
กว่า 90 วัน นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระ บริษัทฯจะจัดลูกหนี้เป็ นสินทรัพย์ท่มี กี ารด้อยค่าด้านเครดิต ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ตาม สนส.23/2561
ดังนี้
สิ นทรัพย์จดั ชัน้
การเงิ นสารอง
1.สินทรัพย์ท่ไี ม่มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญของ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่อ งมือ ทางการเงินจะถู กวัด มูลค่ า
ความเสีย่ งด้านเครดิต
ด้ว ยจ านวนเงิน เท่ า กับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะ
เกิดขึน้ ใน 12 เดือนข้างหน้า
2. สินทรัพ ย์ท่มี กี ารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่อ งมือ ทางการเงินจะถู กวัดมูลค่ า
ความเสีย่ งด้านเครดิต
ด้ว ยจ านวนเงิน เท่ า กับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะ
เกิดขึน้ ตลอดอายุ
3. สินทรัพย์ทม่ี กี ารด้อยค่าด้านเครดิต
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่อ งมือ ทางการเงินจะถู กวัดมูลค่ า
ด้ว ยจ านวนเงิน เท่ า กับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะ
เกิดขึน้ ตลอดอายุ

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 5

1.2 ข้ อมูลการปรับลดความเสี่ ยงด้ านเครดิต
บริษทั ฯ มีการประเมินราคาหลักประกันโดยกาหนดให้ใช้บริษทั ประเมินราคาภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตทาการ
ประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ท่ี สช.24/2555 ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันจะต้องผ่านความเห็นชอบรายชื่อบริษั ทประเมิน
ราคาภายนอก บริษทั ฯ มีการกาหนดความถี่ในการประเมินราคาหลักทรัพย์โดยจาแนกตามชัน้ ของลูกหนี้ และนา
ผลการประเมินมูลค่าหลักประกันและผลการสอบทานลูกหนี้มาเป็ นปจั จัยในการวัดระดับความเสีย่ ง
1.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ 1/
ตารางที่ 6 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ
หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงค้ างเฉลีย่
รายการ

ระหว่ างงวด2/

31 ธ.ค.63

31 ธ.ค.62

1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน (1.1 + 1.2 +1.3)
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ3/

2,063.89
559.12
650.65
158.17

1,391.90
495.43
697.83
198.64

1,343.97
622.81
603.47
117.69

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ4/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
1/

ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ เปิ ดเผยข้อมูล โดยสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ไม่รวมฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ส่วนของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ให้รวมฐานะที่

เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
2/

หากยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดมีมูลค่าไม่แตกต่างไปจากยอดคงค้างเฉลี่ยระหว่างงวดอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์อาจไม่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายอดคงค้างเฉลี่ยในระหว่างงวดได้

3/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและให้รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ ของรายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงินด้วย
4/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

5/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่เกิดที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 6

ตารางที่ 7 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ จาแนก
ตามประเทศของลูกหนี้
ณ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้ สินเชื่อ
เงินลงทุนในตรา
รวม

รวมสุ ทธิ1/

สารหนีส้ ุ ทธิ2/

1,391.90
1,391.90

495.43
495.43

697.83
697.83

รายการนอก
งบแสดง
เงินฝาก (รวม
ฐานะ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ)
การเงิน
198.64
198.64
-

ณ 31 ธันวาคม 2562
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

รวม
1,343.97
1,343.97

สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้ สินเชื่อ
เงินลงทุนในตรา
รวมสุ ทธิ1/
622.81
622.81

สารหนีส้ ุ ทธิ2/
603.47
603.47

รายการนอก
เงินฝาก (รวม
งบแสดง
ดอกเบีย้ ค้ างรับ) ฐานะการเงิน
117.69
.117.69

-

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจสูญ และค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิ ของรายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และสุ ทธิ จากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 7

ตารางที่ 8 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทีส่ าคัญ จาแนก
ตามอายุสัญญาทีเ่ หลือ
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค.63
รายการ
1 สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
(1.1+1.2+1.3+1.4)
2.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/
2/

2.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ
2.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ
2.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

อายุไม่
เกิน 1 ปี

อายุเกิน 1
ปี

รวม

4.73

490.70

495.43

15.79

607.03

622.82

697.83

-

697.83

603.47

-

603.47

198.64

-

198.64

117.69

-

117.69

0.04

16.74

16.78

0.38

13.01-

13.39

1/

31 ธ.ค.62

-

อายุไม่ อายุเกิน
เกิน 1 ปี 1 ปี

-

รวม

-

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึกาหนดชาระ สุ ทธากรายได้รอตัดบัญชี ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
3/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และสุ ทธิ จากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 8

ตารางที่ 9 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่ อและดอกเบีย้ ค้ างรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศ
ของลูกหนี*้ และตามเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.กาหนด
ณ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สงสั ยจะสู ญ
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้

ที่ไม่ มีการเพิ่ม
ขั้นอย่ างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี ยง
ด้ านเครดิต

ที่มกี ารเพิม่ ขั้น
อย่ างมีนัยสาคัญ
ของความเสี ยง
ด้ านเครดิต

38.92
38.92

2/

เงินลงทุนในตราสารหนี้

ที่มกี ารเพิม่ ขั้น
อย่ างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี ยง
ด้ านเครดิต

ที่มีการด้ อย
ค่ าด้ าน
เครดิต

ที่มีการด้ อย
ค่ าด้ านเครดิต
เมื่อซื้อหรือ
เมื่อเกิด
รายการ

รวม

รวม

ที่ไม่ มีการเพิ่ม
ขั้นอย่ างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี ยงด้ าน
เครดิต

-

525.32

697.83

-

-

-

697.83

-

525.32

697.83

-

-

-

697.83

ที่มีการด้ อยค่ า
ด้ านเครดิต

ที่มีการด้ อยค่ า
ด้ านเครดิตเมื่อ
ซื้อหรือเมื่อเกิด
รายการ

3.58

10.02

3.58

10.02

1.ประเทศไทย
2.ต่ างประเทศ
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในตราสารหนี้2/
สงสั ยจะสู ญ
ประเทศหรือ
ภูมิภาคของลูกหนี้

ที่ไม่ มีการเพิ่ม
ขั้นอย่ างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี ยง
ด้ านเครดิต

ที่มกี ารเพิม่ ขั้น
อย่ างมีนัยสาคัญ
ของความเสี ยง
ด้ านเครดิต

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้2/

ที่มกี ารเพิม่ ขั้น
อย่ างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี ยง
ด้ านเครดิต

ที่มีการด้ อย
ค่ าด้ าน
เครดิต

ที่มกี ารด้ อย
ค่ าด้ านเครดิต
เมือ่ ซื้อหรือ
เมื่อเกิด
รายการ

รวม

รวม

ที่ไม่ มีการเพิ่ม
ขั้นอย่ างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี ยงด้ าน
เครดิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่มีการด้ อยค่ า
ด้ านเครดิต

ที่มีการด้ อยค่ า
ด้ านเครดิตเมื่อ
ซื้อหรือเมื่อเกิด
รายการ

-

-

-

-

1.ประเทศไทย
2.ต่ างประเทศ
รวม

*ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์พิจารณาแยกประเทศหรื อภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ใช้ในการบริ หารภายใน พร้อมอธิ บายเหตุผลประกอบ
**สาหรับปี บัญชีแรกที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์เปิ ดเผบข้อมูลเฉพาะของปี ปั จจุบนั โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเปรี ยบเทียบของปี ก่อน
1/

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ สุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี และผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงือนใหม่ และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตารางที่ 10 มูลค่ าของเงินสารองทีก่ ันไว้ และหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่างงวด สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ าง
รับและเงินลงทุนในตราสารหนี้ จาแนกตามประเทศ
ณ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ1/
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

เงินสารอง

มูลค่ าหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด

29.90
29.90

-

เงินลงทุนในตราสารหนี2/้
เงินสารอง
-

ณ 31 ธันวาคม 2562
เงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ1/
ประเทศหรือภูมภิ าคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

เงินสารอง

มูลค่ าหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด

24.93
24.93

-

เงินลงทุนในตราสารหนี2/้
เงินสารอง
-

*

ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์พิจารณาแยกประเทศหรื อภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ใช้ในการบริ หารภายใน พร้อมอธิ บายเหตุผลประกอบ

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

ไม่รวมเงินลงทุนในลูกหนี้

3/

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตารางที่ 11 มูลค่ ายอดคงค้ างเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ* จาแนกตามประเภทธุรกิจ และเกณฑ์ การจัดชั้นที่ ธปท.
กาหนด
ณ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ
-

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
ธุรกิจการก่ อสร้ าง
ธุรกิจการบริการ
สิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อืน่ ๆ (บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ พจิ ารณา
นัยสาคัญเอง)
-รายย่ อย(เพือ่ อุปโภคบริโภค)
-.................................
รวม

ทีไ่ ม่ มกี ารเพิม่ ขั้น
อย่ างมีนัยสาคัญ
ของความเสี ยง
ด้ านเครดิต
61.56
58.97
46.84
101.73
63.86

ทีม่ กี ารเพิม่ ขั้นอย่ าง
มีนัยสาคัญของ
ความเสี ยงด้ าน
เครดิต
5.5
23.13
2.01

27.98
7.88
28.42
2.39

ทีม่ กี ารด้ อยค่ า
ด้ านเครดิตเมือ่ ซื้อ
หรือเมือ่ เกิด
รายการ
-

95.04
66.85
46.84
153.28
68.26

55.84

3.82

27.91

-

87.57

388.80

34.46

94.58

-

517.84

ทีม่ กี ารด้ อยค่ า
ด้ านเครดิต

รวม

ณ 31 ธันวาคม 2562

ประเภทธุรกิจ
-

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
ธุรกิจการก่ อสร้ าง
ธุรกิจการบริการ
สิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อืน่ ๆอืน่ ๆ (บริษัท เครดิตฟองซิเอร์
พิจารณานัยสาคัญเอง)
-.................................
-.................................
รวม

ทีไ่ ม่ มกี ารเพิม่ ขั้น
อย่ างมีนัยสาคัญ
ของความเสี ยง
ด้ านเครดิต
-

ทีม่ กี ารเพิม่ ขั้นอย่ าง
มีนัยสาคัญของ
ความเสี ยงด้ าน
เครดิต
-

-

-

-

ทีม่ กี ารด้ อยค่ า
ด้ านเครดิตเมือ่ ซื้อ
หรือเมือ่ เกิด
รายการ
-

-

-

ทีม่ กี ารด้ อยค่ า
ด้ านเครดิต

รวม
-

-

*รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ สุ ทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี และผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และรวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
1/
สาหรับปี บัญชีแรกที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์เปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะของปี ปัจจุบนั โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเปรี ยบเทียบของปี ก่อน

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตารางที่ 12 มูลค่ าของเงินสารองที่กนั ไว้ และมูลค่ าของหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจากบัญชีระหว่างงวด สาหรับเงินให้ สินเชื่ อและ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ* จาแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
-

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจการก่อสร้ าง
ธุรกิจการบริการ
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
อืน่ ๆ
รวม

31 ธ.ค.63
มูลค่ าของหนีส้ ู ญ
เงินสารอง
ทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด
10.11
0.09
12.69
1.70
5.31
29.90
-

31 ธ.ค.62
เงินสารอง
มูลค่ าของหนีส้ ู ญ
ทีต่ ดั ออกจาก
บัญชีระหว่ างงวด
24.93
24.93
-

* รวมเงินสารองและหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
1/
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าของเงินสารองทีก่ ันไว้ สาหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบีย้ ค้ างรับ*
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เงินสารองทีก่ นั ไว้ต้นงวด
หนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจากบัญชีระหว่ างงวด
เงินสารองทีก่ นั ไว้ เพิม่ หรือลดระหว่ างงวด
เงินสารองอืน่ (เงินสารองที่กนั ไว้สาหรับผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสารองที่กนั ไว้
สาหรับการควบรวม หรื อการขายกิจการ)
เงินสารองทีก่ นั ไว้ คงเหลือปลายงวด

31 ธ.ค.63

31 ธ.ค.62

เงินสารอง
24.93
4.97
-

รวม
24.93
4.97
-

เงินสารอง
16.53

รวม
16.53

8.40

8.40

29.90

29.90

24.93

24.93

*รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
1/
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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2

ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์

ตารางที่ 14 มูลค่ ายอดคงค้ างของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินและมูลค่ าเทียบเท่าสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน แยกตามประเภทสิ นทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์

1. สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ซึ่งได้ บวกกลับรายการ
หักทุกรายการในรายงานฐานะการเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รายการหักออกจากสินทรัพย์ ตามทีธ่ นาคาร
แห่ งประเทศไทยกาหนด
1.1 เงินสด
1.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝาก
ประจาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 เงินให้สินเชื่อหรื อเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล
ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ที่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
รวม

31 ธ.ค.63
สินทรัพย์ ใน รายการนอก
งบแสดง
งบแสดง
ฐานะ
ฐานะ
การเงิน
การเงิน

รวม

31 ธ.ค.62
สินทรัพย์ ใน รายการนอก
งบแสดง
งบแสดง
ฐานะ
ฐานะ
การเงิน
การเงิน

รวม

530.69
697.83
198.64
17.30

-

530.69
697.83
198.64
17.30

650.56
603.47
117.69
13.39

-

650.56
603.47
117.69
13.39

0.52
18.16

-

0.52
18.16

0.52
20.61

-

0.52
20.61

697.70

-

697.70

603.38

-

603.38

728.08

-

728.08

760.60

-

760.60

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุ รกรรม Securities Borrowing ด้วย ถ้ามี)
1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิ ของรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/
3/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

รวมรายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ และสุทธิ จากค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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3 ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
3.1 ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารเป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความบกพร่องในการดาเนินงาน หรืออาจเกิดจากการ
กระบวนการทางานที่ไม่เหมาะสมหรือขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ทงั ้ ปจั จัยภายในและ
ภายนอก อันได้แก่ ก) ปจั จัยภายใน ได้แก่ประสิทธิภาพของกระบวนการปฎิบตั งิ านต่างๆ ระบบควบคุมภายใน
กระบวนการในการดูแลบุคลากรและประสิทธิภาพของบริษัทฯ รวมไปถึงระบบงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ที่จะสามารถ
รองรับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีต่าง ๆ ข) ปจั จัยภายนอก เช่น ปญั หาทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม หรือฉ้อโกงทรัพย์สนิ
จากบุคคลภายนอก
บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทีม่ ุ่งเน้นไปที่การป้องกันและติดตามดูแลความ
เสีย่ งประเภทนี้ โดยมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกดาเนินการแทนในบางสายงาน เช่นเดียวกับทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงินในปจั จุบนั และในอนาคต และเพื่อความโปร่งใส บริษทั ฯได้มกี ารกาหนดนโยบายการใช้บริการ
จากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ขึน้ โดยนโยบายดังกล่าวมีแนวทางการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทธ่ี นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ บริษทั ฯมีการรูปแบบวิธกี ารทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินความเสีย่ งภายในของบริษทั ฯ เอง
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนขัน้ ต่ า
และเงินกองทุนส่วนเพิม่ (Minimum capital requirement and capital buffers) ซึ่งกาหนดให้บริษทั ฯ ต้องดารง
เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสีย่ งทีส่ าคัญ ได้แก่ ความเสีย่ งของสินทรัพย์ และความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ในอัตราส่วนไม่
ต่ า กว่า ร้อ ยละ 8.5 ซึ่ง ยัง ไม่ร วมในส่ ว นที่ต้อ งด ารงอัต ราส่ ว นเงิน กองทุ นส่ ว นเพิ่มอีก 2 อัต ราส่ ว น คือ อัต ราส่ ว น
เงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ทีเ่ กินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์
เสี่ยงทัง้ สิ้น และ อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical buffer) ทีร่ อ้ ยละ 0–2.5 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
4

ข้ อมูลฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุนในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
4.1 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับตราสารทุน

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจการลงทุนในตราสารทุนโดยปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การลงทุน ซึ่งอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็ นจานวนเงินรวมกันแล้ว ไม่เกินจานวนเงินที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เน้ นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่มี คี วามเสี่ยงต่ าถึงความเสีย่ งปานกลาง รวมทัง้ พิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มรี ายการลงทุนในตราสารทุน
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ตารางที่ 15 มูลค่ าฐานะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตราสารทุนในบัญชี เพือ่ การธนาคาร
หน่วย : ล้านบาท

1.

2.
3.
4.

มูลค่ าฐานะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตราสารทุน
มูลค่าฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
1.1 มูลค่าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ราคาทุน
- ราคาตลาด
1.2 มูลค่าตราสารทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
กาไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหว่างงวดการรายงาน
ส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน

31 ธ.ค.63
-

31 ธ.ค.62
-

4.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชี เพือ่ การธนาคาร (Interest Rate Risk on Banking Book)
ความเสีย่ งด้านดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีเพื่อการธนาคาร
หมายถึงความเสียหายต่อรายได้และหรือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของบริษทั ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ รวมไปถึงความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดเงินตลาดทุน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั
บริษทั ฯมีเป้าหมายทีจ่ ะดาเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพระยะยาว
เพื่อรักษาส่วนต่างระหว่างต้นทุนดอกเบีย้ จ่ายและดอกเบีย้ รับให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะมีการวัดความเสีย่ งเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯมีความเสีย่ งอยูใ่ นขอบเขตทีส่ ามารถยอมรับได้ โดยคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ และผูบ้ ริหารระดับสูงจะติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ
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หัวข้ อ 5 ข้ อมูลความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพือ่ การธนาคาร
ตารางที่ 16 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ * ต่ อรายได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค.63
ผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
-1.066
-

31 ธ.ค.62
ผลกระทบต่ อรายได้ ดอกเบีย้ สุ ทธิ
-0.077
-

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

-1.066

-0.077

ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน
อีก 1 ปี ข้างหน้า

-0.011

-0.225

สกุลเงิน
บาท
อื่นๆ

* ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 100 bps
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