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1. ขอบเขตการบังคับใช (Scope of Application) 

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 13/2562 เร่ือง หลักเกณฑการกํากับดูแล 

ดานเงินกองทุนและการดํารงสินทรัพยสภาพคลองสําหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร เพื่อเปดเผยขอมูล 

เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณเฉพาะที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลเงินกองทุน ซึ่งประกอบดวย 

เงินกองทุนระดับความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน  

ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร เวิลด จํากัด เพื่อใหผูมีสวนไดเสียหรือผูมีสวนเก่ียวของสามารถนําขอมูล

ประกอบการพิจารณาไดสะดวกยิ่งข้ึน 
 

2. ตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key prudential metrics) 

ตารางที่ 1 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ 

 รายการ 30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63 

เงินกองทุน (หนวย: บาท) 

1 เงินกองทุนท้ังสิ้น (Total capital) 216,240,028 144,686,677 

1ก 
เงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองตามวิธี ECL1/ ท้ังจํานวน 

(Fully loaded ECL total capital) 
191,668,906 116,744,142 

สินทรัพยเสี่ยง (หนวย: บาท) 

2 สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (RWA)  775,208,593 843,308,345 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 

3 อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ิน (Total capital ratio) 26.50 16.27 

3ก 
อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินหลังหักเงินสํารองดวยวิธี ECL ท้ังจํานวน  

(Fully loaded ECL total capital ratio) 
23.49 13.13 

อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่ม (รอยละ) 

4 
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต  

(Conservation buffer) 
2.500 1.875 

5 
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 
0.00 0.00 

6 
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มทั้งสิ้น (ผลรวมของรายการท่ี 4 ถึง 

รายการที5่) 
2.500 1.875 

การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (LCR) (รอยละ) 

13 ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น (Total HQLA) (หนวย: บาท) 26,298,500 26,298,500.00 

14 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) (หนวย: บาท) 
17,327,413 21,144,791 

15 LCR (รอยละ)  152  124 
1/ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (TFRS 9 ) ของสภาพวิชาชีพบัญชี 
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3. เงินกองทุน (Capital) 

3.1. โครงสรางเงินกองทุน (Capital Structure) 

เงินกองทุนของบริษัทฯ ประกอบดวยยอดรวมของเงนิกองทุนตาม 1 หักดวยรายการหักจาก

เงินกองทุนตาม 2 ดังนี้ 

1. เงนิกองทุนประกอบดวย 

1.1. ทุนชําระแลว ซึ่งรวมท้ังสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนที่บริษัทไดรับและเงินที่บริษัทไดรับจาก

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท 

1.2. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

1.3. เงินสํารองท่ีไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือ

ตามขอบังคับของบริษัท แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรบัการลดคาของสินทรพัย และเงิน

สํารองเพื่อการชําระหนี้ 

1.4. กําไรสุทฺธิคงเหลือหลังจัดสรร 

2. รายการหักจากเงินกองทุน 

2.1. มูลคาของหุนที่บริษัทไดซื้อคืนตามกฎหมายวาดวยบรษิัทมหาชนจํากัด ดวยวิธีราคาตาม

มูลคาตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับหุนซ้ือคนืของกิจการ 

2.2. ผลขาดทนุที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชี 

2.3. คาความนิยม (Goodwill) ที่นับเปนสินทรัพยตามจํานวนท่ีปรากฎในงบการเงินซึ่งไดจัดทํา

ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ 

2.4. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของธนาคาร

พาณิชยและบริษัทเงินทุน ทั้งทางตรงและทางออม 

2.5. รายการอื่นตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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ตารางที่ 2   เงินกองทุนของบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(หนวย:บาท) 

รายการ 30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63 

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย   216,240,028   144,686,677  

1. ทุนชาํระแลว (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซ้ือคืน  209,501,616   165,000,000  

2. สวนเกิน (ตํ่าหวา) มูลคาหุนสามัญ (สุทธิ)  -    -   

3. ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  -    -   

4. ทุนสาํรองตามกฎหมาย  2,500,000   2,500,000  

5. เงินสํารองท่ีไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตาม 

มติที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของบริษัทเครดิตฟองซิเอร 
 -    -   

6. กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร**  4,238,412  (22,428,306) 

7. รายการหักจากเงินกองทุน*  -   (385,017) 

* เชน ผลขาดทุน (สุทธิ) คาความนิยม   
 

3.2. ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

บริษัทมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process) ที่สอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงภายใตกลยุทธในการรักษาระดับเงนิกองทุน

ใหเพียงพอสําหรับปจจุบันและอนาคต ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีเงินกองทุนทั้งสิ้นตาม

กฎหมาย 216,240,028 บาท มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 26.50 ซึ่งเปน

อัตราสวนที่เกินกวาเกณฑขั้นต่ําท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 11 
 

ตารางท่ี 3 มูลคาเงินกองทุนข้ันต่ําที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงของสินทรัพย 
(หนวย:บาท) 

เงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเส่ียงของสินทรัพย 30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63 

1.สินทรพัยรวมทั้งส้ิน ซึ่งไดบวกกลับรายการหักทุกรายการ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
797,257,093 865,308,345 

1.1 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1/ 410,716,866 490,735,186 

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/ 46,092,652 46,248,306 

1.3 เงินฝากและดอกเบ้ียคางรบัสุทธิ 3/ 207,644,735 225,266,696 

1.4 สินทรัพยอ่ืน 132,802,839 103,058,157 
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(หนวย:บาท) 

เงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับความเส่ียงของสินทรัพย 30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63 

2. รายการหักออกจากสินทรพัยตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (22,048,500) (22,048,500) 

2.1 เงินสด (48,500) (48,500) 

2.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจําที่ธนาคารแหงประเทศไทย (7,000,000) (7,000,000) 

2.3 เงนิใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล

ไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงนิ ที่อยูในรูปสกุลเงินบาท 

(15,000,000) (15,000,000) 

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงของสินทรัพย 775,208,593 843,259,845 
1/ รวมรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น และรวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 
2/ หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดวย ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรบัมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

3/ รวมรายไดดอกเบี้ยท่ียังไมถึงกําหนดชําระ และสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

 

 ตารางที่ 4 เงินกองทุนข้ันต่ําที่ตองดํารงสําหรับมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

  (หนวย:บาท) 

เงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเส่ียงดานปฏิบัติการ 30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63 

มูลคาเงนิกองทุนขั้นตํ่าที่ตองดํารงสําหรับมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเส่ียงดานปฏิบัติการ 40,829,450 45,820,099 

 

 ตารางที่ 5  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น 
(หนวย: %) 

อัตราสวน 

30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63 

อัตราสวนการ

ดํารงงินกองทุน

ของบค. 

อัตราสวน

เงินกองทุนขั้นตํ่า

ตามเกณฑธปท. 

อัตราสวนการ

ดํารงเงินกองทุน

ของบค. 

อัตราสวน

เงินกองทุนข้ันตํ่า

ตามเกณฑธปท. 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรพัยเส่ียงทั้งส้ิน 26.50 11.00 16.27 10.375 

 

บรษิัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารและ

ควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองภายใตเพดานความเสี่ยงท่ียอมรับไดและตนทุนที่เหมาะสม เปนไปตามเกณฑที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ ส้ินงวดเทากับรอยละ 26.50 ซึ่งสูงกวา อัตราสวนเงินกองทุนข้ันต่ําอยูที่ 

รอยละ 11  


