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1. ขอบเขตการบังคับใช (Scope of Application) 

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 13/2562 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแล 

ดานเงินกองทุนและการดูแลดานเงินกองทุนและการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เพ่ือเปดเผยขอมูล 

เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณเฉพาะที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลเงินกองทุน ซึ่งประกอบดวย 

เงินกองทุน ระดับความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน ของบริษัท

เครดิตฟองซิเอร เวิลด จํากัด เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียหรือผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําขอมูลประกอบการ

พิจารณาไดสะดวกยิ่งข้ึน 
 

2. ตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key prudential metrics) 

ตารางที่ 1 การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณของตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ 

 รายการ 
งวดปจจุบัน งวดกอนหนา 

31-ธ.ค.-63 30-มิ.ย.-63 

เงินกองทุน (หนวย: บาท) 

1 เงินกองทุนท้ังสิ้น (Total capital) 144,686,677.24 145,071,693.88 

1ก 
เงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสํารองตามวิธี ECL1/ ท้ังจํานวน 

(Fully loaded ECL total capital) 
116,744,141.78 118,161,642.91 

สินทรัพยเสี่ยง (หนวย: บาท) 

2 สินทรัพยเสี่ยงทั้งสิ้น (RWA)  843,308,345.31 826,529,322.99 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 

3 อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ิน (Total capital ratio) 16.27 16.68 

3ก 
อัตราสวนเงินกองทุนท้ังส้ินหลังหักเงินสํารองดวยวิธี ECL ท้ังจํานวน  

(Fully loaded ECL total capital ratio) 
13.13 13.58 

อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่ม (รอยละ) 

4 
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต  

(Conservation buffer) 
0.00 0.00 

5 
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) 
0.00 0.00 

6 
อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มทั้งสิ้น (ผลรวมของรายการท่ี 4 ถึง 

รายการที5่) 
0.00 0.00 

การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพ่ือรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมีความรุนแรง (LCR) (รอยละ) 

13 ปริมาณสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น (Total HQLA) (หนวย: บาท) 26,298,500.00 33,100,000.00 

14 
ประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิใน 30 วัน  

(Total net cash outflows) (หนวย: บาท) 
21,144,790.56 24,292,866.98 

15 LCR (รอยละ) 124.00 136.00 
1/ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (TFRS 9 ) ของสภาพวิชาชีพบัญชี 



 

ห น า  4 | 13 

3. เงินกองทุน (Capital) 

3.1. โครงสรางเงินกองทุน (Capital Structure) 

เงินกองทุนของบริษัทฯ ประกอบดวยยอดรวมของเงนิกองทุนตาม 1 หักดวยรายการหักจาก

เงินกองทุนตาม 2 ดังนี้ 

1. เงนิกองทุนประกอบดวย 

1.1. ทุนชําระแลว ซึ่งรวมทั้งสวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนที่บริษัทไดรับและเงินที่บริษัทไดรับจาก

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท 

1.2. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

1.3. เงินสํารองท่ีไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุน หรือ

ตามขอบังคับของบริษัท แตไมรวมถึงเงนิสํารองสําหรับการลดคาของสินทรพัย และเงิน

สํารองเพ่ือการชําระหนี้ 

1.4. กําไรสุทฺธิคงเหลือหลังจัดสรร 

2. รายการหักจากเงินกองทุน 

2.1. มูลคาของหุนที่บริษัทไดซื้อคืนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ดวยวิธีราคาตาม

มูลคาตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับหุนซื้อคืนของกิจการ 

2.2. ผลขาดทนุที่เกิดข้ึนในทุกงวดการบัญชี 

2.3. คาความนิยม (Goodwill) ที่นับเปนสินทรัพยตามจํานวนท่ีปรากฎในงบการเงินซึ่งไดจัดทํา

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

2.4. เงินลงทุนในตราสารทุน รวมถึงเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของธนาคาร

พาณิชยและบริษัทเงินทุน ทั้งทางตรงและทางออม 

2.5. รายการอ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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ตารางที่ 2   เงินกองทุนของบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

รายการ 31-ธ.ค.-63 30-มิ.ย.-63 

เงินกองทุนท้ังสิ้นตามกฎหมาย (1+2+3+4+5+6+7) 144,686,677.24 145,071,693.88 

1. ทนุชําระแลว (หุนสามัญ) หลงัหักหุนสามัญซื้อคืน 165,000,000.00 165,000,000.00 

2. สวนเกิน (ต่ําหวา) มูลคาหุนสามัญ (สุทธิ) 0.00 0.00 

3. ใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญ 0.00 0.00 

4. ทนุสํารองตามกฎหมาย 2,500,000.00 2,500,000.00 

5. เงนิสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเม่ือสิ้นงวดการบัญชีตามมติ 

    ที่ประชุมใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของบริษัทเครดิตฟองซิเอร 
0.00 0.00 

6. กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร** (22,428,306.12) (22,428,306.12) 

7. รายการหักจากเงินกองทุน* (385,016.64) 0.00 

* เชน ผลขาดทุน (สุทธิ) คาความนิยม   
 

3.2. ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 

บริษัทมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process) ที่สอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงภายใตกลยุทธในการรกัษาระดับเงนิกองทุน

ใหเพียงพอสําหรับปจจุบันและอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีเงินกองทุนท้ังสิ้นตาม

กฎหมาย 144,686,677.24 บาท มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 16.27 ซึ่งเปน

อัตราสวนที่เกินกวาเกณฑขั้นต่ําท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ  10.375 

 

ตารางที่ 3 มูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงของสินทรัพย 

เงินกองทุนข้ันต่ําสําหรับความเสี่ยงของสินทรัพย 31-ธ.ค.-63 30-มิ.ย.-63 

1.สินทรพัยรวมทั้งส้ิน ซึ่งไดบวกกลับรายการหักทุกรายการ 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
865,308,345.31 848,579,322.85 

1.1 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 1/ 490,735,186.48 474,199,318.26 

1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ 2/ 46,248,306.22 54,389,945.00 

1.3 เงินฝากและดอกเบ้ียคางรบัสุทธิ 3/ 225,266,695.52 215,093,066.00 

1.4 สินทรพัยอื่น 103,058,157.09 104,896,992.57 
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เงินกองทุนข้ันต่ําสําหรับความเสี่ยงของสินทรัพย 31-ธ.ค.-63 30-มิ.ย.-63 

2. รายการหักออกจากสินทรพัยตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด (22,048,500.00) (22,050,000.00) 

2.1 เงนิสด (48,500.00) (50,000.00) 

2.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจําที่ธนาคารแหงประเทศไทย (7,000,000.00) (7,000,000.00) 

2.3 เงนิใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล

ไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงนิ ที่อยูในรูปสกุลเงินบาท 

(15,000,000.00) (15,000,000.00) 

รวมมูลคาเงินกองทุนข้ันตํ่าที่ตองดํารงสําหรับความเสี่ยงของสินทรัพย 843,259,845.31 826,529,322.98 
1/ รวมรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้น และรวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 
2/ หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดวย ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเผื่อการปรบัมูลคาของหลักทรัพย และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

3/ รวมรายไดดอกเบี้ยท่ียังไมถึงกําหนดชําระ และสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  

 

ตารางที่ 4 เงินกองทุนข้ันตํ่าท่ีตองดํารงสําหรับมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

  หนวย : บาท 

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

มูลคาเงนิกองทุนขั้นตํ่าที่ตองดํารงสําหรับมูลคาเทียบเทาสินทรัพยเส่ียงดานปฏิบัติการ 45,820,098.53 43,413,547.00 

 

ตารางที่ 5  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงทั้งส้ิน 
หนวย: % 

อัตราสวน 

31-ธ.ค.-63 30-มิ.ย.-63 

อัตราสวนการ

ดํารงงินกองทุน

ของบค. 

อัตราสวน

เงินกองทุนข้ันตํ่า

ตามเกณฑธปท. 

อัตราสวนการ

ดํารงเงินกองทุน

ของบค. 

อัตราสวน

เงินกองทุนข้ันตํ่า

ตามเกณฑธปท. 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรพัยเส่ียงทั้งส้ิน 16.27 10.375 16.68 10.375 

 

บริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ ตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารและควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลองภายใตเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับไดและตนทุนที่เหมาะสม 

เปนไปตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ สิ้นงวดเทากับรอยละ 16.27 ซึ่งสูงกวาอัตราสวน

เงินกองทุนขั้นต่ํารอยละ 56.82 และทยอยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่ม (Capital Conservation 

Buffer) เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตรอยละ 0.625 ตอป ตั้งแต 1 มกราคม 2561 จนครบรอยละ 2.5  

ในวันที่ 1 มกราคม 2564  ในป 2563 อัตราสวนเงินกองทุนสวนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต 

อยูที่รอยละ 10.375  
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ตารางที่6 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินที่สําคัญ                                                                                                             

   หนวย : บาท 

                           รายการ 
ยอดคงคางเฉล่ีย 

ระหวางงวด 2/ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

1. สินทรัพยในงบแสดงฐานการเงิน(1.1+1.2+1.3) - 722,217,184.22 613,130,430.00 

     1.1 เงนิใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ3/ - 450,702,182.00 409,301,498.00 

    1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 4/ - 46,248,306.22 50,653,472.00 

    1.3 เงินฝากและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 5/ - 225,266,696.00 153,175,460.00 

2. รายการนอกงบแสดงฐานการเงิน -  - 
1/ ใหบค.เปดเผยขอมูล โดยสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน ไมรวมฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน สวนของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน ใหรวมฐานะท่ีเก่ียวของกับ

ตราสารทุนดวย  

2/ หากยอดคงคาง ณ สิ้นงวดมีมูลคาไมแตกตางไปจากยอดคงคางเฉลี่ยระหวางงวดอยางมีนัยสําคัญ บค.อาจไมตองเปดเผยมูลคายอดคงคางเฉล่ียในระหวางงวดได  

3/ รวมรายไดดอกเบ้ียที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดข้ึน และรวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย  

4/ หมายถึงเงนิลงทุนในลูกหนี้ดวย ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสทุธิหลงัคาเอการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

5/ รวมรายไดดอกเบ้ียที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และสุทธิจากคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน   

 

ตารางที่ 7 มูลคาคงคางของสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินรายการนอกงบแสดงฐานการเงินท่ีสําคัญจําแนกตาม

ประเทศของลูกหนี้ 

ณ 31 ธ.ค. 63 
  หนวย: บาท 

ประเทศ 

ของลูกหนี้  

สินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน 
รายการนอกงบ 

แสดงฐานการเงิน รวม 
เงินใหสินเช่ือ 

รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้สุทธิ2/ 

เงินฝากและดอกเบ้ีย

คางรับสุทธิ 3/ 

1. ประเทศไทย 722,217,184.22 450,702,182.00 46,248,306.22    225,266,696.00 - 

2. ตางประเทศ - -                 -   - - 

รวม 722,217,184.22 450,702,182.00 46,248,306.22 225,266,696.00 - 
1/ รวมรายไดดอกเบ้ียที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน และ

รวมเงินใหสนิเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 
2/ หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดวย ซ่ึงไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเอการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

3/ รวมรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และสุทธิจากคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
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ณ 31 ธ.ค. 62 

  หนวย: บาท 

ประเทศ 

ของลูกหนี้  

สินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน 
รายการนอกงบ 

แสดงฐานการเงิน รวม 
เงินใหสินเช่ือ 

รวมสุทธิ 1/ 

เงินลงทุนใน 

ตราสารหนี้สุทธิ2/ 

เงินฝากและดอกเบ้ีย

คางรับสุทธิ 3/ 

1. ประเทศไทย 613,130,430.00 409,301,498.00 50,653,472.00    153,175,460.00 - 

2. ตางประเทศ - -                 -   - - 

รวม 613,130,430.00 409,301,498.00 50,653,472.00 153,175,460.00 - 
1/ รวมรายไดดอกเบ้ียที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน และ

รวมเงินใหสนิเช่ือและดอกเบ้ียคางรับสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 
2/ หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดวย ซ่ึงไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเอการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

3/ รวมรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และสุทธิจากคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 

ตารางที่ 8: มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

จําแนกตามอายุสัญญาท่ีเหลือ 

      หนวย : บาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม อายุไมเกิน 1 ป อายุเกิน 1 ป รวม 

1. สินทรัพยในงบแสดงฐานการเงิน  

   (1.1 + 1.2 + 1.3) 
345,870,914.00 376,346,270.00 722,217,184.00 310,045,769.00 303,084,661.00 613,130,430.00 

1.1 เงินใหสินเช่ือรวมสุทธิ 1/ 115,604,218.00 335,097,964.00 450,702,182.00 106,216,837.00 303,084,661.00 409,301,498.00 

1.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 2/ 5,000,000.00 41,248,306.00 46,248,306.00 50,653,472.00 - 50,653,472.00 

1.3 เงินฝากและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ3/ 225,266,696.00 - 225,266,696.00 153,175,460.00 - 153,175,460.00 

2. รายการนอกงบแสดงฐานการเงิน - - - - - - 

1/ รวมรายไดดอกเบ้ียที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน และรวม

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 

2/ หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดวย ซึ่งไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสทุธิหลังคาเอการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

3/ รวมรายไดดอกเบ้ียที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และสุทธิจากคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

 

 



 

ตารางที่ 9 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบี้ยคางรับ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จําแนกตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้* และตามเกณฑการจัดชั้นท่ีธปท.กําหนด 

ณ 31 ธ.ค. 63 
     

     หนวย : บาท 

ประเทศหรือภมูิภาค 

ของลูกหนี้  

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 1/ เงินลงทุนในตราสารหน้ี 2/ 

ท่ีไมมีการเพ่ิมข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญ 

ของความเสี่ยง 

ดานเครดิต 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญ

ของความเสี่ยง 

ดานเครดิต 

ท่ีมีการดอยคา 

ดานเครดิต 

ท่ีมีการดอยคา

ดานเครดิต 

เมื่อซ้ือหรือ 

เม่ือเกิดรายการ 

รวม 

ท่ีไมมีการเพ่ิมขึ้น 

อยางมีนัยสําคัญ 

ของความเส่ียง 

ดานเครดิต 

ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ

ของความเสี่ยง

ดานเครดิต 

ท่ีมีการดอยคา

ดานเครดิต 

ท่ีมีการดอยคา

ดานเครดิตเมื่อ

ซื้อหรือเม่ือ

เกิดรายการ 

รวม 

1. ประเทศไทย 383,757,016.46  16,062,365.87  50,882,799.46  - 450,702,181.79  46,248,306.22 - - - 46,248,306.22 

2. ตางประเทศ - - - - - - - - - - 

รวม 383,757,016.46 16,062,365.87 50,882,799.46 - 450,702,181.79 46,248,306.22 - - - 46,248,306.22 

 * ใหบค.พิจารณาแยกประเทศหรือภูมิภาคเองตามเกณฑที่บค.ใชในการบริหารภายใน พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 ** สําหรับปบัญชีแรกที่ประกาศนี้มีผลบังคับใข ใหบค. เปดเผลขอมูลเฉพาะของปปจจุบัน โดยไมตองเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบของปกอน 

 1/ รวมรายไดดอกเบ้ียท่ียังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี และผลกําไรหรือขาดทุนจาการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม และรวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 

 2/ ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิจากคาเผ่ือการปรับมูลคาของหลักทรัพย แตไมรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ 

 

 



ตารางที่ 10 มูลคาเงินสํารองท่ีกันไว และหนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับ

และเงินลงทุนในตราสารหนี้จําแนกตามประเทศของลูกหนี้* 

ณ 31 ธ.ค. 63 
   หนวย : บาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้  

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ1/ 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้2/ 

มูลคาเงินสํารอง3/ มูลคาเงินสํารอง3/ 
มูลคาหนี้สูญท่ีตัดออกจาก 

บัญชีระหวางงวด 

1. ประเทศไทย 40,012,004.68                    -                        -                                                      

2. ตางประเทศ                          -                   -                        -                                                      

รวม 40,012,004.68                        -                    - 
 

ณ 31 ธ.ค. 62 
   หนวย : บาท 

ประเทศหรือภูมิภาคของลูกหนี้  

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ1/ 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้2/

มูลคาเงินสํารอง3/ มูลคาเงินสํารอง3/ 
มูลคาหนี้สูญท่ีตัดออกจาก 

บัญชีระหวางงวด 

1. ประเทศไทย 43,189,038.00                   -                        -                                                      

2. ตางประเทศ                          -                   -                        -                                                      

รวม 43,189,038.00                       -                    - 

 

ตารางที่ 11 มูลคายอดคงคางเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ* จําแนกตามประเภทธุรกจิ และเกณฑการจัดช้ันที่ ธปท. กําหนด 
     หนวย : บาท 

ประเภทธุรกิจ 

ท่ีไมมีการเพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดานเครดิต 

ที่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญของ

ความเส่ียงดานเครดิต 

ที่มีการดอยคา 

ดานเครดิต 

ที่มีการดอยคา

ดานเครดิตเมื่อ

ซื้อหรือเมื่อเกิด

รายการ 

รวม 

- การเกษตรและเหมืองแร        -        -        -        -        - 

- อุตสาหกรรมการผลิต  

และพาณิชย 
226,381,819.40 16,932,293.28 -        - 243,314,112.68 

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ

การกอสราง 
176,520,808.96        - 66,499,525.36        - 243,020,334.32 

- การสาธารณูปโภคและ

บริการ 
      -        -        -        -        - 

- สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย    1,367,666.52        -  3,012,072.94        -  4,379,739.46 

- อ่ืนๆ        -        -        -        -        - 

รวม 404,270,294.88 16,932,293.28 69,511,598.30        - 490,714,186.46 

* รวมรายไดดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกําหนดชําระ สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี และผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม และรวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับของ

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดวย 

1/ สําหรับปบัญชีแรกที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ให บค. เปดเผยขอมูลเฉพาะปปจจุบัน โดยไมตองเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบของปกอน 
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ตารางที่ 12  มูลคาของเงินสํารองที่กันไว และมูลคาของหนี้สูญที่ตัดออกจากบัญชีระหวางงวด สําหรับเงินใหสินเช่ือ 

รวมดอกเบี้ยคางรับ* จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
    หนวย : บาท 

ประเภทธุรกิจ 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

มูลคาเงินสํารอง1/ 
มูลคาหนี้สูญท่ีตัดออกจาก 

บัญชีระหวางงวด 
มูลคาเงินสํารอง1/ 

มูลคาหน้ีสูญท่ีตัดออกจาก 

บัญชีระหวางงวด 

- การเกษตรและเหมืองแร - - - - 

- อุตสาหกรรมการผลิตและพาณิชย 3,837,057.33 - - - 

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ 

  การกอสราง 
23,471,834.67 - 23,457,790.00  - 

- การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 

- สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 633,643.46 - 1,731,248.00  - 

- อ่ืนๆ (บค.พิจารณานยัสําคญัเอง) 12,069,469.22 - 18,000,000.00  - 

รวม 40,012,004.68 - 43,189,038.00  - 

* รวมมูลคาเงินสํารองและหนี้สูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหวางงวดของเงินใหสนิเช่ือและดอกเบ้ียคางรับของรายการระหวางธนาครและตลาดเงินดวย 

1/คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน  

 

ตารางที่ 13 Reconciliation ของการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินสํารองที่กันไว สําหรับเงินใหสินเช่ือรวมดอกเบ้ียคางรับ* 

    หนวย : บาท 

รายการ 
31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

เงินสํารอง รวม เงินสํารอง รวม 

เงินสํารองท่ีกันไวตนงวด 43,189,038.00 43,189,038.00 43,189,038.00 43,189,038.00 

เงินสํารองท่ีกันไวเพ่ิมหรือลดระหวางงวด     (3,177,033.00)   (3,177,033.00) - - 

เงินสํารองอ่ืน (เงินสํารองท่ีกันไวสําหรับผลขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยน 
- - - - 

หน้ีสูญท่ีตัดออกจากบัญชีระหวางงวด - - - - 

เงินสํารองท่ีกันไวคงเหลือปลายงวด 40,012,005.00 40,012,005.00 43,189,038.00 43,189,038.00 

* รวมยอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวมดอกเบ้ียคางรบัของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
1/  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน  
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ตารางที่ 14 มูลคายอดคงคางของสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินและมูลคาเปรียบเทียบเทาสินทรัพยในงบแสดงฐานะ

การเงินของรายการนอกงบแสดงฐานการเงิน 
      หนวย : บาท 

ประเภทสินทรัพย 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยในงบ 

แสดงฐานการเงิน 

รายการนอกงบ 

แสดงฐานการเงิน* 
รวม 

สินทรัพยในงบ 

แสดงฐานการเงิน 

รายการนอกงบ 

แสดงฐานการเงิน* 
รวม 

1.สินทรัพยรวมทั้งสิ้น ซึ่งไดบวก

กลับรายการหักทุกรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

      

  1.1 เงินใหสินเชื่อรวมสุทธิ 1/ 490,735,186.48 - 490,735,186.48 452,511,535.00 - 452,511,535.00 

  1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้

สุทธิ 2/ 
46,248,306.22 - 46,248,306.22 50,653,472.00 - 50,653,472.00 

  1.3 เงินฝาก  

       (รวมดอกเบี้ยคางรับ) 
225,266,695.52 - 225,266,695.52 153,175,460.00 - 153,175,460.00 

  1.4 สินทรัพยอ่ืน 103,058,157.09 - 103,058,157.09 99,397,485.00 - 99,397,485.00 

2. รายการหักออกจากสินทรัพย

ตามท่ีธนาคารแหงประ เทศ

ไทยกําหนด 

      

  2.1 เงินสด (48,500.00) - (48,500.00) (50,000.00) - (50,000.00) 

  2.2 เงินฝากกระแสรายวันและ

เงินฝากประจําท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทย 

(7,000,000.00) - (7,000,000.00) (7,000,000.00) - (7,000,000.00) 

  2.3 เงินใหสินเชื่อหรือเงินลงทุน

ใ น ต ร า ส า รห น้ีที่ อ อ ก ห รื อ 

คํ้ าประกัน โดย รัฐบาล ไท ย 

ธนาค า รแ ห ง ป ระ เ ทศ ไ ท ย  

และกองทุนเพ่ือการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินที่

อยูในรูปสกุลเงินบาท 

(15,000,000.00) - (12,000,000.00) (17,000,000.00) - (17,000,000.00) 

รวม 843,259,845.31 - 843,259,845.31 731,687,953.00 - 731,687,953.00 

* รวมรายการ Repo-style transaction ทุกรายการ (รวมถึงธุรกรรม Securities Borrowing ดวย ถามี) 
1/ รวมดอกเบ้ียคางรับ และสุทธิหลังหักรายไดรอการตัดบัญชี คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และรวมเงินใหสนิเช่ือสุทธิของรายการระหวางธนาคาร 

   และตลาดเงินดวย 
2/ หมายถึงเงินลงทุนในลูกหน้ีดวย ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และสุทธิหลังคาเอการปรับมูลคาของหลักทรัพย และคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพย 
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ตารางที่ 15: มูลคาฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุนในบัญเพื่อการธนาคาร 
  หนวย : บาท 

มูลคาฐานะท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน 31 ธ.ค. 63  31 ธ.ค. 62 

1. มูลคาฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน     

1.1 มูลคาตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (ท้ังในประเทศและตางประเทศ)           

1.2 มูลคาตราสารทุนอ่ืน (ท้ังในประเทศและตางประเทศ)                   -                  - 

2. กําไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุนระหวางงวดการรายงาน   

3. สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) สุทธิจากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนในตราสารทุน 

ที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
              

4. มูลคาเงินกองทุนขั้นต่ําสําหรับฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุน                  -                                -                  

 

ตารางที่ 16: ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย* ตอรายไดสุทธิ (Earnings) 
  หนวย : บาท 

มูลคาฐานะที่เก่ียวของกับตราสารทุน 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ผลกระทบตอ 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 

ผลกระทบตอ 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 

บาท 1,818,061.61 (522,035.24) 

อ่ืนๆ - - 

รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 1,818,061.61 (522,035.24) 

รอยละของประมาณการรายไดดอกเบ้ียสุทธิในอีก 1 ปขางหนา                         0.91                    (2.00) 

*ใหบค.ใชรอยละการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเทากับ 100 bps  

 

 


