บทนำ
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จากัด “บริษทั ฯ” เป็ น สถาบันการเงินภายใต้การกากับดูแลโดย
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย แม้บ ริษัทฯเป็ นสถาบันการเงินขนาดเล็กแต่ค งมีค วามสาคัญ ต่อ ระบบ
การเงิน จึงต้อ งมีก ารก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีเพื่อ ให้เกิด ความมัน่ คง นอกจากนี้ แ ล้ว ยังต้อ งมีก าร
เปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ช่ ว ยเสริม การก ากับ ดู แ ลของทางการเพื่อ ความโปร่ ง ใสในด้า นข้อ มู ล การด ารง
เงินกองทุนและข้อมูลความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
และได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
หมวด ก. ขอบเขตกำรบังคับใช้
ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในรายงานฉบับนี้เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ โดยกาหนดให้บริษทั ฯ เปิ ดเผย
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ประจาปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562 และเผยแพร่ขอ้ มูลรายงานนี้ผ่านทาง Website ของบริษทั ที่ www.sbeycf.com
หมวด ข เงินกองทุน (Capital)
1. โครงสร้ ำงเงินกองทุน (Capital Structure)
ตำรำงที่ 1 เงินกองทุนของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
รำยกำร
เงินกองทุนทั้งสิ้นตามกฎหมาย (1+2+3+4+5+6+7)
1. ทุนชาระแล้ว (หุ้นสามัญ) หลังหักหุ้นสามัญซื้อคืน
2. ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (สุ ทธิ)
3. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
4. ทุนสารองตามกฎหมาย
5. เงินสารองที่ได้จดั สรรจากกาไรสุ ทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชี
ตามมติที่ประชุมใหญ่ ผูถ้ ือหุ้น หรื อตามข้อบังคับของบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์
6. กาไรสุ ทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7. รายการหักจากเงินกองทุน*

30 มิ.ย.62

หน่วย : ล้านบาท
31 ธ.ค.61

135.00
15.00
8.84
17.06

135.00
15.00
7.69
14.18

2.54
-

1.07
-

* เช่น ผลขาดทุน (สุ ทธิ) ค่าความนิยม
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ฯ มีเงินกองทุนทัง้ สิน้ จานวน 175.90 ล้านบาท มีอตั ราส่วน
การดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งคิดเป็ นร้อยละ 18.49 เกินกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าที่ ธปท. กาหนดไว้ท่ี
ร้อยละ 9.75 ซึ่งนับว่ามีสดั ส่วนมากเพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และการขยายธุรกิจใน
อนาคต
2.

ควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)

บริษัทฯ มีก ารคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนในอนาคตจากแผนธุ รกิจ มีทีมทางานในการประเมิน ความเสี่ยงและมีการ
จัดทารายงานความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นประจาทุกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
ติดตามดูแลให้บริษทั ฯ มีเงินกองทุนโดยรวมในปริมาณที่เพียงพอทีจ่ ะรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม
แผนทีว่ างไว้
ตำรำงที่ 2 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงสำหรับควำมเสี่ ยงของสิ นทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับควำมเสี่ยงของสินทรัพย์
1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ซึ่งได้ บวกกลับรำยกำรหักทุกรำยกำรในรำยงำน
ฐำนะกำรเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุ ทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รำยกำรหักออกจำกสินทรัพย์ตำมที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด
2.1 เงินสด
2.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3 เงินให้สินเชื่อหรื อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรื อค้ าประกันโดย
รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
รวมมูลค่ำเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงของสินทรัพย์
1/

30 มิ.ย.62

31 ธ.ค.61

685.03
414.07
191.80
8.15

834.75
349.12
148.05
12.06

0.52
23.09
414.06

0.51
25.74
349.10

861.38

968.63

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้

สิ นเชื่อสุ ทธิของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิหลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตำรำงที่ 3 เงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงสำหรับมูลค่ ำเทียบเท่ ำสิ นทรัพย์ เสี่ ยงด้ ำนปฏิบัติกำร
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับมูลค่ำเทียบเท่ ำสินทรัพย์เสี่ยงด้ ำนปฏิบัตกิ ำร
มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี่ ยง
ด้านปฏิบตั ิการ

30 มิ.ย.62

31 ธ.ค.61

89.73

88.62

ตำรำงที่ 4 อัตรำส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยงทั้งสิ้น
หน่วย : ล้านบาท

30 มิ.ย.62
อัตรำส่ วน

อัตราส่วนเงินกองทุน ต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้น

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

31 ธ.ค.61

อัตรำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนของ
บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์

อัตรำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนขั้นต่ำ
ตำมเกณฑ์ธนำคำร
แห่ งประเทศไทย

อัตรำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนของ
บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์

อัตรำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนขั้นต่ำ
ตำมเกณฑ์ธนำคำร
แห่ งประเทศไทย

ร้อยละ 18.49

ร้อยละ 9.75

ร้อยละ 16.26

ร้อยละ 9.125
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