บทนำ
บริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ เอสเบ จำกัด “บริ ษทั ฯ” เป็ นสถำบันกำรเงิน ภำยใต้กำรกำกับดู แลโดยธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย แม้บริ ษทั ฯเป็ นสถำบันกำรเงิ นขนำดเล็กแต่คงมีควำมสำคัญต่อระบบกำรเงิ น จึงต้องมีกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีเพื่อให้เกิดควำมมัน่ คง นอกจำกนี้ แล้วยังต้องมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ช่วยเสริ มกำรกำกับดูแลของทำงกำรเพื่อ
ควำมโปร่ งใสในด้ำนข้อมูลกำรดำรงเงิ นกองทุนและข้อมูลควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมำะสม
หมวด ก. ขอบเขตกำรบังคับใช้
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในรำยงำนฉบับนี้เป็ นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำรง
เงินกองทุนสำหรับบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ โดยกำหนดให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริ มำณเกี่ยวกับ
กำรดำรงเงินกองทุน ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และเผยแพร่ ขอ้ มูลรำยงำนนี้ผำ่ นทำง Website
ของบริ ษทั ที่ www.sbeycf.com
หมวด ข เงินกองทุน (Capital)
1. โครงสร้ ำงเงินกองทุน (Capital Structure)
ตำรำงที่ 1 เงินกองทุนของบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
รำยกำร
เงินกองทุนทั้งสิ้นตำมกฎหมำย (1+2+3+4+5+6+7)
1. ทุนชำระแล้ว (หุน้ สำมัญ) หลังหักหุน้ สำมัญซื้อคืน
2. ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุน้ สำมัญ (สุทธิ)
3. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญ
4. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
5. เงินสำรองที่ได้จดั สรรจำกกำไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดกำรบัญชี
ตำมมติที่ประชุมใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ หรื อตำมข้อบังคับของบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์
6. กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร
7. รำยกำรหักจำกเงินกองทุน*

30 มิ.ย.63

หน่วย : ล้ำนบำท
31 ธ.ค.62

270.00
15.00
8.84
-

270.00
15.00
8.84
-

27.77
-

20.77
-

* เช่น ผลขำดทุน (สุ ทธิ ) ค่ำควำมนิยม
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ณ วันที่ 30 มิถุ นำยน 2563 บริ ษ ทั ฯ มี เงิ นกองทุ นทั้งสิ้ น จำนวน 321.61 ล้ำ นบำท มี อตั รำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงคิดเป็ นร้อยละ 27.48 เกินกว่ำเกณฑ์ข้ นั ต่ำที่ ธปท. กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10.375 ซึ่ งนับว่ำมี
สัดส่ วนมำกเพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น และกำรขยำยธุ รกิจในอนำคต
2. ควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)
บริ ษ ัทฯ มี ก ำรค ำนวณเงิ น กองทุ น เพื่ อรองรั บ ควำมเสี่ ย งด้ำนต่ ำ งๆ และมี ก ำรประเมิ นควำมเพี ย งพอของ
เงินกองทุนในอนำคตจำกแผนธุ รกิจ มีทีมทำงำนในกำรประเมินควำมเสี่ ยงและมีกำรจัดทำรำยงำนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนเป็ นประจำทุกเดือน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อติดตำมดูแลให้บริ ษทั ฯ มีเงินกองทุนโดยรวมใน
ปริ มำณที่เพียงพอที่จะรองรับกำรเติบโตของธุ รกิจตำมแผนที่วำงไว้
ตำรำงที่ 2 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นต่ำทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ ยงของสิ นทรัพย์
หน่วย : ล้ำนบำท

เงินกองทุนขั้นตำ่ สำหรับควำมเสี่ยงของสินทรัพย์
1. สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ซึ่งได้ บวกกลับรำยกำรหักทุกรำยกำรในรำยงำน
ฐำนะกำรเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ1/
1.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝำก (รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ)/3
1.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รำยกำรหักออกจำกสินทรัพย์ ตำมทีธ่ นำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด
2.1 เงินสด
2.2 เงินฝำกกระแสรำยวันและเงินฝำกประจำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2.3 เงินให้สินเชื่อหรื อเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่ออกหรื อค้ ำประกันโดย
รัฐบำลไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ที่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบำท
รวมมูลค่ ำเงินกองทุนขั้นตำ่ ทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงของสินทรัพย์
1/

30 มิ.ย.63

31 ธ.ค.62

626.22
299.93
454.96
18.58

650.56
603.47
117.69
13.39

0.52
18.16

0.52
20.61
603.38

299.93

1,081.08

760.60

รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ สุ ทธิ จำกรำยได้รอตัดบัญชี ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกำกรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และ

รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับสุ ทธิ ของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินด้วย
2/
3/

หมำยรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ และสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์ และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ควำมว่ำจะเกิดขึ้น
รวมรำยได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ และสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ควำมว่ำจะเกิดขึ้น
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตำรำงที่ 3 เงินกองทุนขั้นต่ำทีต่ ้ องดำรงสำหรับมูลค่ ำเทียบเท่ ำสิ นทรัพย์ เสี่ ยงด้ ำนปฏิบัติกำร
หน่วย : ล้ำนบำท

เงินกองทุนขั้นตำ่ สำหรับมูลค่ ำเทียบเท่ ำสินทรัพย์ เสี่ยงด้ ำนปฏิบัตกิ ำร
มูลค่ำเงินกองทุนขั้นต่ำที่ตอ้ งดำรงสำหรับมูลค่ำเทียบเท่ำสิ นทรัพย์เสี่ ยง
ด้ำนปฏิบตั ิกำร

30 มิ.ย.63

31 ธ.ค.62

89.26

88.05

ตำรำงที่ 4 อัตรำส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยงทั้งสิ้น
หน่วย : ล้ำนบำท

30 มิ.ย.63
อัตรำส่ วน

อัตรำส่วนเงินกองทุน ต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้น

อัตรำส่ วนกำร
ดำรงเงินกองทุน
ของบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์

อัตรำส่ วนกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ
ตำมเกณฑ์ ธนำคำรแห่ งประเทศไทย

ร้อยละ 27.48

ร้อยละ 10.375

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

31 ธ.ค.62
อัตรำส่ วนกำร
ดำรงเงินกองทุน
ของบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์

อัตรำส่ วนกำร
ดำรงเงินกองทุน
ขั้นต่ำตำมเกณฑ์
ธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย

ร้อยละ 37.07

ร้อยละ 9.75
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