บทนำ
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ มอร์ทเก็จ จากัด “บริษทั ฯ” เป็ นสถาบันการเงินภายใต้
การก ากับ ดูแ ลโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย แม้บ ริษัท ฯเป็ น สถาบัน การเงิน ขนาดเล็ก แต่ ค งมี
ความสาคัญต่อระบบการเงิน จึงต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดเี พื่อให้เกิดความมันคง
่
นอกจากนี้
แล้วยังต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ช่วยเสริมการกากับดูแลของทางการเพื่อความโปร่งใสในด้านข้อมูล
การดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่ายและได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
หมวด ก. ขอบเขตกำรบังคับใช้
ข้อมูลที่เปิ ดเผยในรายงานฉบับนี้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อ มูลการดารงเงินกองทุนสาหรับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยกาหนดให้บริษัทฯเปิ ดเผย
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 ของบริษทั
ฯ ซึง่ ปี น้เี ป็ นปี แรกของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งเปรียบเทียบกับงวดก่อนหน้า
หมวด ข เงินกองทุน (Capital)
1. โครงสร้ ำงเงินกองทุน (Capital Structure)
ตำรำงที่ 1 เงินกองทุนของบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
รำยกำร
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 สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุม
ใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
6. กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
7. รายการหักจากเงินกองทุน*

หน่วย : ล้านบาท
งวดปัจจุบัน
135.00
15.00
7.69
14.18
1.89
-

* เช่น ผลขาดทุน (สุ ทธิ ) ค่าความนิยม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเงินกองทุนทัง้ สิน้ จานวน 171.87 ล้านบาท มีอตั ราส่วน
การดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งคิดเป็ นร้อยละ 16.26 เกินกว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่ าที่ ธปท. กาหนดไว้ท่ี
ร้อยละ 9.125 ซึง่ นับว่ามีสดั ส่วนมากเพียงพอที่จะรองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และการขยายธุรกิจ
ในอนาคต
2.

ควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy)

บริษัทฯ มีก ารคานวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านต่ างๆ และมีการประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุนในอนาคตจากแผนธุ รกิจ มีทมี ทางานในการประเมิน ความเสี่ยงและมีการ
จัดทารายงานความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นประจาทุกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
ติดตามดูแลให้บริษทั ฯ มีเงินกองทุนโดยรวมในปริมาณที่เพียงพอทีจ่ ะรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม
แผนทีว่ างไว้
ตำรำงที่ 2 มูลค่ ำเงินกองทุนขั้นต่ำทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ ยงของสิ นทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตำ่ สำหรับควำมเสี่ยงของสินทรัพย์
1. สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ซึ่งได้ บวกกลับรำยกำรหักทุกรำยกำรในรำยงำนฐำนะ
กำรเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รำยกำรหักออกจำกสินทรัพย์ ตำมทีธ่ นำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด
2.1 เงินสด
2.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.3 เงินให้สินเชื่อหรื อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรื อค้ าประกันโดยรัฐบาล
ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ที่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
รวมมูลค่ ำเงินกองทุนขั้นตำ่ ทีต่ ้ องดำรงสำหรับควำมเสี่ยงของสินทรัพย์

งวดปัจจุบัน

834.75
349.12
148.05
12.06
0.51
25.74
349.10
968.63

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้

สิ นเชื่อสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์
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ตำรำงที่ 3 เงินกองทุนขั้นต่ำทีต่ ้ องดำรงสำหรับมูลค่ ำเทียบเท่ ำสิ นทรัพย์ เสี่ ยงด้ ำนปฏิบัติกำร
หน่วย : ล้านบาท

เงินกองทุนขั้นตำ่ สำหรับมูลค่ ำเทียบเท่ ำสินทรัพย์ เสี่ยงด้ ำนปฏิบัตกิ ำร

2561

มูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารงสาหรับมูลค่าเทียบเท่าสิ นทรัพย์เสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ

88.62

ตำรำงที่ 4 อัตรำส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์ เสี่ ยงทั้งสิ้น
หน่วย : ล้านบาท

2561
อัตรำส่ วน

อัตราส่วนเงินกองทุน ต่อ สิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้น

อัตรำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนของบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์

อัตรำส่ วนกำรดำรง
เงินกองทุนขั้นต่ำตำมเกณฑ์
ธนำคำรแห่ งประเทศไทย

ร้อยละ 16.26

ร้อยละ 9.125

หมวด ค ข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องกับกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ ำนต่ ำงๆ (Risk exposure and assessment)
I.

ข้ อมูลเชิ งคุณภำพโดยทัว่ ไปสำหรับทุกประเภทควำมเสี่ ยง

1.

กระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ ยง

บริษัทฯให้ความสาคัญ กับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
เป็ นไปตามเป้ าหมาย คณะกรรมการบริษทั ฯจึงได้อนุ มตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ งมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะทางานปฏิบตั ติ ามนโยบาย เข้าใจถึงปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ กาหนดระดับความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับเพื่อ จัดการกับความเสีย่ งให้
อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
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2.

โครงสร้ ำงกำรบริหำรควำมเสี่ ยง

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งมีบ ทบาทในการก าหนดปั จ จัย ความเสี่ย งต่ า งๆ ที่อ าจมี
ผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะทางานเฝ้ าระวังและคอยติดตาม
ความเสีย่ งให้อยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนด รวมทัง้ พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ระบบกำรติดตำม
คณะทางานจะมีการทาแบบประเมินความเสี่ยงทุกสิ้นเดือน เพื่อ เฝ้ าระวัง ควบคุม ติดตาม
และจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ บรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนธุรกิจ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
II

ข้ อมูลในแต่ ละประเภทควำมเสี่ ยงซึ่งแบ่ งเป็ นข้ อมูลเชิ งคุณภำพและข้ อมูลเชิ งปริมำณ

1. ข้ อมูลทัว่ ไปของฐำนะทีเ่ กีย่ วข้ องกับควำมเสี่ ยงสิ นทรัพย์
1.1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สญ
ั ญามีการผิดนัดชาระ
หนี้ โดยสาเหตุ อ าจเกิดจากการประสบปั ญ หาทางการเงินของลูก หนี้ จากความผัน ผวนทาง
เศรษฐกิจซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่ อ รายได้แ ละเงินกองทุนของบริษัท ฯ บริษัท ฯจึงจัดให้มกี ารประเมินความเสี่ยงด้าน
เครดิตของลูกหนี้ โดยกาหนดแบบวิเคราะห์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มาเอง เพื่อใช้วเิ คราะห์ ตรวจสอบลูกหนี้
และทีมทางานเป็ นผูป้ ระเมินแบบวิเคราะห์ดงั กล่าว ในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อแต่ละส่วน
ธุรกิจ ให้อยูภ่ ายใต้ระดับเพดานความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้
บริษทั ฯ ได้นิยามคาจากัดความของการผิดนัดชาระหนี้ คือ ลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ (เงินต้น
หรือดอกเบีย้ ) เกินกว่า 90 วัน นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระ บริษทั ฯจะจัดลูกหนี้เป็ นสินทรัพย์จดั ชัน้
ต่ากว่ามาตรฐาน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกัน
เงินสารองของสถาบันการเงิน รวมถึงการคานวณเงินสารอง ดังนี้
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สิ นทรัพย์จดั ชัน้
1. ปกติ
2. กล่าวถึงเป็ นพิเศษ(ควรระวังเป็ นพิเศษ)
3. ต่ากว่ามาตรฐาน
4. สงสัย
5. สงสัยจะสูญ
6. สูญ

อัตรากันเงิ นสารอง
1%
2%
100%
100%
100%
ตัดออกจากบัญชีทงั ้ จานวน

บริษทั ฯ ใช้เกณฑ์การกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้จดั ชัน้ ตามข้อ 1, 2 เป็ นอัตรา 90% ของ
ราคาประเมินหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้จดั ชัน้ ข้อ 3, 4, 5 ใช้อตั รา 62% ของราคาประเมิน
หลักประกัน โดยการกันเงินสารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้สถาบัน
การเงินกันสารองสาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกบั มูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ หรือมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั จากการ
จาหน่ายหลักประกัน
1.2 ข้ อมูลกำรปรับลดควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
บริษัทฯ มีการประเมินราคาหลักประกันโดยกาหนดให้ใช้บริษัทประเมินราคาภายนอกที่
ได้รบั อนุ ญาตทาการประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ท่ี สช.24/2555 ซึ่ง คณะกรรมการ
หลักประกันจะต้องผ่านความเห็นชอบรายชื่อบริษทั ประเมินราคาภายนอก บริษทั ฯ มีการกาหนด
ความถี่ในการประเมินราคาหลักทรัพย์โดยจาแนกตามชัน้ ของลูกหนี้ และนาผลการประเมิน
มูลค่าหลักประกันและผลการสอบทานลูกหนี้มาเป็ นปั จจัยในการวัดระดับความเสีย่ ง

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 5

1.3 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลควำมเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ 1/
ตำรำงที่ 5 มูลค่ ำยอดคงค้ ำงของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินทีส่ ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท

รำยกำร
1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (1.1 + 1.2 +1.3)
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ3/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ4/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ยอดคงค้ ำงเฉลีย่
ระหว่ ำงงวด2/

2561
1,331.92
834.75
349.12
148.05
-

1/

ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ เปิ ดเผยข้อมูล โดยสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ไม่รวมฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ส่วนของรายการนอกงบแสดง

ฐานะการเงิน ให้รวมฐานะที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนด้วย
2/

หากยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดมีมูลค่าไม่แตกต่างไปจากยอดคงค้างเฉลี่ยระหว่างงวดอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์อาจไม่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายอดคง

ค้างเฉลี่ยในระหว่างงวดได้
3/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจสู ญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้

สิ นเชื่อสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
4/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 6

ตำรำงที่ 6 มูลค่ ำยอดคงค้ ำงของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและรำยกำร
นอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่สำคัญ จำแนกตำมประเทศของลูกหนี้ ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

ประเทศหรื อภูมภิ ำคของลูกหนี้

สินทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงินให้ สินเชื่ อ
เงินลงทุนในตรำ
รวม

1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

รวมสุ ทธิ1/

สำรหนีส้ ุ ทธิ2/

834.75
834.75

349.12
349.12

รำยกำรนอก
งบแสดง
เงินฝำก (รวม
ฐำนะ
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ)
กำรเงิน
148.05
148.05
-

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจสู ญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้

สิ นเชื่อสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

ตำรำงที่ 7 มูลค่ ำยอดคงค้ ำงของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะ
กำรเงินทีส่ ำคัญ จำแนกตำมอำยุสัญญำทีเ่ หลือ
หน่วย : ล้านบาท

2561
รำยกำร
1. สินทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
2. รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน

อำยุไม่ เกิน 1 ปี

อำยุเกิน 1 ปี

รวม

40.09
349.12
148.05

794.66
-

834.75
349.12

-

148.05

-

-

-

1/

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจสู ญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้

สิ นเชื่อสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 7

ตำรำงที่ 8 มูลค่ ำยอดคงค้ ำงเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ ำงรับ และเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ จำแนกตำม
ประเทศหรื อภูมิภำคของลูกหนี*้ และตำมเกณฑ์ กำรจัดชั้นที่ ธปท.กำหนด ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ ำงรับ1/
ประเทศหรื อภูมภิ ำคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

ปกติ
809.94
809.94

กล่ ำวถึง
ตำ่ กว่ ำ
เป็ นพิเศษ มำตรฐำน
-

1.10
1.10

เงินลงทุนใน

สงสัย

สงสัยจะ
สู ญ

รวม

ตรำสำรหนี2/้
สงสัยจะสู ญ

-

23.71
23.71

834.75
834.75

-

*ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์พิจารณาแยกประเทศหรื อภูมิภาคเองตามเกณฑ์ที่บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ใช้ในการบริ หารภายใน พร้อมอธิ บายเหตุผลประกอบ
1/

รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย

2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย

ตำรำงที่ 9 มูลค่ ำของเงินสำรองที่กนั ไว้ และหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจำกบัญชี ระหว่ ำงงวด สำหรับเงินให้ สินเชื่ อ
รวมดอกเบีย้ ค้ ำงรับและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ จำแนกตำมประเทศ ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

เงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ ำงรับ1/
ประเทศหรื อภูมภิ ำคของลูกหนี้
1. ประเทศไทย
2. ต่างประเทศ
รวม

เงินสำรอง

มูลค่ ำหนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจำก
บัญชีระหว่ ำงงวด

16.52
16.52

-

เงินลงทุนในตรำสำรหนี2/้
เงินสำรอง
-

1/

รวมมูลค่าเงินสารองที่กนั ไว้และหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีระหว่างงวดของเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตำรำงที่ 10 มูลค่ ำยอดคงค้ ำงเงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ ำงรับ* จำแนกตำมประเภทธุรกิจ และเกณฑ์
กำรจัดชั้นที่ ธปท.กำหนด ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ
-

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจกำรก่อสร้ ำง
ธุรกิจกำรบริกำร
สินเชื่ อทีอ่ ยู่อำศัย
อื่นๆ
รวม

ปกติ

กล่ ำวถึง
ตำ่ กว่ ำ
เป็ นพิเศษ มำตรฐำน

สงสัย

สงสัยจะ
สู ญ

รวมทั้งสิ้น

92.97
222.82
81.23
250.67
76.20
86.05

-

1.10
-

-

2.88
20.83
-

95.85
243.65
81.23
250.67
77.30
86.05

809.94

-

1.10

-

23.71

834.75

*รวมยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ตำรำงที่ 11 มูลค่ ำของเงินสำรองทีก่ ันไว้ และมูลค่ ำของหนีส้ ู ญทีต่ ัดออกจำกบัญชีระหว่ำงงวด สำหรับ
เงินให้ สินเชื่ อรวมดอกเบีย้ ค้ ำงรับ* จำแนกตำมประเภทธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

2561
ประเภทธุรกิจ
-

อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรพำณิชย์
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจกำรก่อสร้ ำง
ธุรกิจกำรบริกำร
สินเชื่ อทีอ่ ยู่อำศัย
อื่น ๆ
รวม

เงินสำรอง

มูลค่ ำของหนีส้ ู ญทีต่ ดั
ออกจำกบัญชีระหว่ ำงงวด

0.55
-

-

0.55

-

* รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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ตำรำงที่ 12 Reconciliation ของกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ ำของเงินสำรองทีก่ ันไว้ สำหรับเงินให้ สินเชื่ อรวม
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ*
หน่วย : ล้านบาท

รำยกำร
เงินสำรองทีก่ นั ไว้ต้นงวด
หนีส้ ู ญทีต่ ดั ออกจำกบัญชีระหว่ ำงงวด
เงินสำรองทีก่ นั ไว้ เพิม่ หรื อลดระหว่ ำงงวด
เงินสำรองอื่น (เงินสารองที่กนั ไว้สาหรับผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสารองที่กนั ไว้สาหรับการควบรวม
หรื อการขายกิจการ)
เงินสำรองทีก่ นั ไว้ คงเหลือปลำยงวด

2561
เงินสำรอง
10.53
6.00
-

รวม
10.53
6.00
-

16.53

16.53

*รวมเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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2

ข้ อมูลฐำนะทีเ่ กีย่ วข้ องกับควำมเสี่ ยงของสิ นทรัพย์

ตำรำงที่ 13 มูลค่ ำยอดคงค้ ำงของสิ นทรัพย์ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินและมูลค่ ำเทียบเท่ ำสิ นทรัพย์ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินของรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน แยกตำมประเภทสิ นทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินทรัพย์
1. สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ซึ่งได้ บวกกลับรำยกำรหักทุก
รำยกำรในรำยงำนฐำนะกำรเงิน
1.1 เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ 1/
1.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ2/
1.3 เงินฝาก (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
1.4 สิ นทรัพย์อื่น
2. รำยกำรหักออกจำกสินทรัพย์ ตำมทีธ่ นำคำรแห่ ง
ประเทศไทยกำหนด
1.1 เงินสด
1.2 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจาที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
1.3 เงินให้สินเชื่อหรื อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ออก
หรื อค้ าประกันโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ที่อยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
รวม

สินทรัพย์ ในงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงิน

2561
รำยกำรนอกงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงิน

834.75
349.12
148.05
12.06

-

834.75
349.12
148.05
12.06

0.51
25.74

-

0.51
25.74

349.10

-

349.10

968.63

-

968.63

รวม

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

รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังหักรายได้รอการตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ และรวมเงินให้

สิ นเชื่อสุ ทธิ ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้วย
2/

หมายรวมถึงเงินลงทุนในลูกหนี้ดว้ ย ซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และสุ ทธิ หลังค่าเผือ่ การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ และค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
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3 ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับควำมเสี่ ยงด้ ำนปฏิบัติกำร
3.1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารเป็ นความเสีย่ งที่อาจเกิดจากความบกพร่องในการดาเนินงาน หรือ
อาจเกิดจากการกระบวนการทางานทีไ่ ม่เหมาะสมหรือขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งอาจเกิดจาก
สถานการณ์ ท ัง้ ปั จจัย ภายในและภายนอก อัน ได้แก่ ก) ปั จ จัย ภายใน ได้แ ก่ ป ระสิท ธิภ าพของ
กระบวนการปฎิ บ ัติง านต่ า งๆ ระบบควบคุ ม ภายใน กระบวนการในการดู แ ลบุ ค ลากรและ
ประสิทธิภาพของบริษัท ฯ รวมไปถึงระบบงานต่างๆ ของบริษัท ฯ ที่จะสามารถรองรับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ฯ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการพัฒ นาการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีต่าง ๆ ข) ปั จจัยภายนอก เช่น ปั ญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม หรือ
ฉ้อโกงทรัพย์สนิ จากบุคคลภายนอก
บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตั กิ ารที่มุ่งเน้นไปที่การป้ องกันและ
ติดตามดูแลความเสี่ยงประเภทนี้ โดยมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกดาเนินการแทนในบางสาย
งาน เช่นเดียวกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปั จจุบนั และในอนาคต และเพื่อความ
โปร่งใส บริษทั ฯได้มกี ารกาหนดนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ขึน้ โดย
นโยบายดังกล่าวมีแนวทางการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ซึง่ บริษทั ฯมีการรูปแบบวิธกี ารทีใ่ ช้ในการวัดและประเมินความเสีย่ งภายในของบริษทั ฯ เอง
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด เกี่ยวกับการดารง
เงินกองทุนขัน้ ต่ าและเงินกองทุน ส่วนเพิ่ม (Minimum capital requirement and capital buffers) ซึ่ง
กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสีย่ งทีส่ าคัญ ได้แก่ ความเสีย่ งของสินทรัพย์
และความเสี่ยงด้านปฏิบ ัติก าร ในอัต ราส่ วนไม่ต่ ากว่าร้อ ยละ 8.5 ซึ่งยังไม่รวมในส่ว นที่ต้อ งดารง
อัต ราส่ ว นเงินกองทุ น ส่ ว นเพิ่ม อีก 2 อัต ราส่ ว น คือ อัต ราส่ วนเงิน กองทุน ส่ ว นเพิ่ม เพื่อ รองรับ ผล
ขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ที่เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทัง้ สิ้น และ
อัต ราส่ วนเงินกองทุ นส่ว นเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่ว งเศรษฐกิจขาลง
(Countercyclical buffer) ทีร่ อ้ ยละ 0–2.5 ของสินทรัพย์เสีย่ งทัง้ สิน้
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4

ข้ อมูลฐำนะทีเ่ กีย่ วข้ องกับตรำสำรทุนในบัญชี เพื่อกำรธนำคำร

4.1 ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวกับตรำสำรทุน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ เป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจการลงทุนในตราสารทุนโดย
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการลงทุน ซึง่ อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นจานวนเงินรวมกันแล้ว ไม่เกินจานวนเงินที่ได้รบั
การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่าถึงความเสีย่ งปานกลาง
รวมทัง้ พิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ หมาะสม ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ไม่
มีรายการลงทุนในตราสารทุน
ตำรำงที่ 14 มูลค่ ำฐำนะทีเ่ กี่ยวข้ องกับตรำสำรทุนในบัญชี เพื่อกำรธนำคำร
หน่วย : ล้านบาท

1.

2.
3.
4.

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

2561
-

4.2 ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร (Interest Rate Risk on Banking Book)
ความเสีย่ งด้านดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึงความเสียหายต่อรายได้และหรือ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษทั ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ รวมไปถึงความเสีย่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินตลาดทุน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษทั
บริษัท ฯมีเป้ า หมายที่ จ ะด าเนิ น งานภายใต้ ร ะบบบริห ารความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย ที่ม ี
ประสิทธิภาพระยะยาว เพื่อรักษาส่วนต่างระหว่างต้นทุนดอกเบีย้ จ่ายและดอกเบีย้ รับให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯมีความ

รายงานการเปิ ดเผยข้อมูล

หน้า 13

เสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ และผู้บริหาร
ระดับสูงจะติดตามความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ
หัวข้ อ 5 ข้ อมูลควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อกำรธนำคำร
ตำรำงที่ 15 ผลกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ * ต่ อรำยได้ สุทธิ (Earnings)
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน
บาท
อื่นๆ
รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอีก 1 ปี ข้างหน้า

2561
ผลกระทบต่อรำยได้
ดอกเบีย้ สุ ทธิ
-0.321
-0.321
-

* ให้บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ใช้ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 100 bps
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