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1. บทนา
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด จัดทาขึ้นตาม
ประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์
Basel III หลักการที่ 3 (Basel III Pillar 3) ที่กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ งข้อมูลในส่ วนของรายครึ่ งปี
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับตัวชี้วดั ความเสี่ ยงที่สาคัญ โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน การประเมินความเสี่ ยง
ด้านตลาด ข้อมูลคุณสมบัติที่สาคัญของตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ในส่ วนของข้อมูลรายปี
จะเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
จัดให้มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมุ่งที่จะบริ หารความเสี่ ยงที่มีมาตรฐาน และมีการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้
สามารถดารงเงินกองทุนที่มีคุณภาพ เพียงพอกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งในการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน เป็ นการใช้กลไกล
ตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) ให้มีความโปร่ งใสในด้านข้อมูลการดารงเงินกองทุน ข้อมูลความเสี่ ยงของตนเอง และ
ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในตลาดสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการประเมินความเสี่ ยงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น โดยจะทา
การเปิ ดเผยข้อมู ลรายครึ่ งปี และรายปี คื อ 30 มิ ถุนายน และ 31 ธันวาคม ภายใน 4 เดื อน นับจากวันดังกล่าว โดยเปิ ดเผยไว้ที่
เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด www.vnbholding.co.th และเว็บไซต์ของธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) www.tcrbank.com

2. ขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการดารงเงิ นกองทุ นของกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จากัด ณ วันที่ 30
มิ ถุ น ายน 2564 ตามหลัก เกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซึ่ งรายงานฉบั บ นี้ จะเปิ ดเผยข้อ มู ล เฉพาะระดั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ฯ (Full
Consolidation) โดยประกอบด้วย บริ ษทั ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่ อ บริ ษทั
บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิง้ จำกัด
ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชน่ั ส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจเกีย่ วกับกำรลงทุน
ธนำคำรพำณิ ชย์
บริ กำรกำรชำระเงิน

3. ตัวชี้วดั ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการ
ผิดนัดชาระหนี้ถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ประเภทของการกูย้ ืม ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของ
สัญญา และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตในปั จจุบนั ร่ วมกับการพยากรณ์ในอนาคตที่สนับสนุนและมี
ความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้วา่ มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลเชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาค เช่น การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
1
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(Gross Domestic Product: GDP) อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ราคาที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น และทาการประเมินทั้งสถานการณ์
ปั จจุบันและการพยากรณ์ สภาวะเศรษฐกิ จในอนาคต และความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ กลุ่มธุ รกิ จทาง
การเงินใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่เกี่ยวข้องควรจะส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในพอร์ ตโฟลิโอของกลุ่ม อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิ จทางการเงินจะจัดให้มีการทบทวนวิธีการ ข้อ
สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิ จในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ยงั มีแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติม
จากการบริ หารจัดการ (Management Overlay) ด้วย
ตารางการเปิ ดเผยข้ อ มูล เชิ งปริ มาณของตัวชี้ วัดความเสี่ ยงที่ ส าคัญ (The disclosure quantitative of Key prudential metrics)
รายการ

30 มิถุ นายน 2564

เงินกองทุ น (หน่ วย : พันบาท)
1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1)
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของหลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL1/ ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL CET1)
2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1)
2ก เงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL Tier 1)
3 เงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital)
3ก เงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL total capital)
สิ นทรั พ ย์ เสี่ ยง (หน่ วย : พันบาท)
4 สินทรัพย์เ สี่ ยงทั้งสิ้น (RWA)
1ก

อั ตราเงินกองทุ นต่ อ สิ นทรั พ ย์ เสี่ ยง (ร้ อ ยละ)
5 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio)
5ก อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของหลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio)
6 อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
6ก อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 หลังหักเงินสำรองตำมวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio)
7 อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)
7ก อัตรำส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินสำรองด้วยวิธี ECL ทั้งจำนวน (Fully loaded ECL total capital ratio)
อั ตราส่ วนเงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม (ร้ อ ยละ)
8 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขำดทุนในภำวะวิกฤต (Conservation buffer)
9 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสี่ ยงเชิงระบบทีอ่ ำจเกิดขึ้ นในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical buffer)
10 อัตรำส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมเสียหำยสำหรับธนำคำรพำณิ ชย์ทมี่ ีนยั ต่อควำมเสี่ ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency)
11 อัตรำส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มทั้งสิ้น (ผลรวมของรำยกำรที่ 8 ถึงรำยกำรที่ 10)
12
1/

อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ทีค่ งเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ/2
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ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมื อทำงกำรเงิน (TFRS 9) ของสภำวิ ชำชีพบัญชี

2/ อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ทีค่ งเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขัน้ ต่ำ ไม่จำเป็ นต้องเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ในรำยกำรที่ 5 กับ
อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของขัน้ ต่ำ(minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เนื่องจำกอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถูกนำไปใช้ดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขัน้ ต่ำ
(minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรื ออัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขัน้ ต่ำ (minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตัวอย่ำงเช่น ธนำคำรมี สินทรัพย์เสี่ ยง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และ
ไม่มีเงินกองทุน T2 ธนำคำรจึ งต้องนำเงินกองทุน CET1 บำงส่ วนไปใช้ดำรงอัตรำส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นขัน้ ต่ำร้อยละ 8.5 ดังนั้น เงินกองทุน CET1 ทีค่ งเหลือหลังจำกกำรดำรงเงินกองทุนขัน้ ต่ำ จะเท่ำกับ 10 - 4.5 - 2.5 = 3
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4. เงินกองทุน
4.1

การบริหารเงินกองทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้นต่าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยกาหนดอัตราส่วน
เงินกองทุนขั้นต่า และอัตราส่วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มที่ตอ้ งดารง 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เงินกองทุนส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้สามารถดารงเงินกองทุนเพิ่มเติม
ในช่วงภาวะเศรษฐกิ จปกติสาหรับนาไปใช้ในภาวะที่ กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินประสบผลขาดทุน หรื ออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้ง
ช่วยลดโอกาสที่ระดับอัตราส่ วนเงินกองทุนจะต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดไว้
2. เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่อรองรับความเสี่ ยงเชิ งระบบที่ อาจเกิ ดขึ้นในช่ วงเศรษฐกิ จขาลง (Countercyclical buffer) และ
สามารถดารงเงินกองทุนในลักษณะที่ สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ จะก่อตัวเป็ นความเสี ยหายต่อระบบโดยรวม (System-wide risk)
เช่ น ในยามที่ เศรษฐกิ จมี อตั ราการเติบโตสิ นเชื่ อมากในระดับร้อนแรง (Excessive credit growth) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากเหตุดงั กล่าว
โดยกาหนดให้ดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer จากการดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้น
ต่าอีกร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น และดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่วนของ Countercyclical buffer เพิ่มอีกร้อย
ละ 0 ถึง 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น ซึ่ งในส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่ม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่ งประเทศไทย ยัง
ไม่มีกาหนดการบังคับใช้เกณฑ์ในเรื่ องนี้ กบั กลุ่มที่ ไม่มีนัยต่อความเสี่ ยงเชิงระบบ ดังนั้นอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 8.5
รวมเงินกองทุนส่วนเพิม่ ในส่วนของ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากับร้อยละ 11
กลุ่มธุรกิจทางการเงิ นให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดับเงิ นกองทุนที่ มี
ความเหมาะสม และเพี ยงพอที่ จะสนับสนุ นกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ การขยายธุ รกิ จ รวมทั้งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการดาเนิ นงานด้านเงินกองทุนตามความเหมาะสม ซึ่ งได้ตระหนักว่าเงินกองทุนเป็ นแหล่งเงินทุน ที่มีมูลค่า
และความสาคัญมากในการดาเนิ นธุรกิจ ดังนั้นการจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิ ทธิ ผล จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสะท้อนถึงความ
มัน่ คงแข็งแกร่ งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
4.2

โครงสร้ างเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มธุ รกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 9,635.53 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 จานวน 8,807.80 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1) จานวน 8,626.64 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่
1 ที่ เป็ นตราสารทางการเงิ น (Additional tier 1) จานวน 181.16 ล้านบาท และเงิ นกองทุ นชั้นที่ 2 จานวน 827.73 ล้านบาท ซึ่ งมี
องค์ประกอบที่สาคัญมาจากทุนที่ชาระแล้ว
ข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เงินกองทุน
หน่วย : พันบาท

รายการ

30 มิถุ นายน 2564

31 ธันวาคม 2563

1. เงินกองทุ นชั้ นที่ 1 (1.1+1.2)

8,807,797

7,121,164

1.1 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ (CET1)
1.1.1 ทุนชำระแล้ว (หุ ้นสำมัญ) หลังหักหุ ้นสำมัญซื้อคืน
1.1.2 กำไร (ขำดทุน) สะสมคงเหลือจำกกำรจัดสรร
1.1.3 รำยกำรอื่นของส่วนของเจ้ำของ
1.1.3.1 กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
1.1.3.2 รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
1.1.4 รำยกำรของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์เ ฉพำะส่วนของ
ผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่
เป็ นส่วนของเจ้ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
1.1.5 รำยกำรหักเงินกองทุนชั้นที่ 1*
1.2 เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional tier 1)
2. เงินกองทุ นชั้ นที่ 2

8,626,636

7,092,829

4,100,326
1,597,666
262,126
699
261,427
3,180,538

3,100,326
1,227,914
263,318
1,891
261,427
2,940,410

(514,020)
181,161
827,735

(439,139)
28,335
667,236

2.1 เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ
2.2 รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและ
บุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

775,801

620,011

51,934

47,225

9,635,532

7,788,400

3. เงินกองทุ นทั้ งสิ้ นตามกฎหมาย (1 + 2)
* เช่น ผลขำดทุนสุ ทธิ,สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ และสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
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4.3

ความเพียงพอของเงินกองทุน

ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2564 กลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ นมี อ ัตราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET 1) ต่ อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 11.80 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ 7 และเป็ นอัตราส่ วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 12.05 ซึ่ งสู งกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ที่ร้อยละ
8.50 โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงเท่ากับร้อยละ 13.18 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่ วนขั้นต่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 11 (ดูรายละเอียดในข้อ 4.5 ตารางที่ 6)
ตารางที่ 2 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ใช้ วธิ ีการคานวณเงินกองทุน ตามตารางดังต่ อไปนี้
วิธีทใี่ ช้ ในการคานวณการดารงเงินกองทุนขั้นตา่ ตามประเภทความเสี่ยง

วิธี

ความเสี่ ยงด้านเครดิต

Standardized Approach (SA)

ความเสี่ ยงด้านตลาด (ไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า)

Standardized Approach (SA)

ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
4.4

Basic Indicator Approach (BIA)

กลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงแต่ละด้ าน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินดารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยกาหนดให้
ต้องดารงเงินกองทุนขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของ Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสิ นทรัพย์เสี่ ยง 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีเงินกองทุนทั้งสิ้ นจานวน 9,635.53 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ตอ้ งดารง รวม
เงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ ม เพื่ อรองรั บผลขาดทุ นในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามข้อก าหนดของธนาคารแห่ งประเทศไทย
จานวน 8,041.07 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นต่าที่รวมเงินกองทุนส่วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer แล้ว สาหรับความ
เสี่ ยงด้านเครดิ ตจานวน 6,827.05 ล้านบาท และความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการจานวน 1,214.02 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินไม่มี
การดารงเงินกองทุนขั้นต่าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่ องจากไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า ซึ่ งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีเงินกองทุนทั้งสิ้ นสู งกว่ามูลค่าเงินกองทุนขั้นต่าที่ รวมเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer จานวน 1,594.46 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต่ าและเงินกองทุนส่ วนเพิ่มในส่ วนของ Conservation buffer ที่กลุ่มธุรกิ จทางการเงินต้อง
ดารงเพื่อรองรับความเสี่ ยง แยกตามประเภทความเสี่ ยง รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท

30 มิถุ นายน 2564 *
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิต แยกตามประเภทของสิ นทรั พ ย์

1. ลู กหนี้ที่ ไม่ด้อ ยคุณภาพ
1.1 ลูกหนี้ ภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (MDBs) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยง
เหมือนกับลูกหนี้ ภำครัฐบำล
1.2 ลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs)
ทีใ่ ช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ สถำบันกำรเงิน และบริ ษทั หลักทรัพย์
1.3 ลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ที่
ใช้น้ ำหนักควำมเสี่ ยงเหมือนกับลูกหนี้ ธุรกิจเอกชน
1.4 ลูกหนี้ รำยย่อย
1.5 สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อำศัย
1.6 สินทรัพย์อื่น
2. ลู กหนี้ด้อ ยคุณภาพ
3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านเครดิตทั้ งหมด

6,586,399

30 มิถุ นายน 2564 ** 31 ธันวาคม 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นขั้นตา่

5,089,490

4,069,136

-

-

-

10,175

7,863

2,039

303,089

234,205

173,580

5,847,902
222,659
202,574
240,648
6,827,047

4,518,833
172,055
156,534
185,955
5,275,445

3,616,426
133,155
143,936
146,942
4,216,078

ตารางที่ 4 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านตลาด โดยวิธี SA
เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด 1
1. คำนวณโดยวิธีมำตรฐำน
2. คำนวณโดยวิธีแบบจำลอง
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านการตลาด
1

30 มิถุ นายน 2564 *
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer
-

30 มิถุ นายน 2564 **
เงินกองทุ นขั้นตา่

-

31 ธันวาคม 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่

-

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2564 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินไม่มีปริ มำณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ กำรค้ำ

ตารางที่ 5 เงินกองทุนขั้นตา่ ทีต่ ้องดารงสาหรับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร โดยวิธี BIA
หน่วย : พันบาท

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ

30 มิถุ นายน 2564 * 30 มิถุ นายน 2564 ** 31 ธันวาคม 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer
1,214,021

938,107

825,192

* เงินกองทุนขัน้ ต่ำและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ Conservation buffer ทีต่ อ้ งดำรง เท่ำกับร้อยละ 11.00
** เงินกองทุนขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งดำรง เท่ำกับร้อยละ 8.5
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4.5

อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้ นต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง คานวณตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด เท่ากับร้อยละ 13.18 โดยแสดงข้อมูลเงินกองทุนเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่ วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์ เสี่ยง อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง
และอัตราส่ วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ เสี่ยง
หน่วย : %

30 มิถุ นายน 2564
อั ตราส่ วน การดารงเงินกองทุ น

31 ธันวาคม 2563

ธนาคารแห่ ง
ธนาคารแห่ ง
กลุ่ มธุรกิจทาง
กลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
*
การเงิน
ประเทศไทยกาหนด
ประเทศไทยกาหนด *

1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของ ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

11.80

7.00

11.96

7.00

2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

12.05

8.50

12.01

8.50

3. เงินกองทุนทั้งสิ้น ต่อ สินทรัพย์เ สี่ยง

13.18

11.00

13.13

11.00

* ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดเกณฑ์กำรดำรงเงินกองทุนขัน้ ต่ำและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขำดทุนในภำวะวิ กฤต (Conservation buffer)
อัตรำส่ วนเงินกอนทุนขัน้ ต่ำร้อยละ 8.5 และ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ำกับร้อยละ11

5. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสี่ ยงด้ านตลาด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มธุ รกิ จทางการเงินไม่มีการดารงเงิ นกองทุนขั้นต่ าสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด เนื่ องจาก
กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริ มาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า
ตารางที่ 7 มูลค่ าเงินกองทุนขั้นตา่ สาหรับความเสี่ยงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวิธี SA
หน่วย : พันบาท
*

เงินกองทุ นขั้นตา่ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด 2

1. ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
2. ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน
3. ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
4. ควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์
รวมมูล ค่ าเงินกองทุ นขั้นตา่ ที่ ต้อ งดารงสาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด
2

**

30 มิถุ นายน 2564 30 มิถุ นายน 2564
เงินกองทุ นขั้นตา่ และ เงินกองทุ นขั้นตา่
เงินกองทุ นส่ วนเพิ่ ม
Conservation buffer
-

31 ธันวาคม 2563 **
เงินกองทุ นขั้นตา่

-

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2564 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรไม่มีปริ มำณธุรกรรมในบัญชีเพือ่ กำรค้ำ

*
**

เงินกองทุนขัน้ ต่ำและเงินกองทุนส่ วนเพิม่ Conservation buffer ทีต่ อ้ งดำรง เท่ำกับร้อยละ 11.00
เงินกองทุนขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งดำรง เท่ำกับร้อยละ 8.5
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6. การเปิ ดเผยข้ อมูลเงินกองทุนเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
ตารางที่ 8 ข้ อมูลคุณสมบัตทิ สี่ าคัญของตราสารทางการเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุน
หัวข้ อ
1. ผู้ออกตราสาร
2. รุ่นหรื อหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน
การนับตราสารทางการเงินเข้ าเป็ นเงินกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ ธปท.
3. ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทุนชัน้
ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ / เงินกองทุนชันที
้ ่1
ที่เป็ นตราสารทางการเงิน / เงินกองทุนชันที
้ ่ 2)
4. มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Basel III
หรื อไม่
5. กรณีที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
Basel III ให้ ระบุคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว
6. ต้ องทยอยลดนับ หรื อนับได้ เต็มจานวน
7. จัดอยูใ่ นระดับธนาคารพาณิชย์ / ระดับกลุม่ /
ระดับกลุม่ และระดับธนาคารพาณิชย์
8. จานวนที่สามารถนับเป็ นเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ของทางการ (หน่วย : ล้ านบาท)
9. มูลค่าที่ตราไว้ ของตราสารทางการเงิน (Par
Value)
10. การจัดประเภทตามหลักการบัญชี
11. วันที่ออกตราสารทางการเงิน (Original Date)
12. ตราสารทางการเงินที่ไม่มีกาหนดระยะเวลาการ
ชาระคืนหรื อมีการกาหนดระยะเวลาการชาระ
คืน
13. วันครบกาหนด (Original Maturity Date)
14. ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตรา
สารทางการเงินก่อนได้ รับอนุมตั จิ ากผู้กากับ
ดูแลหรื อไม่

รายละเอียด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
-

เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน

มีคณ
ุ สมบัติ
นับได้ เต็มจานวน
ระดับกลุม่ และระดับธนาคารพาณิชย์
150 ล้ านบาท
1,000 บาท
หนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
27 พฤษภาคม 2564
ไม่มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน

ไม่มีวนั ครบกาหนด
ไม่มีสทิ ธิในการไถ่ถอนก่อนได้ รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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15. วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอน วันที่มีภาระผูกพันในการไถ่
ถอนและจานวนเงินในการไถ่ถอน

16. วันที่มีสทิ ธิไถ่ถอนในภายหลัง (ถ้ ามี)
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนอื่นใด
17. ผลตอบแทน / เงินปั นผลแบบคงที่หรื อลอยตัว
18. อัตราผลตอบแทนและดัชนีอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
19. มี Dividend Stopper หรื อไม่
20. ธนาคารพาณิชย์มีอานาจเต็มที่ในการยกเลิก
การจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดได้ เอง
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อตามคาสัง่ ที่ได้ รับ

ผู้ออกตราสารอาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนตราสารทังจ
้ านวนก่อนวัน
ครบกาหนดไถ่ถอนตราสาร ได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอม
จากผู้ถือตราสาร ทังนี
้ ้การไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน ดังกล่าวจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขและขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. หลังวันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี นบั แต่วนั ออกตราสาร คือ ณ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หรื อ ณ วันกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยใดๆ ภายหลังจากนัน้
2. ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสาร ในกรณีที่ มีการ
เปลีย่ นแปลงทางกฎหมายภาษี ในวันใดๆ นับแต่วนั ออก
ตราสาร อันส่งผลให้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ออก
ตราสารเปลีย่ นแปลงไป หรื อ
3. ณ เวลาใด ๆ นับแต่วนั ออกตราสาร ในกรณีที่มกี าร
เปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์ การกากับดูแลด้ านเงินกองทุน
ในวันใดๆ อันส่งผลให้ ตราสารที่เคยนับเป็ นเงินกองทุน
ชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงินอยูเ่ ดิมมีคณ
ุ สมบัติไม่
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ องอีกต่อไป
ณ วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยใด ๆ หลังจากวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2569
อัตราคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ไม่มี
มี
ธนาคารมีอานาจในการตัดสินใจตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิ
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21. มีเงื่อนไขที่เป็ นแรงจูงใจให้ ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอน
ก่อนกาหนดหรื อไม่ เช่น กาหนดอัตราผลตอบแทน
ให้ สงู ขึ ้นในลักษณะขันบั
้ นได (Step up)
22. ไม่สะสมผลตอบแทน หรื อสะสมผลตอบแทน
23. สามารถแปลงสภาพได้ หรื อไม่สามารถแปลง
สภาพได้
24. คุณสมบัติในการลดมูลค่า
25. กรณีมีการลดมูลค่า ให้ ระบุการลดมูลค่าที่
ธนาคารพาณิชย์นนก
ั ้ าหนดไว้

26. กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าทังจ
้ านวน
หรื อบางส่วน
27. กรณีมีการลดมูลค่า เป็ นการลดมูลค่าถาวรหรื อ
ชัว่ คราว
28. สถานะของลาดับการด้ อยสิทธิในกรณีที่มีการ
ชาระบัญชี (ให้ ระบุประเภทของตราสารทาง
การเงินที่ด้อยสิทธิกว่า)

ไม่มี

ไม่สะสมผลตอบแทน
ไม่สามารถแปลงสภาพได้
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดมูลค่า
มีข้อกาหนดให้ สามารถตัดเป็ นหนี ้สูญ (ทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน)
เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้ าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ อู อกตรา
สาร หรื อ เมื่อผู้ออกตราสารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ น
ส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสีย่ งทังสิ
้ ้น (CET 1 Ratio) ต่ากว่า
อัตราที่ผ้ อู อกตราสารกาหนดเอาไว้
ลดมูลค่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
ลดมูลค่าถาวร
ผู้ถื อตราสารจะมี สิท ธิ ได้ รับ ช าระหนี ใ้ นลาดับ หลังจากเจ้ าหนี ้
บุริมสิทธิ และเจ้ าหนี ส้ ามัญ (ซึ่งรวมถึงผู้ฝากเงิ น) แต่จะมีสิท ธิ
ได้ รับชาระหนีก้ ่อนหน้ าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่ง
หากผู้ออกตราสารมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ให้ แก่
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิและเจ้ าหนี ้สามัญ (ซึง่ รวมถึงผู้ฝากเงิน) ผู้ถือ ตรา
สารก็จะไม่ได้ รับชาระเงินต้ น และดอกเบี ้ยค้ างชาระตามตราสาร
ด้ อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่1
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ตารางที่ 9 การกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน
หน่ วย : พันบาท

รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน ประจางวด ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2564

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินที่
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ - งบแสดง
ฐานะการเงิน
(ก)

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงิน
ภายใต้ หลั กเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่ ม
ธุรกิจทางการเงิน
(ข)

การอ้างอิง
(ค)

สิ นทรัพย์
1

เงินสด

2

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ

3

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

4

สินทรัพย์อนุ พนั ธ์

5

เงินลงทุนสุทธิ

6

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุทธิ

7

เงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
7.1 เงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้

440,750

440,750

6,314,542

6,314,542

2,340,292
-

2,340,292
-

88,777,259

88,777,259

7.2 ดอกเบี้ยค้ำงรับและรำยได้ดอกเบี้ยทีย่ งั ไม่ถึงกำหนดชำระ

2,175,190

2,175,190

7.3 ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น

-4,475,709

-4,475,709

86,476,740

86,476,740

158,757

158,757

รวม เงินให้สินเชื่ อแก่ลกู หนี้ และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ
8

ทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ

(J)

9

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ

1,170,465

1,170,465

10

ค่ำควำมนิ ยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ

161,042

161,042

(G)

11

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

336,407

336,407

(H)

12

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

681,349

681,349

รวมสิ นทรัพย์

98,080,344

98,080,344

13

เงินรับฝำก

79,532,300

79,532,300

14

รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน

5,938,788

5,938,788

15

หนี้ สินจ่ำยคืนเมือ่ ทวงถำม

163,887

163,887

16

หนี้ สินทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

-

-

17

หนี้ สินอนุ พนั ธ์

-

-

18

ตรำสำรหนี้ ทอี่ อกและเงินกูย้ มื

110,420

110,420

19

ประมำณกำรหนี้ สิน

192,807

192,807

20

หนี้ สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

21

หนี้ สินอื่น

2,060,845

2,060,845

รวมหนีส้ ิ น

87,999,047

87,999,047

หนีส้ ิ น

-

(I)

-
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หน่ วย : พันบาท

รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน ประจางวด ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2564

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินที่
เผยแพร่ ต่อสาธารณะ - งบแสดง
ฐานะการเงิน
(ก)

จานวนทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงิน
ภายใต้ หลั กเกณฑ์ การกากับดูแลกลุ่ ม
ธุรกิจทางการเงิน
(ข)

การอ้ างอิง
(ค)

25. ส่ วนของเจ้ าของ
22.1 ทุนเรื อนหุ ้น
22.1.1 ทุนจดทะเบียน
22.1.1.1 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
22.1.1.2 หุ ้นสำมัญ
22.1.2 ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
22.1.2.1 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
22.1.2.2 หุ ้นสำมัญ

-

4,100,326
-

4,100,326

4,100,326

4,100,326

4,100,326

4,100,326

4,100,326

22.2 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทจี่ ะซื้อหุ ้น

-

-

22.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ ้น

-

-

22.3.1 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ ้นบุริมสิ ทธิ

-

-

22.3.2 ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ ้นสำมัญ

-

-

22.3.3 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

-

-

-

-

ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นบุริมสิ ทธิ
22.5 ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นสำมัญ

(A)

-

-

22.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
22.6.1 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
22.6.2 องค์ประกอบอื่นๆ

262,126
240,493
21,633

262,126
262,126

(C,D)

22.7 กำไร (ขำดทุน) สะสม

2,077,576

2,397,916

(B,F)

-

-

22.7.1.1 ทุนสำรองตำมกฎหมำย

-

-

22.7.1.2 อื่น ๆ

-

22.7.1 จัดสรรแล้ว

22.7.2 ยังไม่ได้จดั สรร
22.8 หัก หุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นบุริมสิ ทธิ
22.9 หัก หุ ้นทุนซื้อคืน - หุ ้นสำมัญ
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่

1/

4,100,326

2,077,576
6,440,028

2,397,916
-

22.10 ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม

3,641,269

6,760,368
3,320,929

รวมส่ วนของเจ้ าของ

10,081,297

10,081,297

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

98,080,344

98,080,344

(E)

ให้รวมถึงผลจำกกำรป้องกันควำมเสี่ ย งในเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผล)
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ตารางที่ 10 การเปิ ดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเงินกองทุน
หน่วย : พันบาท

รายการ

องค์ ประกอบของเงินกองทุน แหล่ งที่มาของการอ้ างอิงในงบ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ การเงินภายใต้ หลักเกณฑ์การ
รายงานโดยกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน กากับดูแลกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
(ง)
(จ)

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน

4,100,326

(A)

กำไรสุทธิคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรร

1,597,666

(B)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม
-

ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน

-

รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ

รำยกำรของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เ ฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมทีส่ ำมำรถ
นับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของก่อ นรายการปรั บและรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล

262,126
699

(C)

261,427

(D)

3,180,538

(E)

9,140,656

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ผลขำดทุนสุทธิ

16,571

(F)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น (นอกเหนื อจำกค่ำควำมนิ ยม)

161,042

(G)

สินทรัพย์ภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชี

336,407

(H)

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ

514,020

รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของ (CET1)

8,626,636

เงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1): รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
เงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ ทมี่ ีสิทธิดอ้ ยกว่ำผูฝ้ ำกเงิน เจ้ำหนี้ สำมัญ และเจ้ำหนี้ ดอ้ ยสิทธิทกุ
ประเภท ซึ่งรวมถึงผูถ้ อื ตรำสำรทำงกำรเงินทีน่ บั เป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน (AT1)
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

150,000

(I)

31,161

(E)

181,161
8,807,797

เงินกองทุนชั้ นที่ 2: รายการที่ส ามารถนับเป็ นเงินกองทุนชั้ นที่ 2
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ อื หุ้นทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมและบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ น
เงินกองทุนชั้นที่ 2 ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน
รวมเงินกองทุนชั้ นที่ 2 (T2)
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้ น (TC = T1+T2)

775,801
51,934

(J)
(E)

827,735
9,635,532
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หมายเหตุและอ้ างอิงตาราง 9 และตาราง 10
หน่ วย : พันบาท

รายงานในงบดุล
(A) หุ้นสำมัญ
(B,F) กำไรสุทธิคงเหลือจัดสรร - ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 2/2563 (บริ ษทั ใหญ่)
กำไรสำหรับงวด 1/2564 (รวมทั้งสิ้น )
(C,D) องค์ประกอบอื่นๆ

(E) กำไรสุทธิคงเหลือจัดสรร - ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 2/2563 (NCI)
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ย่อย
ส่วนขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน งวด 1/64

(B,F) กาไรสาหรับงวด 1/2564
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 1/2564

4,100,326
1,227,914
369,752
800,250
2,397,916
262,126

3,037,227
246,810
37,688
(796)
3,320,929

1,597,666
800,250
2,397,916

การนับเงินกองทุน
(A) ทุนชำระแล้ว (หุ้นสำมัญ) หลังหักหุ้นสำมัญซื้อคืน

4,100,326

(B) กำรนับเงินกองทุน - ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 2/2563 (บริ ษทั ใหญ่)

1,227,914
369,752
1,597,666

(C) ส่วนเกินทุน จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
(D) รำยกำรอื่นของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
(E) กำรนับเงินกองทุน - ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร - ยกมำ
กำไรสำหรับงวด 2/2563 (NCI)

699
261,427
262,126
3,037,227
246,810

ส่วนขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน งวด 1/64

(796)
3,283,241

รำยกำรของบริ ษทั ลูกทีป่ ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิ ชย์เฉพำะส่วน
ของผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้ำของของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

3,180,538

รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
และบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทีเ่ ป็ น
ตรำสำรทำงกำรเงินของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

31,161

รำยกำรของบริ ษทั ลูกเฉพำะส่วนของผูถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
และบุคคลภำยนอกทีส่ ำมำรถนับเป็ นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ของกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงิน

51,934

(F) ผลขาดทุนสุ ทธิ งวด 1/2564
บริ ษทั วี เอ็น บี โฮลดิง้ จำกัด
บริ ษทั ไทยไมโคร ดิจทิ ลั โซลูชนั่ ส์ จำกัด

861
15,710
16,571

(G) ค่ำควำมนิ ยมและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นสุทธิ

161,042

(G) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น (นอกเหนื อจำกค่ำควำมนิ ยม)

161,042

(H) สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

336,407

(H) สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

336,407

150,000

(I) หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ (เงินต้น)

150,000

(I) หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ
ส่วนต่ำมูลค่ำรอตัดจำหน่ ำย หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ

(37,488)

ค่ำธรรมเนี ยมรอตัดจำหน่ ำย หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ

(2,092)
110,420

(J) ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึ้น

4,475,709

(J) สินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต
นับเงินกองทุนได้ไม่เกิน 1.25% ของสินทรัพย์เสี่ยงด้ำนเครดิต เงินสำรอง
สำหรับสินทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)

62,064,068
775,801

7. ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล www.vnbholding.co.th และ www.tcrbank.com
วันที่เปิ ดเผยข้อมูล : 31 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2564
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