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1. บทน า 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทั วี เอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั จดัท าข้ึนตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามหลกัเกณฑ ์
Basel III  หลกัการท่ี 3 (Basel III  Pillar 3) ท่ีก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของรายคร่ึงปี 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญั โครงสร้างและความเพียงพอของเงินกองทุน การประเมินความเส่ียง
ดา้นตลาด ขอ้มูลคุณสมบติัท่ีส าคญัของตราสารทางการเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III   ในส่วนของขอ้มูลรายปี
จะเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลเชิงคุณภาพจะ
จดัใหมี้การทบทวนเป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมุ่งท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐาน และมีการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อให้
สามารถด ารงเงินกองทุนท่ีมีคุณภาพ เพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน เป็นการใชก้ลไกล
ตลาดในการก ากบัดูแล (Market Discipline) ให้มีความโปร่งใสในดา้นขอ้มูลการด ารงเงินกองทุน ขอ้มูลความเส่ียงของตนเอง และ
ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในตลาดสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวในการประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจะท า
การเปิดเผยขอ้มูลรายคร่ึงปี และรายปี คือ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม  ภายใน 4 เดือน นับจากวนัดังกล่าว โดยเปิดเผยไวท่ี้
เวบ็ไซตข์องกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทั ว ีเอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั www.vnbholding.co.th และเวบ็ไซตข์องธนาคารไทยเครดิต 
เพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) www.tcrbank.com  

2. ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษทั วี เอ็น บี โฮลด้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์ Basel III Pillar 3 ซ่ึงรายงานฉบับน้ีจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะระดับกลุ่มธุรกิจฯ (Full 
Consolidation) โดยประกอบดว้ย บริษทัตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

3. ตัวช้ีวดัความเส่ียงทีส่ าคัญ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนประมาณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการ

ผิดนดัช าระหน้ีถ่วงน ้ าหนกัตลอดช่วงอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี

คาดวา่จะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

พิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ประเภทของการกูย้ืม ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของ

สญัญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนัร่วมกบัการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนบัสนุนและมี

ความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้า่มีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศ 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ

บริษทั วี เอน็ บี โฮลด้ิง จ  ำกดั ธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทนุ

ธนำคำรไทยเครดิต เพ่ือรำยย่อย จ  ำกดั (มหำชน) ธนำคำรพำณิชย์

บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั บริกำรกำรช ำระเงิน

http://www.vnbholding.co.th/
http://www.tcrbank.com/
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(Gross Domestic Product: GDP) อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน ราคาท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ และท าการประเมินทั้งสถานการณ์

ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ กลุ่มธุรกิจทาง

การเงินใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่การเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งควรจะส่งผลกระทบต่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่ม อยา่งไรก็ตามกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะจดัให้มีการทบทวนวิธีการ ขอ้

สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมเติม

จากการบริหารจดัการ (Management Overlay) ดว้ย 

 

 

 

 

รายการ 30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

เงนิกองทุน (หน่วย  : พันบาท)

1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1) 8,626,636                  7,092,829                  

1ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของหลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL1/ ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL CET1) 8,626,636                  7,092,829                  

2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1) 8,807,797                  7,121,164                  

2ก เงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL Tier 1) 8,807,797                  7,121,164                  

3 เงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital) 9,635,532                  7,788,400                  

3ก เงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL total capital) 9,635,532                  7,788,400                  

สินทรัพย์เส่ียง (หน่วย  : พันบาท)

4 สินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน (RWA) 73,100,619                59,309,057                

อัตราเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (ร้อยละ)

5 อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1 ratio) 11.80                         11.96                         

5ก อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของหลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL CET1 ratio) 11.80                         11.96                         

6 อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 (Tier 1 ratio) 12.05                         12.01                         

6ก อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 หลงัหกัเงินส ำรองตำมวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL Tier 1 ratio) 12.05                         12.01                         

7 อตัรำส่วนเงินกองทนุทั้งส้ิน (Total capital ratio) 13.18                         13.13                         

7ก อตัรำส่วนเงินกองทนุทั้งส้ินหลงัหกัเงินส ำรองดว้ยวิธี ECL ทั้งจ  ำนวน (Fully loaded ECL total capital ratio) 13.18                         13.13                         

อัตราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม (ร้อยละ)

8 อตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤต (Conservation buffer) 2.50                           2.50                           

9 อตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเส่ียงเชิงระบบท่ีอำจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขำลง (Countercyclical buffer) -                             -                             

10 อตัรำส่วนเงินกองทนุส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับควำมเสียหำยสำหรับธนำคำรพำณิชยท่ี์มีนยัต่อควำมเส่ียงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) -                             -                             

11 อตัรำส่วนของเงินกองทนุส่วนเพ่ิมทั้งส้ิน (ผลรวมของรำยกำรท่ี 8 ถึงรำยกำรท่ี 10) 2.50                           2.50                           

12 อตัรำส่วนเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทนุขั้นต ่ำ/2 4.68                           4.63                           

ตารางการเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณของตัวช้ีวัดความเส่ียงที่สาคัญ (The disclosure quantitative  of Key prudential metrics)

1/ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss: ECL) ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS 9) ของสภำวิชำชีพบญัชี

2/ อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทุนขัน้ต  ่ำ ไม่จ  ำเป็นตอ้งเท่ำกบัผลต่ำงระหว่ำงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) ในรำยกำรท่ี 5 กบั

อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของขัน้ต  ่ำ(minimum CET1 ratio requirement) ร้อยละ 4.5 เน่ืองจำกอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้ำของ (CET1 ratio) อำจถูกน ำไปใชด้ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ขัน้ต  ่ำ

 (minimum Tier1 ratio requirement) ร้อยละ 6 และ/หรืออตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขัน้ต  ่ำ (minimum total capital ratio requirement) ร้อยละ 8.5 ตวัอย่ำงเช่น ธนำคำรมีสินทรัพย์เส่ียง 100 เงินกองทุน CET1 10 เงินกองทุน AT1 1.5 และ

ไม่มีเงินกองทุน T2 ธนำคำรจึงตอ้งน ำเงินกองทุน CET1 บำงส่วนไปใชด้ ำรงอตัรำส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินขัน้ต  ่ำร้อยละ 8.5 ดงันั้น เงินกองทุน CET1 ท่ีคงเหลือหลงัจำกกำรด ำรงเงินกองทุนขัน้ต  ่ำ จะเท่ำกบั 10 - 4.5 - 2.5 = 3
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4. เงินกองทุน 

4.1 การบริหารเงนิกองทุน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยก าหนดอตัราส่วน
เงินกองทุนขั้นต ่า และอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมท่ีตอ้งด ารง 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) เพื่อให้สามารถด ารงเงินกองทุนเพ่ิมเติม
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปกติส าหรับน าไปใชใ้นภาวะท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินประสบผลขาดทุน หรืออยู่ในช่วงภาวะวิกฤต อีกทั้ง
ช่วยลดโอกาสท่ีระดบัอตัราส่วนเงินกองทุนจะต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

2. เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับความเส่ียงเชิงระบบท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) และ
สามารถด ารงเงินกองทุนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีจะก่อตวัเป็นความเสียหายต่อระบบโดยรวม (System-wide risk) 
เช่น ในยามท่ีเศรษฐกิจมีอตัราการเติบโตสินเช่ือมากในระดับร้อนแรง (Excessive credit growth) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากเหตุดงักล่าว 

โดยก าหนดให้ด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้น
ต ่าอีกร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน และด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Countercyclical buffer  เพ่ิมอีกร้อย
ละ 0 ถึง 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน ซ่ึงในส่วนของเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Countercyclical buffer ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยงั
ไม่มีก าหนดการบงัคบัใชเ้กณฑ์ในเร่ืองน้ีกบักลุ่มท่ีไม่มีนัยต่อความเส่ียงเชิงระบบ ดงันั้นอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าร้อยละ 8.5 
รวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเท่ากบัร้อยละ 11 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง และการบริหารเงินกองทุน เพื่อให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีมี
ความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การขยายธุรกิจ รวมทั้ งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของทางการ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานดา้นเงินกองทุนตามความเหมาะสม  ซ่ึงไดต้ระหนกัวา่เงินกองทุนเป็นแหล่งเงินทุน ท่ีมีมูลค่า
และความส าคญัมากในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นการจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิผล จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสะทอ้นถึงความ
มัน่คงแขง็แกร่งทางการเงิน รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเช่ือถือของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

4.2 โครงสร้างเงนิกองทุนของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 9,635.53 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 จ านวน 8,807.80 ลา้นบาท  เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (CET1) จ านวน 8,626.64  ลา้นบาท เงินกองทุนชั้นท่ี 
1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) จ านวน 181.16 ล้านบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2  จ านวน 827.73 ลา้นบาท ซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจากทุนท่ีช าระแลว้ 

 ขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ตามตารางดงัต่อไปน้ี  
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ตารางที ่ 1 เงนิกองทุน 

 
 

หน่วย : พันบาท

30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

1. เงนิกองทุนช้ันที่ 1 (1.1+1.2) 8,807,797                 7,121,164                 

1.1 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ (CET1) 8,626,636                 7,092,829                 

1.1.1 ทนุช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซ้ือคืน 4,100,326                 3,100,326                 

1.1.2 ก ำไร (ขำดทนุ) สะสมคงเหลือจำกกำรจดัสรร 1,597,666                 1,227,914                 

1.1.3 รำยกำรอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 262,126                    263,318                    

1.1.3.1 ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม 699                           1,891                        

1.1.3.2 รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ 261,427                    261,427                    

1.1.4 รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของ

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ี

เป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

3,180,538                 2,940,410                 

1.1.5 รำยกำรหกัเงินกองทนุชั้นท่ี 1* (514,020)                   (439,139)                   

1.2 เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงิน (Additional tier 1) 181,161                    28,335                      

2. เงนิกองทุนช้ันที่ 2 827,735                    667,236                    

2.1 เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 775,801                    620,011                    

51,934                      47,225                      

3. เงนิกองทุนทั้งส้ินตามกฎหมาย (1 + 2) 9,635,532                 7,788,400                 

* เช่น ผลขำดทุนสุทธิ,สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี

รายการ

2.2 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและ

บคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน
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4.3  ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET 1) ต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 11.80 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 7 และเป็นอตัราส่วน
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 12.05 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 
8.50 โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียงเท่ากบัร้อยละ 13.18 ซ่ึงสูงกวา่อตัราส่วนขั้นต ่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 11 (ดูรายละเอียดในขอ้ 4.5 ตารางท่ี 6) 

ตารางที ่ 2 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ใช้วธีิการค านวณเงนิกองทุน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

วธีิทีใ่ช้ในการค านวณการด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ตามประเภทความเส่ียง วธีิ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต Standardized Approach (SA) 

ความเส่ียงดา้นตลาด (ไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้) Standardized Approach (SA) 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ Basic Indicator Approach (BIA) 

4.4 กลุ่มธุรกจิทางการเงนิด ารงเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงแต่ละด้าน  

กลุ่มธุรกิจทางการเงินด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนวทาง Basel III โดยก าหนดให้ 
ตอ้งด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าตามหลกัเกณฑข์อง Basel III Pillar 1 เพื่อรองรับสินทรัพยเ์ส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นเครดิต 
ความเส่ียงดา้นตลาด และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีเงินกองทุนทั้งส้ินจ านวน 9,635.53 ลา้นบาท เทียบกบัมูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีตอ้งด ารง รวม
เงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) ตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวน 8,041.07 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer แลว้ ส าหรับความ
เส่ียงดา้นเครดิตจ านวน 6,827.05 ลา้นบาท และความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจ านวน 1,214.02 ลา้นบาท ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มี
การด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจากไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  ซ่ึงกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีเงินกองทุนทั้งส้ินสูงกวา่มูลค่าเงินกองทุนขั้นต ่าท่ีรวมเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer จ านวน 1,594.46 ลา้น
บาท โดยมีรายละเอียดของเงินกองทุนขั้นต ่าและเงินกองทุนส่วนเพ่ิมในส่วนของ Conservation buffer ท่ีกลุ่มธุรกิจทางการเงินตอ้ง
ด ารงเพื่อรองรับความเส่ียง แยกตามประเภทความเส่ียง รายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่ 3 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดติ แยกตามประเภทสินทรัพย์ โดยวธีิ SA  

 

ตารางที ่ 4 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด โดยวธีิ SA  

 

ตารางที ่ 5 เงนิกองทุนขั้นต า่ทีต้่องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร โดยวธีิ BIA 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านเครดิต แยกตามประเภทของสินทรัพย์ 

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ลูกหนี้ที่ไม่ด้อยคุณภาพ 6,586,399                           5,089,490                   4,069,136                   

     1.1 ลูกหน้ีภำครัฐบำลและธนำคำรกลำง ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ (MDBs) และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียง

เหมือนกบัลูกหน้ีภำครัฐบำล

-                                     -                              -                              

     1.2 ลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs)

 ท่ีใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีสถำบนักำรเงิน และบริษทัหลกัทรัพย์
10,175                                7,863                          2,039                          

     1.3 ลูกหน้ีธุรกิจเอกชน องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ำรของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ (PSEs) ท่ี

ใชน้ ้ำหนกัควำมเส่ียงเหมือนกบัลูกหน้ีธุรกิจเอกชน
303,089                              234,205                      173,580                      

     1.4 ลูกหน้ีรำยย่อย 5,847,902                           4,518,833                   3,616,426                   

     1.5 สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั 222,659                              172,055                      133,155                      

     1.6 สินทรัพยอ่ื์น 202,574                              156,534                      143,936                      

2. ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 240,648                              185,955                      146,942                      

3. First-to-default credit derivatives และ Securitisation -                                     -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านเครดิตทั้งหมด 6,827,047                           5,275,445                   4,216,078                   

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด 1

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ค ำนวณโดยวิธีมำตรฐำน -                                 -                                 -                                 

2. ค ำนวณโดยวิธีแบบจ ำลอง -                                 -                                 -                                 

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านการตลาด -                                 -                                 -                                 
1
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินไม่มีปริมำณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือกำรคำ้

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 1,214,021                       938,107                      825,192                      
*  เงินกองทนุขัน้ต  ่ำและเงินกองทนุส่วนเพ่ิมConservation buffer ท่ีตอ้งด ำรง เทำ่กบัร้อยละ  11.00
** เงินกองทนุขัน้ต  ่ำท่ีตอ้งด ำรง เทำ่กบัร้อยละ  8.5
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4.5 อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ค านวณตามหลกัเกณฑ์
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด เท่ากบัร้อยละ 13.18 โดยแสดงขอ้มูลเงินกองทุนเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 6 อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เส่ียง อตัราส่วนเงนิกองทุนช้ันที ่1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง
และอตัราส่วนเงนิกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 

5. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัความเส่ียงด้านตลาด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีการด ารงเงินกองทุนขั้นต ่าส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด เน่ืองจาก
กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่มีปริมาณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการคา้  

ตารางที ่ 7 มูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาดในแต่ละประเภท โดยวธีิ SA 

 

หน่วย : %

กลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิ

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก าหนด *

1. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 11.80                    7.00                            11.96                         7.00                            

2. เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 12.05                    8.50                            12.01                         8.50                            

3. เงินกองทนุทั้งส้ิน ต่อ สินทรัพยเ์ส่ียง 13.18                    11.00                          13.13                         11.00                          

*  ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดเกณฑก์ำรด ำรงเงินกองทนุขัน้ต  ่ำและเงินกองทนุส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขำดทนุในภำวะวิกฤต (Conservation buffer) 

อตัรำส่วนเงินกอนทนุขัน้ต  ่ำร้อยละ 8.5 และ Conservation buffer ร้อยละ 2.5 รวมเทำ่กบัร้อยละ11

อัตราส่วน การด ารงเงนิกองทุน

30 มถุินายน 2564 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

เงนิกองทุนขั้นต า่ส าหรับความเส่ียงด้านตลาด 2

30 มถุินายน 2564 *

เงนิกองทุนขั้นต า่และ

เงนิกองทุนส่วนเพิ่ม

Conservation buffer

30 มถุินายน 2564 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

31 ธันวาคม 2563 **

เงนิกองทุนขั้นต า่

1. ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย -                              -                              -                              

2. ควำมเส่ียงดำ้นรำคำตรำสำรทนุ -                              -                              -                              

3. ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน -                              -                              -                              

4. ควำมเส่ียงดำ้นรำคำสินคำ้โภคภณัฑ์ -                              -                              -                              

รวมมูลค่าเงนิกองทุนขั้นต า่ที่ต้องด ารงส าหรับความเส่ียงด้านตลาด -                              -                              -                              
2 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ธนำคำรไม่มีปริมำณธุรกรรมในบญัชีเพ่ือกำรคำ้

*
  เงินกองทุนขัน้ต  ่ำและเงินกองทุนส่วนเพ่ิม Conservation buffer ท่ีตอ้งด ำรง เท่ำกบัร้อยละ  11.00

**
  เงินกองทุนขัน้ต  ่ำท่ีตอ้งด ำรง เท่ำกบัร้อยละ  8.5
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6. การเปิดเผยข้อมูลเงินกองทุนเพิม่เติมตามหลกัเกณฑ์ BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)  

ตารางที ่ 8 ข้อมูลคุณสมบตัทิีส่ าคญัของตราสารทางการเงนิทีน่บัเป็นเงนิกองทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ผู้ออกตราสาร ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 
2. รุ่นหรือหมายเลขของผู้ออกตราสารทางการเงิน - 
การนับตราสารทางการเงนิเข้าเป็นเงนิกองทุน
ตามหลกัเกณฑ์ ธปท.  

 

3. ประเภทของตราสารทางการเงิน (เงินกองทนุชัน้
ที่ 1 ที่เป็นสว่นของเจ้าของ / เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
ที่เป็นตราสารทางการเงิน / เงินกองทนุชัน้ท่ี 2) 

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 

4. มีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Basel III 
หรือไม ่

มีคณุสมบตั ิ

5. กรณีที่มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
Basel III ให้ระบคุณุสมบตัิดงักลา่ว 

- 

6. ต้องทยอยลดนบั หรือนบัได้เต็มจ านวน นบัได้เต็มจ านวน 
7. จดัอยูใ่นระดบัธนาคารพาณิชย์ / ระดบักลุม่ / 

ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 
ระดบักลุม่และระดบัธนาคารพาณิชย์ 

8. จ านวนที่สามารถนบัเป็นเงินกองทนุตาม
หลกัเกณฑ์ของทางการ (หนว่ย : ล้านบาท) 

150 ล้านบาท 

9. มลูคา่ที่ตราไว้ของตราสารทางการเงิน (Par 
Value) 

1,000 บาท 

10. การจดัประเภทตามหลกัการบญัชี หนีส้นิท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 
11. วนัท่ีออกตราสารทางการเงิน (Original Date) 27 พฤษภาคม 2564 
12. ตราสารทางการเงินท่ีไมม่ีก าหนดระยะเวลาการ

ช าระคืนหรือมกีารก าหนดระยะเวลาการช าระ
คืน 

ไมม่ีก าหนดระยะเวลาการช าระคนื 

13. วนัครบก าหนด (Original Maturity Date) ไมม่ีวนัครบก าหนด 
14. ผู้ออกตราสารทางการเงินสามารถไถ่ถอนตรา

สารทางการเงินก่อนได้รับอนมุตัจิากผู้ก ากบั
ดแูลหรือไม ่

ไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนก่อนได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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15. วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอน วนัท่ีมีภาระผกูพนัในการไถ่
ถอนและจ านวนเงินในการไถ่ถอน 

ผู้ออกตราสารอาจใช้สทิธิไถ่ถอนตราสารทัง้จ านวนก่อนวนั
ครบก าหนดไถถ่อนตราสาร ได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอม
จากผู้ ถือตราสาร  ทัง้นีก้ารไถ่ถอนตราสารก่อนวนัครบก าหนด
ไถ่ถอน ดงักลา่วจะกระท าได้ ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และให้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขและขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หลงัวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปีนบัแตว่นัออกตราสาร คือ ณ 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หรือ ณ วนัก าหนดช าระ
ดอกเบีย้ใดๆ ภายหลงัจากนัน้  

2. ณ เวลาใด ๆ นบัแตว่นัออกตราสาร ในกรณีที่ มีการ
เปลีย่นแปลงทางกฎหมายภาษีในวนัใดๆ นบัแตว่นัออก
ตราสาร อนัสง่ผลให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ออก
ตราสารเปลีย่นแปลงไป หรือ  

3. ณ เวลาใด ๆ นบัแตว่นัออกตราสาร ในกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ การก ากบัดแูลด้านเงินกองทนุ
ในวนัใดๆ อนัสง่ผลให้ตราสารที่เคยนบัเป็นเงินกองทนุ
ชัน้ท่ี 1 ที่เป็นตราสารทางการเงินอยูเ่ดมิมีคณุสมบตัิไม่
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องอีกตอ่ไป 

16. วนัท่ีมีสทิธิไถ่ถอนในภายหลงั (ถ้ามี) ณ วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ใด ๆ หลงัจากวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2569 

ดอกเบีย้และผลตอบแทนอื่นใด  
17. ผลตอบแทน / เงินปันผลแบบคงที่หรือลอยตวั อตัราคงที่ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 
18. อตัราผลตอบแทนและดชันีอื่นท่ีเก่ียวข้อง ไมม่ี 
19. มี Dividend Stopper หรือไม ่ มี 
20. ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจเตม็ที่ในการยกเลกิ

การจา่ยดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดได้เอง
ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือตามค าสัง่ที่ได้รับ 

ธนาคารมีอ านาจในการตดัสนิใจตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธิ 
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21. มีเง่ือนไขที่เป็นแรงจงูใจให้ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอน 
ก่อนก าหนดหรือไม ่เช่น ก าหนดอตัราผลตอบแทน 
ให้สงูขึน้ในลกัษณะขัน้บนัได (Step up) 

ไมม่ี 

22. ไมส่ะสมผลตอบแทน หรือสะสมผลตอบแทน ไมส่ะสมผลตอบแทน 
23. สามารถแปลงสภาพได้ หรือไมส่ามารถแปลง

สภาพได้ 
ไมส่ามารถแปลงสภาพได้ 

24. คณุสมบตัิในการลดมลูคา่ มีคณุสมบตัใินการลดมลูคา่ 
25. กรณีมีการลดมลูคา่ ให้ระบกุารลดมลูคา่ที่

ธนาคารพาณิชย์นัน้ก าหนดไว้ 
มีข้อก าหนดให้สามารถตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือบางสว่น) 
เมื่อทางการตดัสนิใจจะเข้าช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ออกตรา
สาร หรือ เมื่อผู้ออกตราสารมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็น
สว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสีย่งทัง้สิน้ (CET 1 Ratio) ต ่ากวา่
อตัราที่ผู้ออกตราสารก าหนดเอาไว้ 

26. กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ทัง้จ านวน
หรือบางสว่น 

ลดมลูคา่ทัง้จ านวนหรือบางสว่น 

27. กรณีมีการลดมลูคา่ เป็นการลดมลูคา่ถาวรหรือ
ชัว่คราว 

ลดมลูคา่ถาวร 

28. สถานะของล าดบัการด้อยสทิธิในกรณีที่มีการ
ช าระบญัชี (ให้ระบปุระเภทของตราสารทาง
การเงินท่ีด้อยสทิธิกวา่) 

ผู้ ถือตราสารจะมีสิทธิได้รับช าระหนีใ้นล าดับหลังจากเจ้าหนี ้
บุริมสิทธิและเจ้าหนีส้ามัญ (ซึ่งรวมถึงผู้ ฝากเงิน) แต่จะมีสิทธิ
ได้รับช าระหนีก้่อนหน้าผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ ถือหุ้นสามัญ ซึ่ง
หากผู้ ออกตราสารมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการช าระหนีใ้ห้แก่
เจ้าหนีบ้ริุมสิทธิและเจ้าหนีส้ามญั (ซึง่รวมถึงผู้ฝากเงิน) ผู้ ถือตรา
สารก็จะไมไ่ด้รับช าระเงินต้น และดอกเบีย้ค้างช าระตามตราสาร
ด้อยสทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 
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ตารางที ่  9    การกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

 

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงินที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงิน

(ข)

การอ้างองิ

(ค)

1 440,750                                                    440,750                                                    

2 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 6,314,542                                                 6,314,542                                                 

3 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ -                                                             -                                                             

4 สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -                                                             -                                                             

5 เงินลงทนุสุทธิ 2,340,292                                                 2,340,292                                                 

6 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ -                                                             -                                                             

7 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ -                                                             

7.1 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 88,777,259                                               88,777,259                                               

7.2 ดอกเบ้ียคำ้งรับและรำยไดด้อกเบ้ียท่ียงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 2,175,190                                                 2,175,190                                                 

7.3 คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -4,475,709 -4,475,709 (J)

รวม เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 86,476,740                                               86,476,740                                               

8 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 158,757                                                    158,757                                                    

9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 1,170,465                                                 1,170,465                                                 

10 คำ่ควำมนิยมและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสุทธิ 161,042                                                    161,042                                                    (G)

11 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 336,407                                                    336,407                                                    (H)

12 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 681,349                                                    681,349                                                    

รวมสินทรัพย์ 98,080,344                                               98,080,344                                               

13 เงินรับฝำก 79,532,300                                               79,532,300                                               

14 รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน 5,938,788                                                 5,938,788                                                 

15 หน้ีสินจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 163,887                                                    163,887                                                    

16 หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ -                                                             -                                                             

17 หน้ีสินอนุพนัธ์ -                                                             -                                                             

18 ตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 110,420                                                    110,420                                                    (I)

19 ประมำณกำรหน้ีสิน 192,807                                                    192,807                                                    

20 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี -                                                             -                                                             

21 หน้ีสินอ่ืน 2,060,845                                                 2,060,845                                                 

รวมหนีสิ้น 87,999,047                                               87,999,047                                               

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ณ วันที ่30 มถุินายน  2564

สินทรัพย์

หนีสิ้น

เงินสด

หน่วย : พันบาท
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จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงินที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ - งบแสดง

ฐานะการเงิน 

(ก)

จ านวนทีเ่ปิดเผยในงบการเงิน

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่ม

ธุรกจิทางการเงิน

(ข)

การอ้างองิ

(ค)

25. ส่วนของเจ้าของ

22.1 ทนุเรือนหุ้น

22.1.1 ทนุจดทะเบียน 4,100,326                                                 4,100,326                                                 

22.1.1.1   หุ้นบริุมสิทธิ -                                                             -                                                             

22.1.1.2   หุ้นสำมญั 4,100,326                                                 4,100,326                                                 

22.1.2 ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 4,100,326                                                 4,100,326                                                 

22.1.2.1   หุ้นบริุมสิทธิ -                                                             -                                                             

22.1.2.2   หุ้นสำมญั 4,100,326                                                 4,100,326                                                 (A)

22.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น -                                                             -                                                             

22.3 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่หุ้น -                                                             -                                                             

22.3.1 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่หุ้นบริุมสิทธิ -                                                             -                                                             

22.3.2 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) มลูคำ่หุ้นสำมญั -                                                             -                                                             

22.3.3 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั -                                                             -                                                             

 ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ -                                                             -                                                             

22.5 ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสำมญั -                                                             -                                                             

22.6 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 262,126                                                    262,126                                                    (C,D) 

22.6.1 ส่วนต่ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 240,493                                                    -                                                             

22.6.2 องคป์ระกอบอ่ืนๆ 21,633                                                       262,126                                                    

22.7 ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 2,077,576 2,397,916 (B,F) 

22.7.1 จดัสรรแลว้ -                                                             -                                                             

22.7.1.1   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย -                                                             -                                                             

22.7.1.2   อ่ืน ๆ  -                                                             -                                                             

22.7.2 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,077,576                                                 2,397,916                                                 

22.8 หัก หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นบริุมสิทธิ -                                                             -                                                             

22.9 หัก หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสำมญั -                                                             -                                                             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,440,028                                                 6,760,368                                                 

22.10 ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 3,641,269                                                 3,320,929                                                 (E)

รวมส่วนของเจ้าของ 10,081,297                                               10,081,297                                               

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 98,080,344                                               98,080,344                                               
1/
ใหร้วมถึงผลจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ (ส่วนท่ีมีประสิทธิผล)

หน่วย : พันบาท

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงินกองทุน ประจ างวด ณ วันที ่30 มถุินายน  2564
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ตารางที ่  10    การเปิดเผยการกระทบยอดรายการทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกองทุน 

 

 

 

 

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบของเงนิกองทุน

ตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลที่

รายงานโดยกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(ง)

แหล่งที่มาของการอ้างอิงในงบ

การเงนิภายใต้หลักเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ

(จ)

4,100,326                                      (A)

1,597,666                                      (B)

262,126                                         

- 699                                                (C)

- 261,427                                         (D)

3,180,538                                      (E)

                                      9,140,656

16,571                                           (F)

161,042                                         (G)

336,407                                         (H)

                                         514,020

                                      8,626,636

150,000                                         (I)

31,161                                           (E)

                                         181,161

                                      8,807,797

775,801                                         (J)

51,934                                           
(E)

                                         827,735

                                      9,635,532

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (AT1)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 (T1 = CET1+AT1)

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 2 (T2)

รวมเงนิกองทุนทั้งส้ิน (TC = T1+T2)

รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ

เงินส ำรองส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทนุชั้นท่ี 2 ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

เงนิกองทุนช้ันที่ 2: รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 2

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ (Additional tier 1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงนิ

เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีสิทธิดอ้ยกวำ่ผูฝ้ำกเงิน เจำ้หน้ีสำมญั และเจำ้หน้ีดอ้ยสิทธิทกุ

ประเภท ซ่ึงรวมถึงผูถื้อตรำสำรทำงกำรเงินท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2

 รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนบัเป็น

เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

รวมรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลของเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1)

ผลขำดทนุสุทธิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยม)

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถ

นบัเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

รวมเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของก่อนรายการปรับและรายการหักตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล

รายการ

เงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1): รายการที่สามารถนับเป็นเงนิกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทนุช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหกัหุ้นสำมญัซ้ือคืน

ก ำไรสุทธิคงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรร

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสะสม

ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่เงินลงทนุ
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หมายเหตุและอ้างองิตาราง 9 และตาราง 10  

 

7.  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู www.vnbholding.co.th และ www.tcrbank.com 

วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล : 31 ตุลาคม 2564 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี : 30 มิถุนายน 2564 

 

(A) หุ้นสำมญั 4,100,326 (A) ทนุช ำระแลว้ (หุ้นสำมญั) หลงัหักหุ้นสำมญัซ้ือคืน 4,100,326

(B,F) ก ำไรสุทธิคงเหลือจดัสรร - ส่วนของบริษทัใหญ่ (B) กำรนับเงินกองทนุ - ส่วนของบริษทัใหญ่
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - ยกมำ 1,227,914 ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - ยกมำ 1,227,914
ก ำไรส ำหรับงวด 2/2563 (บริษทัใหญ่) 369,752 ก ำไรส ำหรับงวด 2/2563 (บริษทัใหญ่) 369,752
ก ำไรส ำหรับงวด 1/2564 (รวมทั้งส้ิน) 800,250

2,397,916 1,597,666

(C,D) องคป์ระกอบอ่ืนๆ 262,126 (C) ส่วนเกินทนุ จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ 699
(D) รำยกำรอ่ืนของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกผูเ้ป็นเจำ้ของ 261,427

262,126

(E) ก ำไรสุทธิคงเหลือจดัสรร - ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (E) กำรนับเงินกองทนุ - ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - ยกมำ 3,037,227 ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - ยกมำ 3,037,227
ก ำไรส ำหรับงวด 2/2563 (NCI) 246,810 ก ำไรส ำหรับงวด 2/2563 (NCI) 246,810
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ย 37,688
ส่วนขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ งวด 1/64 (796) ส่วนขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่เงินลงทนุ งวด 1/64 (796)

3,320,929 3,283,241

รำยกำรของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยเ์ฉพำะส่วน

ของผูถื้อหุ้นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุมท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1

 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

3,180,538         

รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

และบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเป็น

ตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

31,161               

รำยกำรของบริษทัลูกเฉพำะส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม

และบคุคลภำยนอกท่ีสำมำรถนับเป็นเงินกองทนุชั้นท่ี 2 

ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

51,934               

(B,F) ก าไรส าหรับงวด 1/2564 (F) ผลขาดทุนสุทธิ งวด 1/2564

ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร - ยกมำ 1,597,666 บริษทั วี เอน็ บี โฮลด้ิง จ  ำกดั 861

ก ำไรส ำหรับงวด 1/2564 800,250 บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 15,710

2,397,916 16,571

(G) คำ่ควำมนิยมและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนสุทธิ 161,042 (G) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (นอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยม) 161,042

(H) สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 336,407 (H) สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 336,407

(I) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 150,000 (I) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (เงินตน้) 150,000             

ส่วนต ่ำมลูคำ่รอตดัจ ำหน่ำย หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (37,488)

คำ่ธรรมเนียมรอตดัจ ำหน่ำย หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (2,092)

110,420

(J) คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 4,475,709 (J) สินทรัพยเ์ส่ียงดำ้นเครดิต 62,064,068

775,801

รายงานในงบดุล

นับเงินกองทนุไดไ้มเ่กิน 1.25% ของสินทรัพยเ์ส่ียงดำ้นเครดิต เงินส ำรอง

ส ำหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ (General provision)

การนับเงินกองทุน

หน่วย : พนับาท

http://www.vnbholding.co.th/

